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

 خالصه جلسه گذشته

ها و صورت زن نامحرم برای عدم جواز نظر به دست چند دلیلبحث در ادله حرمت نظر به وجه و کفین بود. عرض کردیم به 

و اجنبیه استدالل شده است. دلیل اول آیه غض بود که ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ مشخص شد که داللت بر حرمت 

. 1«حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّوَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ »نظر ندارد. دلیل دوم آیه حجاب بود، یعنی 

زنان پیامبر)ص( باید مِن وراء الحجاب باشد؛ یعنی یک حائل  ازگوید براساس این آیه هرگونه سؤال و درخواست مستدل می

وند. صال آنها نباید دیده شو مانعی وجود داشته باشد و اگر نیازی پیش آمد، مِن وراء الحجاب با آنها سخن گفته شود. یعنی ا

بعد فرمودند که اگر این در وقت حاجت ثابت باشد، در غیر وقت حاجت به طریق اولی باید چنین باشد. منتهی به دو قرینه، 

بود؛  «نَّذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ»؛ یکی ذیل آیه که و نیز لزوم حجاب این آیه تعمیم داده شد به غیر زنان پیامبر)ص(

 تواند حکم را به غیر زنان پیامبر)ص( تعمیم دهد. توضیح دادیم که چگونه این ذیل می

 قرینه دوم بر تعمیم حکم به غیر زنان پیامبر و لزوم حجاب

قرینه دوم هم روایتی است که مربوط به ابن امّ مکتوم است که مرد نابینایی بود؛ وقتی خواست به محضر پیامبر)ص( شرفیاب 

نها آد، پیامبر)ص( با بعضی از همسرانشان نشسته بودند. بعد پیامبر)ص( به محض درخواست ابن ام مکتوم برای ورود، به شو

امبر)ص( بیند. پی: او که نابیناست و چیزی نمینددستور دادند که در وراء حجاب قرار گیرند. آنگاه به پیامبر)ص( عرض کرد

بینید. در مورد این روایت بعدا به مناسبت بحث خواهد شد؛ اما عمده این است فرمود: بله، او نابیناست اما شما که او را می

كْتُومٍ وَ مَ أُمِ ابْنُ فَأَقْبَلَ»که در این روایت تعبیری وارد شده که بیشتر آن جمله و عبارت مورد نظر است؛ عبارت این است: 

قرینه گرفته شده بر اینکه مسأله اختصاص  جمله، بعد از آن بود که به حجاب امر شده بود. این «ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ

به زنان  اصتواند قرینه شود بر اینکه این اختصبه زنان پیامبر)ص( نداشته؛ چون امر به حجاب یک امر عمومی بوده و لذا می

 کند.و حجاب را بر همه الزم می شود( ندارد و شامل همه زنان میپیامبر)ص
 بررسی دلیل دوم

ه تواند حرمت نظر به وجه و کفین را ثابت کند یا خیر. باما باید ببینیم آیا واقعا این آیه با تقریبی که برای آن ذکر شد، می

 :اشکال گرفت توانمواضعی از کالم مستدل درباره این آیه می
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 اشكال اول

ین یک مانعی قرار داده شود ب مقصود این است کهبه قرائنی  نیست بلکهبه معنای پوشش؛  در این آیهاینکه اساسا حجاب 

)ص( به زنان پیامبر تایا از پشت در چنین درخواستی شود زنان پیامبر)ص( و غیر آنها. مثال از پشت دیوار یا از پشت پرده 

ها هم پوشیده شود، این مانع باید وجود داشته باشد. هیچ وجه دیده نشوند. یعنی اگر پوشش آنها کامل باشد، صورت و دست

در این آیه به طور خاص غرض این بوده که حتی حجم بدن زنان پیامبر هم دیده نشود. لذا بعید نیست  به عبارت دیگر کأنّ

ظاهرش « فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ»ربطی به زنان دیگر ندارد. چون  لذاتصاصی زنان پیامبر باشد و که این از احکام اخ

گوید من وراء الحجاب سؤال داشته باشید. ظاهر این زنان پیامبر)ص( است؛ بعد هم به صراحت می ،این است و اصال موضوع

آیه ساسا ا پس را ـ حتی دست و صورت را ـ بپوشانید سازگار نیست. تعبیر چندان با مسأله پوشش و اینکه مثال همه بدن

