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

 قول به کراهتتوجیه 

 مقدمه

ای که از مسأله پانزدهم باقی مانده، این است که موضوع اختالف و نزاع در نظر به عورت یا به طور خاص نظر آخرین نکته

همانطور که در توضیح عبارت امام)ره( عرض کردیم، اینجا  است یا باطن العورة یا هر دو. مرد به فرج مرأة، آیا ظاهر العورة

 ؛«یجوز النظر الی جسد اآلخر ظاهره و باطنه حتی العورة»دو احتمال و بلکه سه احتمال وجود دارد. عبارت امام این بود: 

 :«حتی العورة»این 

یحتمل مصداق برای باطن الجسد باشد. یعنی نظر هر یک از زوج و زوجه به بدن دیگری چه ظاهر و چه باطن، جایز  .1

جایز است. طبق این احتمال، حتی العورة در حقیقت به آن نظر کردن است حتی العورة. یعنی باطن جسد اگر عورت هم باشد، 

 شود. عطف به باطن الجسد می

ی العورة عطف به جسد باشد و نه به باطن. طبق این احتمال، عورت به عنوان اینکه جزئی از جسد احتمال دوم اینکه حت .2

کند؛ کأن گفته شده یجوز النظر الی ظاهر یک معنای عام پیدا می لذااست، نگاه به آن جایز است، چه ظاهرش و چه باطنش. 

 ذکر کرد.توان که در عبارت تحریر میاست العورة و باطنها. این دو احتمالی 

عبارت در  احتمال سومی هم اینجا ممکن است مطرح شود و آن اینکه فقط خصوص ظاهر عورت مورد نظر باشد. البته .3

 شود. از برخی عبارات دیگر این استفاده می بلکه تمالی نیستچنین احتحریر 

وم اینکه ظاهر و باطن به هر حال از بین این سه احتمال کلی که یکی این است که خصوص ظاهر الفرج مورد نظر است؛ د

فرج هر دو مورد نظر است؛ سوم اینکه خصوص باطن مورد نظر باشد؛ گفتیم عبارات اصحاب در این جهت خیلی منقح نیست. 

رسد آنچه که اینجا موضوع بحث و گفتگوست، یک معنای عام است؛ هم ظاهر فرج و هم باطن الفرج را در اما به نظر می

ده شود ـ استفاهای دیگر مطرح میرات ـ چه در این مسأله و چه در مسائلی که بعدا به مناسبتگیرد. آنچه که از عبابرمی

شود یک معنای عام است؛ عورت به ظاهرها و باطنها، هر دو مورد بحث است که آیا جواز نظر مثال به آن هست یا نیست. می

م فرمودند بگوییم، باید حتی العورة را به جسد برگردانیم. لذا اگر بخواهیم در عبارت تحریر معنای متناسب با آنچه که امام ه

ر را در ، حتی العورة اعم از ظاهر و باطن؛ این جواز عام است و هم ظاه«یجوز النظر الی کل موضع من جسد اآلخر»یعنی 

 گیرد و هم باطن را.برمی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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و مقید به حال جماع را هم ناظر به این آن وقت اگر اقوال دیگر مبنی بر حرمت و کراهت، چه به نحو مطلق و چه مختص 

 توان استفاده کرد. انعی ندارد و مجموعاً از عبارات چنین چیزی را میرسد مشکل و مبدانیم، به نظر می فرض

 سؤال: 

کند که باالخره ممکن است برای خودتان یک تنفری ایجاد استاد: این نهی تحریمی نیست؛ این ارشاد است. دارد ارشاد می

شود. ...... من خواهید نتیجه بگیرید که به خصوص در مورد باطن دارد بحث میو باعث دوری شود. یعنی شما می کند

چه در  اند ـخواهید بفرمایید کسانی که قائل به حرمت یا کراهت شدهفرمایش شما را اینطور تقریر کنم که در واقع شما می

اند، اینها به قرینه این ه به خصوص در حال جماع قائل به کراهت شدهحال جماع و چه در غیر حال جماع ـ یا آنهایی ک

 روایت منظورشان باطن الفرج است.

