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 مقدمه 
آنها بُعد فقهی آن است. مهمترین است که از  گوناگونیها دارای ابعاد مسئله حضور زنان در ورزشگاه

، اما نقش تاثیرگذاری در استنباط حکم شرعی نیستندفقهی  موضوعی اًاصالتابعاد اگر چه این برخی از 

نیازمند مطالعات گسترده، اطالعات آماری و مسئله ابعاد غیر فقهی  پیرامونمسئله دارند. بحث تفصیلی 

و رسالت مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای تحقیقات میدانی است که از حوزه پژوهش این نوشتار 

مورد بحث تفصیلی قرار از این رو در این نوشتار فقط برخی از زوایای این مسئله . خارج استاسالمی 

 گیرد، می

گیری ـ شده به اجمال ابعاد مختلف مسئله ـ بدون داوری و نتیجه کوشش در فصل نخست این نوشتار

مختلف های جنبه ازآگاهی خوانندگان  به منظوراین مباحث در فصل نخست  فهرست وارذکر مطرح شود. 

گیری در باره این تصمیمهر گونه است تا  آن فقهی بُعد بر آنها تاثیرو ها مسئله حضور زنان در ورزشگاه

در فصل دوم برخی از ابعاد مطرح شده در  مختلف آن صورت گیرد. هایجنبهجانبه و با توجه به مسئله، همه

قهی در فصل دوم، تحقیقات و اجتهادات های فگیرد. مبنای بررسیفصل نخست، مورد بررسی فقهی قرار می

شخصی پدیدآورنده این نوشتار نیست، بلکه فتاوای فقیهان بزرگ شیعه از گذشته تا کنون است که مرجع 

بدیهی است که تحقیقات شخصی حتی اگر از قوت علمی هم برخوردار باشد باشند. امور شرعی مردم می

تقلید نیست، صالحیت برای مبنا قرار گرفتن برای وضع مادامی که مورد فتوای همه یا برخی از مراجع 

مقررات و قوانین در کشور را ندارد. از این رو این نوشتار خالی از تحقیقات دقیق اجتهادی در ادله فقهی 
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است و تنها در آن سعی شده گزارشی نسبتاً جامع از آرای قابل اعتنای فقهی و نتایج برخواسته از آن در 

 در ورزشگاه ارائه شود. مسئله حضور زنان

 

 هاورزشگاه در زنان حضور فصل اول: ابعاد گوناگون مسئله
 

 به طورمردان دارای ابعاد مختلفی است.  کردن تماشای ورزش به جهتها ورزشگاه در زنان مسئله حضور

سی، حکم توان این موضوع را حداقل در چهار بخش مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: موضوع شناکلی می

ها مباحث مختلفی قابل طرح است. در این اولی، حکم ثانوی و راهکارهای مناسب. ذیل هر یک از این بخش

 شود.ها پرداخته میفصل به طرح اجمالی این بخش

 

 . موضوع شناسی1

ها بعضاً موجب تغییر حکم با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت مختلف جهات ها ازو ورزشگاه ها ورزش

شود، از این رو نباید داوری یکسانی در باره حضور زنان در ورزشگاه می در زنان لی و ثانوی مسئله حضوراو

 شود:گذار در حکم شرعی مسئله است ذکر میها که تاثیرها داشت. اینک برخی از این تفاوتورزشگاه

 الف. پوشش ورزشکار

کم اولی و ثانونی در باره نگاه زنان به بدن تفاوت پوشش ورزشکاران در مسئله مورد بحث موجب تغییر ح

 مرد بدن به زن نگاه اولی   حکم ـ چنانکه خواهد آمد ـ در شود. از طرف دیگر چون فقهاءمردان ورزشکار می

 به یکدیگر از ورزشکاران لباس تفکیک برای اتفاقی مورد و روشن مالک تواندارند، از این رو نمی اختالف

در برخی  مرد به ورزشکاران زنان توان گفت که نگاهارائه داد. در عین حال می نزنا نگاه اولی حکم جهت

 تکواندو.   و بازیفقهاء یا مشهور آنها جایز است، مانند شمشیر ها به نظر همهورزش

توان برای تفاوت لباس ورزشکاران در این عالوه بر حکم اولی نگاه زن به بدن مرد، مالک دیگری نیز می