 توانیم این را به مانحن فیه مرتبط بدانیم. مختص به زنان پیامبر)ص( است و نمی

 اشكال دوم

قینی کند، این به قرائن قطعی و شواهد یبر فرض هم تعمیم آن را به سایر زنان بپذیریم و بگوییم یک حکم عمومی را بیان می

و حتی  شونده دید نبایدتواند یک حکم الزامی باشد؛ ما یقین داریم که اینجا مسأله نسبت به زنان دیگر اینطور نیست که نمی

این یک حکم الزامی نیست؛ نهایت این است که یک رجحانی بر فرض شمول آن به سایر لذا حجم بدن آنها هم آشکار نشود. 

 کند.شود و این ارتباطی به بحث پیدا نمیا خارج میاز موضوع بحث م پسشود. زنان، ثابت می

 اشكال سوم

سلّمنا که آیه اختصاص به زنان پیامبر)ص( نداشته باشد، و سلّمنا که حکم الزامی باشد، یعنی از دو اشکال گذشته صرف نظر 

اعضای بدن زن نامحرم به کنیم؛ فوقش این است که این آیه یک حکم عامی را بیان کرده، یعنی لزوم پوشش و ستر همه 

ای داریم که بعضی مواضع از جمله دست و صورت ها هم شود. اما ما در مقابل روایات و ادلهنحوی که شامل صورت و دست

را استثنا کرده است. یعنی فوقش این است که این یک عامی است که در قرآن بیان شده، اما معنایش این نیست که هیچ یک 

ذا به لخصیص بزند و استثنا کند. تواند عموم این آیه را تنشده است. ما روایات معتبری داریم که می از اعضای زن استثنا

 توانیم به عموم این آیه استناد کنیم و حکم عدم جواز نظر صادر کنیم. ، دیگر نمیآن ادلهاستناد 

 بررسی قرینه اول

برای اثبات تعمیم آیه نسبت به غیر زنان پیامبر)ص(، یکی ذیل  اندای که ایشان به آن تمسک کردهاما راجع به آن دو قرینه

، تعبیر اطهر خودش حاکی از آن است که این «اطهر لقلوبکم»گوید ؛ اینکه می«ذلک اطهر لقوبکم و لقلوبهن»آیه بود که 

شتر آن روش بهتر و بی تر است؛ با اینتر شدن قلب شما و قلب آنها مناسبطهارت قلبی دارای مراتب است. این برای پاکیزه

ترین مرتبه طهارت قلبی را برای زنان پیامبر)ص( بیان این ذیل دارد عالی شود. کأنّپاکیزگی روح و طهارت قلب آشکار می

 «لنِّساءاكَأَحَدٍ مِنَ  لَسْتُنَ یا نِساءَ النَّبِیِ»به دلیل: کند؛ آن هم به این جهت که زنان پیامبر)ص( با زنان دیگر تفاوت دارند. می

تصریح شده به اینکه ای زنان پیامبر)ص( شما همانند سایر زنان نیستید. اینجا هم در واقع به طور خاص ذیل آیه بعد از بیان 

کند؛ ترین مرتبه طهارت قلبی که باید در زنان پیامبر)ص( باشد اشاره میزنان پیامبر)ص( به عالیبرای آن حکم اختصاصی 
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کند، هم برای مردان و هم کند، یک تکلیف ایجاد می، یعنی در واقع دارد یک مرز ایجاد می«وبهنذلک اطهر لقوبکم و لقل»

کند که حساب زنان پیامبر)ص( جداست و شأن خاصی دارند؛ زنان پیامبر)ص( با برای زنان پیامبر)ص(. به مردان تأکید می

انند ازدواج کنند، اما ازدواج بعد از پیامبر)ص( بر زنان توزنان دیگر فرق دارند، لذا همه زنان بعد از فوت شوهرانشان می

شان پیامبر)ص( حرام بود. اینها همه برای حفظ شئون و حفظ حرمت پیامبر)ص( بود؛ تالش این بود که این زنان هم موقعیت

زنان با ه جاد کرده کحفظ شود و هم کسی با عنوان همسری پیامبر)ص( از اینها سوء استفاده نکند. لذا تکلیفی برای مردان ای

ر است و برای خود آنها. باشید، و این برای قلوب شما اطه پیامبر)ص( من وراء الحجاب سخن بگویید یا درخواست داشته