گویند مکروه است، نظر به باطن الفرج دارند. این احتمال را قبال اشاره کردیم و درست کسانی که میاست بگوییم ممکن 

فرج را ذکر کرده که ممکن است نظر به باطن الفرج است؛ این هم روایت خوبی است که یکی از آثار وضعی نظر به باطن ال

ن ذکر توان برای آیورث العمی هم یک اثر دیگر است؛ آثار مختلفی میطبق این روایت، منجر به کراهت و تنفر طبع شود. 

 .کرد. این فرمایش درست است

الیمکن النظر الی الفرج حال الجماع »اضف الی ذلک آنچه که در تقریرات نکاح مرحوم آقای خویی آمده بود که اساساً 

؛ گفتیم این مؤید آن است که مقصود باطن الفرج است که در حال جماع الیمکن تحققه غالبا، امکان نظر به آنجا در «غالباً

حال جماع غالبا نیست، مگر اینکه ما بگوییم مقصود از جماع مقدمات جماع است و اال خودِ جماع به معنای دخول اگر 

 النظر الی باطنه حین الدخول؛ غالبا چنین چیزی امکان ندارد.  باشد، این الیمکن مع الدخولمدنظر 

اند ذکر کنیم و اال ظاهر عبارت امام در اینجا توانیم به عنوان یک توجیه برای کسانی که قائل به کراهت نظر شدهاین را ما می

ک ظاهر و یک باطن دارد. چون در مورد عورت به طور مطلق است. جسد مثل دهان اعضای مختلفی دارد؛ این دهان ی

گویند طبیعی انسان شرم دارد از استکشاف آن، این اصالً حالت طبعی و غریزی برای بشر است. در فارسی هم به عورت می

ند و کنشرمگاه. این حالت که انسان به طور طبیعی در هر ملت، مگر آنهایی که از ابتدا به صورت لخت مادرزاد زندگی می

ها از اینکه عورتین ها و اقوام مختلف و ادیان و مذاهب مختلف، انساناین برای آنها عادی شده، ولی به طور عام در فرهنگ

ی ، یعن«نظر کل من الزوج و الزوجة الی جسد اآلخر حتی العورةیجوز »شود آنها مکشوف شود ابا دارند. لذا اگر گفته می

 راین جا نظکه به طور طبیعی انسان نسبت به کشف آن و نظر دیگری احساس شرم دارد، خواهد بگوید حتی عورت می

توانیم به مالحظه آن استداللی که در ما می ، هرچنداشکالی ندارد، هم ظاهر و هم باطن. در عبارت تحریر ظاهر این است

اند، بگوییم لعل آنهایی که قائل به کراهت شدهکتاب النکاح مرحوم آقای خویی اشاره کردیم و این روایت و روایاتی نظیر این، 

 دانند. منظورشان کراهت نظر الی باطن الفرج است و اال نظر به ظاهر الفرج را مکروه نمی

رساند. وقتی بحث کراهت ـ توان ذکر کرد. اما عبارات اینها این را نمیاین نهایت توجیهی است که برای قول به کراهت می

ای به کنیم، باالخره باید اشارهاند را مالحظه میه در غیر حال جماع ـ آنهایی که به نحو مطلق گفتهچه در حال جماع و چ

 ارد.صود آنها باطن الفرج است، نداین جهت در این عبارات باشد. حداقل عبارات اینها ظهور در اینکه مق
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دانند، نی که قائل به کراهت مطلق هستند و نظر به فرج را مطلقا مکروه میاللهم اال أن یقال که قائلین به کراهت مخصوصاً کسا

 .است مطلقراهت دارد و اال ظاهرش گویند نظر به باطن فرج المرأة کبگوییم منظورشان خصوص باطن فرج است؛ یعنی می

امرأته، طبق بیان تحریر یجوز النظر الی ظاهر و باطنه من دون کراهیةٍ. ظاهر عبارات  علی أی حال در مورد النظر الی فرج

ان اند، عباراتششود؛ مگر اینکه بخواهیم کسانی را که قائل به کراهت شدههم این است که همین معنای عام از آن فهمیده می

النظر الی  دانند ویات، النظر الی باطن الفرج را مکروه میرا توجیه کنیم و نظرشان را توجیه کنیم که آنها به استناد برخی روا

 .«هذا تمام الکالم فی النظر الی فرج امرأته»دانند. ظاهره را مکروه نمی

 زن به عورت شوهرنظر 

هیی که ن مثل نهییمر فیه واضح؛ برای اینکه ما هیچ کجا نظر الزوجة الی عورة الزوج. فاأل ؛ یعنی«اما النظر الی عورة الرجل»