این مالک رعایت حرمت پوششی شود که حکم اولی آن اباحه است. ت که ممکن است موجب مسئله یاف

به نظر برخی شود که یاد می «خالف مرو ت»در فقه از عدم رعایت عرف به  .استعرف و عفت عمومی 

 مایو باشد، او نه تنها مردانه استخرمحیط  درزوال ملکه عدالت است، مثال اگر پوشش مردی موجب فقیهان 

باشد، اما اگر همین پوشش را خالف حکم اولی پوشش عمل نکرده است بلکه عمل او مخالف عرف هم نمی

در نماز جماعت مردانه در مسجد داشته باشد اگر چه مخالف حکم اولی شرع عمل نکرده اما چون پوشش او 

 پوشش، در میعمو عفت و عرف رعایت . روشن است کهجایز نیستخالف عرف و عفت عمومی است عمل او 

 است ممکن مثال است؛ گذارتاثیر آن در نیز غیره و مکانی شرایط بلکه ندارد، بستگی پوشش مقدار به فقط

 یک در پوشش مقدار همان اما شود، تلقی  عمومی عفت و عرف خالف خیابان و کوچه در پوششی مقدار

 نباشد، ومیعم عفت و عرف مخالف ورزشی، زمین یا  شالیزار مانند خاص کاری فضای

توان لباس ورزشکاران را به چند دسته تقسیم کرد. قسم اول لباسی است که پوشیدن آن از این نظر می 

در مقابل زنان در ورزشگاه قطعاً خالف عرف متشرعه و عفت عمومی نیست، مانند تکواندو، کاراته و فوتبال. 
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عمومی  عفت و متشرعه عرف خالف شگاهورز در زنان مقابل در آن است که پوشیدن قسم دوم لباس ورزشی

توان ذکر کرد که مخالفت آن با عرف و عفت است، مانند ورزش شنا. در میان این دو قسم، قسم سومی را می

 عمومی، کم و بیش مشکوک است، مانند وزنه برداری و  بسکتبال. 

 ب. فرهنگ تماشاگران

زشگاه، فرهنگ حاکم بر تماشاگران در گذار در حکم شرعی حضور زنان در وریکی از عوامل تاثیر

ها یا برخی اماکن ورزشی یا ها از این جهت متفاوت است. در برخی ورزشها است. محیط ورزشگاهورزشگاه

برخی مسابقات خاص، فرهنگی میان تماشاگران حاکم است که حضور زنان در میان آنها مفسده برانگیز 

ای دیگر وجود ان ورزشی دیگر یا تماشاگران در شهر و منطقهاست. اما گاهی این فرهنگ در میان تماشاگر

 باشدفضای فرهنگی نامناسبی میان تماشاگران حاکم ممکن است ندارد؛ مثالً در مسابقات فوتبال لیگ برتر 

شود. پس برای تعیین یگر فوتبال دیده نکه این فضا در میان تماشاگران ورزشهای دیگر، یا مسابقات د

بایست به این تفاوتها توجه کرد و نباید برای مصادیق و حضور زنان در ورزشگاه می مقررات مربوط به

 موضوعات متفاوت، مقررات یکسانی وضع کرد. 

 ج. امکانات ورزشگاه

های محیط درون و بیرون آمدهای نامطلوب حضور زنان در ورزشگاه برخاسته از ویژگیبرخی از پی

زنان، سرویس  برای تردید داشتن جایگاه اختصاصی و مناسباست. بی در ورزشگاه ورزشگاه و امکانات موجود

بهداشتی اختصاصی، مسیرهای خاص رفت و آمد و امکانات حمل و نقل مناسب و بعضا اختصاصی در خارج 

 ها دارد. از ورزشگاه، نقش بسزایی در رفع یا کاستن آثار نامطلوب حضور زنان در ورزشگاه

 د. جایگاه ورزش

 دادن به شکلو کارشناسانه به نقش مثبت ورزش در رشد و تعالی جسمی و فرهنگی جامعه،  نگاه علمی

و یا نقش منفی آن در بیهودگی و اتالف عمر غیره،  و دیگر ملتهای با ارتباط نشاط، فضای ایجاد ملی، هویت

تواند می ،امعهجوانان، غفلت از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی و ترویج برخی عادات و اخالق ناپسند در ج

 مسئله حضور زنان در ورزشگاه را مصداق عناوین مختلفی قرار دهد که احکام شرعی متفاوتی را در پی دارد. 