در واقع هم برای مردان و هم برای زنان از این جهت یک تکلیف یا یک مرتبه خاصی « ذلک اطهر لقوبکم و لقلوبهن»پس 

آن هم به خاطر موقعیت خاص زنان پیامبر)ص(. پس این در واقع تعلیل نیست تا ما به واسطه کند، از طهارت را طلب می

 زنان تعمیم دهیم.  ره را و من وراء الحجاب را به سایاین تعلیل، این آی

 بررسی قرینه دوم

فته، تمسک و استناد قرار گراما روایت ابن ام مکتوم که به عنوان یک قرینه و شاهد بر تعمیم آیه نسبت به سایر زنان مورد 

 :ن قابل اتکاء و اعتماد نیست. چوناین هم چندا

طبق مبنای ما که  و ه در کافی این روایت نقل شده استمرسله است و مشکل ارسال در آن وجود دارد؛ البتروایت  اوال

زند؛ اما طبق نظر مستدل و کسانی که به تبع او به ای به سند روایت نمیدانیم، مشکل ارسال لطمهروایات کافی را معتبر می

اند بر تعمیم آیه نسبت به همه زنان، به هر حال این مشکل قابل اغماض اند و این روایت را قرینه گرفتهاین آیه استناد کرده

 مشکل سندی در این روایت وجود دارد.  نیست. لذا

أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: »این روایت یکسان نقل نشده است. در نقلی که در کتاب کافی آمده، عبارت این است:  ثانیا

 در اینجا بحث میمونه نیست؛ عایشه و حفصه نزد ، اصال«عَلَى النَّبِیِّ)ص( وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ مَكْتُومٍ أُمِ ابْنُ اسْتَأْذَنَ

اق؛ اگر چه بروید داخل ات ،«فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ إِنْ لَمْ یَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَیَانِهِ»پیامبر)ص( بودند. 

ق که گوید شما بروید داخل اتامی بلکهنیست.  «بعد أن امر بالحجاب»این نقل در بینید. بیند ولی شما او را میاو شما را نمی

بود؛ بعد  «بعد أن امر بالحجاب»او را نبینید. آن قسمتی هم از روایت که مورد استناد قرار گرفت به عنوان قرینه، همان تعبیر 

دستور حجاب به اینها بدهد. لذا این نقل که در کافی وارد شده، طبق آن  نبود که. اینجا اصال بحث این «فَقَالَ احْتَجِبَا»فرمود 

آن شاهدی که مورد نظر مستدل بود، در این روایت وارد نشده پس تواند قرینه قرار گیرد؛ بیانی که مستدل ذکر کرده نمی

 که اگر اینطور باشد باز «الحجاببعد أن امرنا ب»نیامده؛ اینطور آمده: « امر بالحجاب»در نقل دیگری تعبیر  البتهاست. 

گوید بعد از آنکه ما امر به حجاب توانیم این را شامل زنان دیگر کنیم؛ چون میاختصاص به زنان پیامبر)ص( دارد و نمی

 شود. از این اختصاص فهمیده میلذا شدیم. 

 فین ندارد. سوره احزاب داللت بر عدم جواز نظر به وجه و ک 35علی أی حال طبق این بیان، آیه 

 تواند قرینه بر اختصاص باشد.هم می« تنحکوا أزواجه من بعده...أن و ال »ادامه آیه یعنی: سؤال: 
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ه یک قرینه است بر اینک تواند باشد که به مردان را نهی کرده از ازدواج با زنان پیامبر)ص(. این خودش بازاستاد: این هم می

 ی هم که در آیه ذکر شده، یک حکم اختصاصی برای زنان پیامبر)ص( است و این قابل تعمیم به سایر زنان نیست. لبقآن حکم 
 دلیل سوم

است.  1«وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ جُیُوبِهِنَّ ٰ  وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى»دلیل سوم، آیه 

این آیه البته از آیاتی است که جای بحث دارد، شبیه آنچه که ما در مورد آیه غض مطرح کردیم؛ یعنی باالخره این آیه باید 

نکاح این آیه مورد استناد جای کتاب الابعاد و جوانب آن روشن شود و معلوم شود که مفاد این آیه چیست. چون در جای

گیرد؛ در مسأله وجوب ستر، در مسأله نظر به بدن مرأه، در مسأله نظر به وجه و کفین. مالحظه فرمودید که ما در قرار می