امرأة بود، اینجا ما نداریم. حتی در این حد یک مورد در روایات چنین چیزی ذکر نشده و از جمله چیزهایی  در نظر به فرج

تواند شاهد باشد که مقصود از عورت، ظاهر و باطن است، همین است که در مورد عورت الرجل باطن معنا که در اینجا می

الزوج و الزوجة النظر الی جسد اآلخر ظاهره و باطنه حتی  یجوز لکل من»ندارد. عبارت تحریر را خدمت شما خواندم: 

. در مورد نظر مرد به عورت زن، اینجا ظاهر و باطن و قابل تصویر است. عکس آن چطور؟ آنجا الیتصور اال ظاهرها. «العورة

ید، این اعم از آبر اینکه بحث از نظر کل من الزوج و الزوجة بعورة اآلخر وقتی به میان میاست این خودش اتفاقا شاهد 

شود. پس ظاهر و باطن است. چون یک طرف آن نظر زن به عورت مرد است. در مورد عورت مرد که دیگر باطن تصور نمی

شود که همین بحث در نظر به ظاهر عورت مرد است. این هم خودش یک قرینه است بر اینکه اینجا یک معنای معلوم می

 مرد توسط زن هم هیچ مانعی ندارد و جایز است و اشکال در آن نیست.  عام مدنظر است. به هر حال نظر به عورت

ه ابن حمزه از فقهای شیععامه و اند. به عورة المرأة بیان کرده اند، نوعاً کراهت را در نظرالبته کسانی که قائل به کراهت شده

اند؛ بحث از نظر الی را گفتهیا مطلق  «حال الجماعحرمة النظر الی فرج المرأة »اند، که در حال جماع قائل به حرمت شده

عورة الرجل نیست. موضوع اقوالی که ما ذکر کردیم، النظر الی فرج المرأة بود؛ کراهت و حرمت چه به نحو مطلق و چه مقیداً 

ثابت شده اما عکس این مطلب نیست و کسی قائل به کراهت و حرمت  بیانبه حال الجماع، فقط در خصوص نظر به فرج 

تواند مؤید همان توجیهی باشد که بیان کردیم و آن اینکه کسانی که قائل به کراهت در مورد نشده است. البته این خوش می

باطن الفرج است. علی أی حال ما قول به کراهت نظر مرأة به عورت الرجل را نداریم. اند، مقصودشان نظر به فرج المرأة شده

 اهت را بیان کرده است. عبارات هم همه از آن طرف کر

 ب البارع گفته روایات مجوزه ناظر به ظاهر فرج و روایات مانعه ناظر به باطن فرج است.صاحب مهذسؤال: 

اند بین این دو که اخبار ناهیه ناظر به باطن است. .......... این احتمالی است که اینجا وجود دارد؛ بر استاد: یعنی جمع کرده

رابطه  هایی که در اینوجود دارد هم به خاطر برخی روایات و هم استداللکه گفتم قرائنی بخاطر ال یبعد ما گفتیم این اساس 

ر واز نظجالفرج است؛ یعنی کأن که اصال موضوع اختالف و نزاع بر سر جواز یا کراهت یا حرمت، مربوط به باطن  (گفته شده

شود، یعنی یجوز نظر به ظاهر و باطن. عبارات بعضی از فقها این عنه است. عبارت امام که هر دو را شامل میمفروغ به ظاهر

ر واقع کراهت اند، دگفته شده، بعید نیست که بگوییم اینها که قائل به کراهت شده ظهور یا صراحت در آنها نیست اما به قرائن
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دانند و اشکالی ندارند. اما در مورد مرد اصالً هیچ کسی قائل دانند و اال در غیر باطن نظر را جایز میرا در خصوص باطن می

 اند. به کراهت هم نشده و همه قائل به جواز شده

 سؤال: 

گویند النظر الی فرج المرأة حال الجماع، گویند اصال اینکه میاستاد: در مورد یورث العمی آقایان حرفشان این است که می

ای ها مختلف است؛ براین اصالً الیمکن تحققه غالبا مگر اینکه ما این را حمل بر مقدمات جماع کنیم. ....... در اینجا برداشت