اسناد باالدستی در رابطه با ورزش  در اسالمی ایران نظام جمهوری هایبایست سیاستدر همین راستا می

اه ورزش قهرمانی در توسعه ملی مورد توجه های علمی درباره جایگخصوص ورزش قهرمانی و پژوهشه و ب

 قرار گیرد.

 المللیه. مقررات بین

ها های ورزشی در جهان در باره حضور زنان در ورزشگاهالمللی و قوانین الزامی فدراسیونمقررات بین

و گردد که احکام متفاوتی را در پی دارد. از این رموجب پدید آمدن موضوعات جدید یا عناوین ثانوی می

بایست با آگاهی کامل از این مقررات و آثار و نتایج گوناگون تخلف از آنها به اظهار نظر در باره موضوع می

 پرداخت.  ورزشگاه در زنان حضور

 و. فرهنگ و مقررات حاکم بر سایر کشورهای اسالمی

 رای کنفرانسیکی از اهداف این پژوهش این است که نتایج برخاسته از آن برای اتخاذ تصمیمی واحد ب

اسالمی ارسال شود، از این رو الزم است  کشورهای بین المجالس کنفرانس یا اسالمی کشورهای سران
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یا عدم  ها در کشورهای اسالمی مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود حضورمسئله حضور زنان در ورزشگاه

باشد و یا مورد ده و دغدغه آنها میساز بوتا چه حد در کشورهای اسالمی مسئله هاورزشگاه در حضور زنان

 مطالبه عمومی است.

باشند. همچنین های بسیار متفاوتی میتردیدی نیست که مردم کشورهای اسالمی دارای فرهنگ

 مانند ها و قوانین مربوط به زنان در این کشورها نیز بسیار متنوع و متفاوت است. در کشورهاییحکومت

کم و  اسالمی کشورهای اکثر و اماراتاندونزی،  مالزی، سابق، شوروی یافته لاستقال کشورهای لبنان، ترکیه،

قانونی ندارد و از  در همه کشورهای اسالمی الزام اسالمی حجاب بیش فرهنگ غربی رایج است، بلکه رعایت

طرحی در  به همین جهت اگراین جهت مقررات جمهوری اسالمی ایران در جهان منحصر به فرد است. 

ها بخواهد در میان کشورهای اسالمی با استقبال مواجه شود نباید بدون ا حضور زنان در ورزشگاهرابطه ب

آنها باشد. پس قبل از ارائه هر گونه  بر آگاهی از وضعیت این کشورها و قوانین و مناسبات اجتماعی حاکم

زم است پژوهشی دقیق و المللی اسالمی، الها در مجامع بینطرحی درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه

علمی درباره ابعاد این مسئله در کشورهای اسالمی صورت گیرد تا اوالً روشن شود که آیا زمینه طرح چنین 

ای در میان همه یا بیشتر این کشورها وجود دارد؟ ثانیا طرح ارائه شده از وزانت و مقبولیت الزم مسئله

 کشورهای اسالمی مواجه نشود. اعتنایی سایر برخوردار باشد تا احیانا با بی

 

 اولیّ . حکم2 
ها برای تماشای مسابقات ورزشی مردان، متوقف بر روشن ورزشگاه در زنان تبیین حکم شرعی حضور

بایست در حوزه فقه امامیه و شدن آرای فقهی در مورد چند مسئله مبنایی در این باره است. این مسائل می

تواند برای تصمیمی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا نتایج این پژوهش میاهل سنت، بلکه همه مذاهب اسالمی 

المللی اسالمی همچون کنفرانس سران واحد میان همه یا بیشتر کشورهای اسالمی در اختیار مجامع بین

کشورهای اسالمی قرار گیرد. احکام اولی متعددی در تعیین  بین المجالسکشورهای اسالمی یا کنفرانس 