 ستدالل به این آیه را ذکر کردیم.مسأله قبل هم ا

، ر به بدن مرأه و خصوصا نظر به وجه و کفینمن اینجا در پرانتز عرض کنم که این دو مسأله، یعنی یکی مسأله نظر، اعم از نظ)

هستند. اما مسأله ستر و پوشش زن بیشتر در کتاب  طای هستند که کامالً به هم مرتبو یکی مسأله ستر و پوشش، دو مسأله

الصالة مطرح شده است؛ البته اینجا یکی از مسائل تحریر که در آینده خواهیم داشت، همین مسأله وجوب ستر است. اما 

های مربوط به ستر و پوشش زن در کتاب الصالة مطرح شده است. در کتاب النکاح بیشتر مسائل مربوط به نظر عمده بحث

کنیم؛ در و نگاه مطرح است، اعم از نگاه مرد به زن یا نگاه زن به مرد. ما در مسأله هجدهم نگاه مرد به زن را بررسی می

، هم به کل بدن و هم به وجه و کفین. اما اجماال این دو مسأله و این دو موضوع شودمسأله نوزدهم نگاه زن به مرد مطرح می

شاء اهلل فرمایید این آیاتی که مورد بحث قرار گرفته و آیات بعدی که انشدیدا به هم پیوستگی دارند؛ شما االن مالحظه می

 زن مقدمه عدم نظر مرد است، به این آیات بیشتربررسی خواهند شد، عمدتا مربوط به ستر است. منتهی ما از این باب که ستر 

کنیم و اال موضوع بحث ما که ستر المرأة نیست؛ ما االن کاری به پوشش زن نداریم. آنچه االن موضوع بحث ماست، استناد می

ه حتی ک نگاه مرد به صورت و دست زن است. اینها دو مسأله هستند؛ منتهی مسأله پوشش زن و اینکه مثال بر زن الزم است

تواند به نوعی با مسأله نگاه و نظر ارتباط پیدا کند. این را در پرانتز خواستم هایش را هم بپوشاند، این میصورت و دست

 . (عرض کنم که باالخره توجه داشته باشید که این دو مسأله با هم خلط نشود

مگر آنچه که ظاهر است. اینجا بحث نظر مطرح نیست، کند از ابداء زینت ، نهی می«و الیبدین زینتهن اال ما ظهر منها»آیه 

تواند نپوشاند. برای چه کسانی باید بپوشاند و نسبت به چه بحث پوشش و ستر است؛ اینکه کجا را بپوشاند و کجا را می

دم جواز نظر عرای تواند ستر نداشته باشد. عمدتاً پیرامون پوشش است. اما در مانحن فیه به این آیه استناد شده بکسانی می

 به وجه و کفین.
 کالم محقق خویی

یم تا کنبیان مرحوم آقای خویی در ذیل این آیه و استدالل به این آیه، چون بیان متفاوتی است، ما بیان ایشان را ذکر می

ان دو یفرماید این آیه متصدی بکند بر عدم جواز نظر به صورت و دست زن. ایشان میمعلوم شود چطور این آیه داللت می

هور و عدم التستر؛ دیگری حکم االظهار. ظیکی حکم الحکم است، و البته روایات هم مؤید و مؤکد همین برداشت از آیه است. 

فرق است بین ظهور و اظهار؛ ظهور یعنی آشکار شدن فی نفسه و این جایی است که احتمال وجود ناظر محترم هست. به 
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ای د ناظر، سه وضعیت متصور است. یکی اینکه یقین دارد هیچ ناظر و بینندهطور کلی در مورد وضعیت زن از حیث وجو

رود و هیچ کس غیر از او نیست. اینجا اصال گوید مثل زمانی که زن منفردا به حمام میزند و میوجود ندارد؛ ایشان مثال می

ی ندارد. وضعیت دوم آنجایی است که فرماید در این حالت یجوز له الکشف و این بحثیقین به عدم وجود ناظر دارد؛ می

دهد؛ یعنی نه یقین به حضور ناظر دارد و نه یقین به عدم حضور ناظر. وضعیت سوم آنجایی است که احتمال وجود ناظر می

 یقین به وجود ناظر دارد. 