یا نیست و منقح نشده است. این فرمایش شما درست است. اما در مجموع عبارت امام روشن همین جهت گفتم که عبارات گو

م، دانیگویند و هم باطن را؛ ما برای اینکه ادعای کراهت را در مورد نظر به فرج حتی الی ظاهره بعید میاست، هم ظاهر را می

، اصالً عبارمهذب ال، چنانچه برخی از بزرگان مثل صاحب گوییم چه بسا توجیه این باشد که منظور اینها نظر به باطن استمی

 اند. اینطور بین روایت جمع کرده

 «.ام الکالم فی مسألة الخامسة عشرهذا تم»

 61مسئله 

شیخا کان المنظور إلیه أو شابا حسن الصورة أو قبیحها ما لم  ال إشکال فی جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله»

ا، جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثله یکن بتلذذ و ریبة، و العورة هی القبل و الدبر و البیضتان، و کذا ال إشکال فی

 .«و أما عورتها فیحرم أن تنظر إلیها کالرجل

یک از مرد و زن به همجنس خودش است؛ اینکه مرد به مرد نگاه کند یا زن به زن  در مسأله شانزدهم بحث در جواز نظر هر

م کند که آدم خوش قیافه باشد یا زشت. یعنی اینطور نیست که بگوییموضوع، النظر الی المماثل است؛ فرقی نمیپس نگاه کند. 

ین پیر نیست. فرقی ب «قبیح الصورة»و  «حسن الصورة»آدم خوش قیافه و آدم زشت حکم متفاوتی دارند؛ نه، هیچ فرقی بین 

ن ز تواند به یکتواند به جوان همجنس خودش یا یک پیرمرد نگاه کند. یک زن هم میو جوان هم نیست؛ یعنی یک مرد می

 جوان یا یک زن پیر نگاه کند.

النظر الی »به غیر عورت باشد. یعنی باشد؛ ثانیاً نظر  «مع التلذذ و الریبة»تنها استثنا این است که نظر به مماثل اوالً نباید 

عنی آن ، ی«أن الیکون الموضع المنظور الیه عورة»باشد. ثانیاً  «عدم کون النظر مع التلذذ و الریبة»به شرط  «المماثل یجوز

به ر گکند، عورت نباشد. و اال اگر نظر به مماثل مع التلذذ و الریبة باشد اشکال دارد؛ نظر به مماثل اموضعی که نگاه می

و چه جوان،  ربه زن، چه زشت و چه زیبا، چه پی عورتش باشد، اشکال دارد. فرقی در این جهت بین زن و مرد نیست. زن

تواند نگاه کند، چه زشت و چه زیبا، چه پیر و چه جوان، با این دو تواند نگاه کند البته با این دو شرط. مرد به مرد میمی

 شرط. 

اینکه معنای تلذذ و ریبه چیست، این را بعداً به مناسبت به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. چون گفتیم دو شرط حال 

، قُبل و «هی القبل و الدبر و البیضتان»و ریبه باشد؛ دوم اینکه به عورت نباشد. عورت چیست؟  دارد: یکی اینکه بدون تلذذ

دبر که هم در مورد زن و هم در مورد مرد است؛ منتهی در مورد مرد بیضتین هم جزء من العورة. این کلی این مسأله است که 

 خدمت شما عرض کردیم. 
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 صاحب عروهاضافه 

اشاره کرده است. تقریباً عبارات مرحوم سید در عروه هم همین است ولی یک  82مرحوم سید همین موضوع را در مسأله 

ای که مرحوم سید دارد این است که زن مسلمان در برابر زن اند. اضافهای مرحوم سید دارد که اینجا امام متعرض نشدهاضافه

تواند یبدن که به طور طبیعی زن به زن مهایی از کند. یعنی حتی آن قسمت رستیهودی و نصرانی و بلکه زن کافر نباید کشف 

لمة یکره کشف المس»های مختلف بدنش را از زن یهودی و نصرانی و کافر بپوشاند. نگاه کند، زن مسلمان باید این قسمت

ل کتاب، ه، یعنی حکم کرده به کراهت کشف زن مسلمان در برابر زن کافر ا«بین یدي الیهودیة و النصرانیة بل مطلق الکافرة

 کافر ذمی یا مطلق کافر.