 ها تاثیرگذار است که عبارتند از:ورزشگاه در زنان ضورحکم شرعی ح

 مرد بدن به زن الف. حکم شرعی نگاه

ها دارد محدوده ورزشگاه در زنان حضور ترین مسئله فقهی که نقش مستقیمی در تعیین حکم شرعیمهم

الف نظر دارند. مرد اجنبی است. فقهای شیعه و اهل سنت در این باره اخت بدن به زن جواز و عدم جواز نگاه

بر اساس هر یک از فتاوای مطرح شده از سوی فقهاء ممکن است حکم شرعی مسئله حضور زنان در 

 ها تغییر کند.ورزشگاه

 ب. الزام مقلدان سایر مراجع به تبعیت از فتوای حاکم

اره یک باشد این است که اگر دربیکی از مسائل مهم و مبنایی فقهی که مربوط به موضوع این نوشتار می

توانند کسانی را کنند میمسئله شرعی اختالف فتوا بود، آیا کسانی که اجتهاداً یا تقلیداً به یک فتوا عمل می

کنند، امر به معروف یا نهی از منکر کنند و بر اساس امر به تقلیداً به فتوای دیگر عمل می یا اجتهاداً که

 ن به فتوای مرجع خود شوند؟ معروف و نهی از منکر در مرحله عمل، مانع عمل آنا
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ای در مسئله مورد بحث این نوشتار دارد، زیرا ـ چنانکه خواهد آمد ـ پاسخ این پرسش نقش تعیین کننده

فقهاء در مسئله نگاه زن به بدن مرد اجنبی اختالف دارند و بر اساس برخی فتاوا، نگاه زنان به ورزشکاران 

بنابراین اگر در مسئله امر به معروف و نهی از منکر این دیدگاه  ها جایز است،مرد در همه یا بیشتر ورزش

عمل  دیگر فتوای به تقلیداً یا پذیرفته شود که امر به معروف و نهی از منکر در مورد کسانی که اجتهاداً

های مردان بر اساس امر توان زنان را از تماشای همه یا بیشتر ورزشکنند جایز نیست، در این صورت نمیمی

 به معروف و نهی از منکر بازداشت. 

 ج. حکم شرعی اختالط زنان و مردان 

 دیدگاه اسالم در باره یکی از مسائلی که ارتباط نزدیک با مسئله مورد بحث در این نوشتار دارد مسئله

ا است. این مسئله اگر چه به طور جامع و تفصیلی در فقه مورد بررسی قرار نگرفته است، ام مرد و زن اختالط

های فراوان و متنوع اجماالً روشن است که شریعت اسالم دیدگاه خاصی در این باره دارد. این دیدگاه از آموزه

های دینی درباره نحوه سخن گفتن با جنس مخالف، قرآن و سنت در حوزه فقه و اخالق، مانند توصیه

جوان در شعائر دینی مانند خصوص زنان ه همنشینی با او، پوشش مناسب در مجالس عمومی، حضور زنان ب

نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه، احکام نگاه زن و مرد به یکدیگر و مفاهیمی مانند تبر ج، اشاعه فحشاء 

 و غیره، قابل  استنباط است. 

 اسالمی  در حکومت الزامی قوانین د. محدوده

های پژوهش در این نوشتار است، فرضگیری در باره آن، یکی از پیشاز مسائل مهم و زیربنایی که موضع

های اسالمی است. پرسش حکومت از سوی قوانین شریعتاجرای افراد جامعه به  الزامحدود و ثغور مسئله 

و علمی پاسخ داده شود که آیا محدوده قوانین الزامی در حکومت اسالمی شامل همه  کاملبه طور  بایدذیل 

باشد یا مختص به برخی از احکام الزامی در شریعت است؟ ت میاحکام الزامی، اعم از واجب و حرام در شریع

نیز  های اخالقیتواند شامل احکام مستحب، مکروه و مباح یا توصیهاسالمی می حکومت در الزامی آیا قوانین

های االجرا کردن هر قسم از احکام واجب، حرام یا مستحب، مکروه و مباح یا توصیهگردد؟ آیا الزم می