حکم . ن وضعیت نیستوضعیت اول که یقین به عدم وجود ناظر دارد، اصال این از محل بحث ما بیرون است و بحثی درباره ای

عمده بحث در مورد این دو وضعیت است. شود کشف جایز است. آن هم معلوم است که به تناسب حکم و موضوع معلوم می

گوید در جایی که احتمال وجود ناظر محترم هست، اینجا مسأله ظهور فی نفسه مطرح است؛ یعنی آشکار شدن که ایشان می

 گوید اگر زنی احتمال وجود ناظر محترم بدهد، یجبدر این صورت ایشان می«. بداء فی نفسهالمعبر عنه باال»به تعبیر ایشان 

گوید اینجا باالخره باید به دهد، میعلیه ستر البدن ما عدا الوجه و الکفین. در این صورت وقتی احتمال وجود ناظر را می

 الزم نیست که بپوشاند. اما در جایی که یقین به وجود طور طبیعی خودش را بپوشاند، بدنش را بپوشاند اما دست و صورت را

یه آنجایی گوید این آدهد و میناظر دارد، آنجا جمیع البدن را باید بپوشاند حتی الوجه و الکفین. یعنی کأن ایشان تفصیل می

از ابداء در این بخش چیست؟  کند؛ منظوردر واقع دارد آن حکم اول را بیان می« الیبدین زینتهن اال ما ظهر منها»گوید که می

دهد، ظاهر و آشکار نکند. به همین دلیل یعنی ابداء فی نفسه نداشته باشد؛ بدنش را در جایی که احتمال وجود ناظر می

سَفِینَةٍ عُرْیَاناً أَوْ  مِنْ خَرَجَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ»گوید در صحیحه زراره آمده که: می

، در مورد کسی که از کشتی به صورت عریان بیرون آمده ـ لباس ندارد یا لباسش از «سُلِبَ ثِیَابُهُ وَ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً یُصَلِّی فِیهِ

خواهد نماز بخواند و چیزی هم نیست که خودش را با آن بپوشاند؛ در این صورت چه باید بکند؟ بین رفته ـ و حاال می

فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ یَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ یَجْلِسَانِ فَیُومِئَانِ إِیمَاءً وَ فَقَالَ یُصَلِّی إِیمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ یَدَهَا عَلَى »

دش فرماید اگر زن است، باید دست بر فرج خو، می1«صَلَاتُهُمَا إِیمَاءً بِرُءُوسِهِمَا لَا یَسْجُدَانِ وَ لَا یَرْكَعَانِ فَیَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونَ

بگذارد و اگر مرد است دست بر عورت خودش بگذارد؛ ولی هر دو باید بنشینند، نه رکوع کنند و نه سجود بلکه با ایما و 

شود. اشاره رکوع و سجود را به جا بیاورند؛ چراکه اگر رکوع و سجود داشته باشند، آن چیزی که نباید آشکار شود، آشکار می

م خوانند، هیچ کسی هخواهد بگوید آنجایی که این مرد و زن دارند نماز میاره است. ایشان میبنابراین نماز اینها با ایما و اش

، «فَیَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا»گوید نیست، ناظر محترمی هم وجود ندارد و تنها یک احتمالی هست که ناظر محترم باشد؛ اما آنجا می

 شود.عنی فی نفسه اینها آشکار میی

 هکند. بعد حکم دومی که آییان میدر واقع دارد این حکم را ب« الیبدین زینتهن»گوید در بخش اول که میآیه بر این اساس 

کند این است که برای غیر آن طوائف، ازواج و برادر و پدر و...، غیر از اینها هیچ جای بدنش را نباید آشکار کند. بیان می

د؟ ایشان انجا بدست آمده؟ به چه دلیل چنین تفصیلی را ایشان دادهاینجا ممکن است شما سؤال کنید که این تفصیل از ک

 یبدین ال»فرماید آنچه که ما گفتیم از روایات قابل استفاده است. آن وقت روایاتی که دال بر حکم اول است و تفسیر می
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الیجوز  گیرد کهکند و بعد نتیجه میاست و روایاتی که مبیّن حکم دوم در آیه است، اینها را بیان می« زینتهن اال ما ظهر منها

 النظر الی الوجه و الکفین. 

حرف ایشان نیمه تمام ماند؛ عمده آن شواهد ایشان بر این تفصیل است؛ یعنی بر اینکه این آیه مبیّن دو حکم است. این شواهد 

 . نماییمبررسی آن را را باید بیان کنیم و بعد 
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