ی ال إشکال ف»به حسب ظاهر این مسأله ربطی به مسأله نظر ندارد؛ چون بحث ما در چیست؟ امام در تحریر این را فرموده: 

. مسأله «جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها شکال فیو کذا ال إ...  جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله

. این ربطی به نظر ندارد و متفاوت از نظر است. یکی ناظر است و (یعنی ساتر را کنار بگذارد و خودش را آشکار کند)کشف 

ین را نظر به مماثل ابیند. اینجا مرحوم سید به موضوع زند و یکی میدیگری کاشف الستر است؛ یکی پوشش را کنار می

تواند به مماثل نگاه کند، اما زن مسلمان نباید خودش را در برابر مماثل یهودی ضمیمه کرده که همانطور که هر مرد یا زنی می

 یا نصرانی آشکار کند و سترش را از بین ببرد. 

 سؤال:

به مسلمان نشان دهد؛ آنجا هم وجوب الستر تواند عورتش را استاد: در مسأله عورت بحثی نیست. در برابر مسلمان هم نمی

خواهیم بگوییم اینجا دو تا مسأله است؛ یکی وجوب ستر العورة داریم و یکی النظر الی العورة. حاال آمد و آن دارد. ما می

 تکلیف ببیننده است و ستر تکلیف آن شخص است. وجوب ستر را رعایت نکرد، این 
 بیان اضافهتوجیه 

. رسد درست همین استینجا مطرح شود؛ یعنی اینکه امام این مسأله را اینجا نیاورده، به نظر میقاعدتاً نباید این مسأله در ا

این یک مسأله دیگری است و باید در بحث ستر و حجاب مطرح شود. اما یمکن یک توجیهی برای ذکر این مسأله در کنار 

توانیم استفاده کنیم. عبارت صاحب جواهر این میب جواهر صاح عبارتموضوع نظر به مماثل ذکر کنیم. این توجیه را از 

و غیره بل هو المشهور عدم الفرق فی جواز نظر المرأة إلى مثلها بین المسلمة و  )محقق در شرایع( إن ظاهر المصنف»است: 

استمرت علیه السیرة و الطریقة، خالفا لما بل هو الذي »کند نظر به مماثل چه مسلمان باشد و چه کافر. ، فرق نمی«الکافرة

ذمیه نباید به زن مسلمان نگاه کند. شیخ  ،1«عن الشیخ فی أحد قولیه، من أن الذمیة ال تنظر إلى المسلمة حتى الوجه و الکفین

 نهایش. آن وقت چوگوید ذمیه حق ندارد به زن مسلمان نگاه کند، حتی صورت و دستطوسی در یکی از دو قول خود می

پس بر زن مسلمان ستر و پوشیدن از زن ذمیه واجب است. یعنی  ،«فیجب علیها حینئذ الستر منها» التنظر آن ذمیه به مسلمة،

 کند، پس ستر واجب است. کند و نگاه میاو نباید نگاه کند، اما چون او رعایت نمی

ه استفاده شود ک عبارت صاحب جواهر به طور خاص ارتباط مسأله کراهت کشف ستر در مقابل ذمیه با مسأله نظر، از این 

حکم جواز نظر برای زن مسلمان به مماثلش ثابت است، چه زن مماثل کافر باشد یا مسلمان؛ اما الیجوز نظر الذمیة الی المرأة 
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اند. باید خودش را بپوشکند، پس زن مسلمان المسلمة، او حق ندارد نگاه کند. چون حق ندارد نگاه کند و البته که رعایت نمی

ک فإنهن یصفن ذل»البته این دلیل دیگری دارد؛ حاال چرا زن ذمیه نباید نگاه کند، این بحث مربوط به این روایت است: 

امام  شویم؛کنند. این بحث مفصلی دارد که ما وارد آن نمی، اینکه آنها برای شوهرانشان زن مسلمان را توصیف می«ألزواجهن

با  هاضافه کردکنیم؛ فقط اجماالً خواستم که ارتباط آنچه که مرحوم سید اش بحث میاند. این را بعداً دربارهههم اشاره نکرد

 بیان شده، روشن شود.  82آنچه که در صدر مسأله 

 و کیف کان دلیل این مسأله چیست. این را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. 

 

«نیوالحمد هلل رب العالم»  