؟ در صورتی که دارای شرایطی استشرط بدون حکومت اسالمی مشروط به شرایطی است یا  اخالقی در

است آن شرایط چیست؟ آیا خواست عمومی، مطالبات مردمی و موافقت و مخالفت آنان یا بخشی از آنها 

توانند از جمله این شرایط باشد؟ آیا در الزامی کردن مقررات شرعی در جامعه نیازی به سنجش می

شناختی و جامعه شناختی این دسته های عمومی و پیش بینی آثار و نتایج مثبت و منفی روانیتظرف

توان یک فتوای خاص را ؟ آیا در صورتی که در حکم شرعی اختالف نظر میان فقیهان باشد میهستمقررات 

 قانون الزامی کرد؟ 

توان به داوری رعی روشن نشود نمیها و مانند آنها در باره الزامی کردن احکام شتا پاسخ این پرسش

ها و بلکه هر گونه مقررات و قوانین برخاسته علمی و جامع درباره مقررات مربوط به حضور زنان در ورزشگاه

 از شریعت دست یافت.

  

 . حکم ثانوی3
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ها، عناوین ثانوی ممکن پس از مشخص شدن حکم اولی در مسائل مربوط به حضور زنان در ورزشگاه

اهمیت  مانند اموری سبب بهترین عناوین ثانوی که ممکن است ب تغییر حکم شرعی شود. مهماست موج

ها مصداق پیدا کند، عناوینی ورزشگاه در زنان در مسئله حضور المللیبین عمومی و الزامات ورزش، مطالبات

بیق این عناوین بر باشد. تطمانند ضرورت، اضطرار، عسر و حرج و قاعده اهم  و مهم  در تزاحم احکام می

 مسئله مورد بحث نیازمند موضوع شناسی دقیق و کارشناسانه است. 

 

 مناسب کارهایراه . ارائه4
بایست به دنبال یافتن ها میپس از دست یابی به حکم اولی یا ثانوی در مسئله حضور زنان در ورزشگاه

 سازی باره بود. به طور کلی فرهنگ آل در اینراهکارهای مناسبی برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده

 از زنان مندی بهره برای هاورزشگاه در مناسب امکانات کردن مطلوب و فراهم وضعیت کردن اجرایی برای

کارها ریزی برای عملیاتی کردن این راهتوان از آنها استفاده کرد. برنامهکارهایی هستند که میخود، راه حقوق

 باشد که از حوزه پژوهش این نوشتار خارج است.مینیازمند کار کارشناسی دقیق 

به وضع تنها گذاری باید توجه داشته باشند که ایفای مسئولیتی که برعهده آنها است مسئوالن قانون

ریزی برای رسیدن به فکر برنامه بهقوانین و مقررات متناسب با وضع موجود نیست، بلکه آنها پیوسته باید 

قیودی  و شرایط ها تحتمندی زنان از حق حضور در ورزشگاهاین رو اگر امکان بهرهآل باشند. از وضع ایده

 وجود داشته باشد، بر عهده مسئوالن است که در جهت رسیدن به آن تالش نمایند. 

 

 فقهی ابعادفصل دوم: 
 . نگاه زن به مرد اجنبی1

نگاه  همچونزن به مرد اجنبی اهل سنت، نگاه اتفاق فقهای قریب به اکثریت به اجماع فقهای شیعه و 

رای شاذی در فقه اهل سنت  3مرد به زن اجنبیه به شهوت )قصد لذت( یا ریبه )خوف فتنه( جایز نیست.

اما فقهای  5باشد.وجود دارد که بر اساس آن نگاه زن به شهوت یا ریبه به مرد اجنبی مکروه است و حرام نمی

دون شهوت و ریبه اختالف دارند. آرای فقهای شیعه و اهل شیعه و اهل سنت در نگاه زن به مرد اجنبی ب

 سنت بدین قراراست:

  

 الف. فقه شیعه

 قرار است:دین ب اجنبی مرد به زن نگاه اقوال فقهای شیعه در باره

 قول اول: منع مطلق 

مرد جایز نیست چنانچه نگاه  مطلق طور به نظر گروهی از فقهای شیعه هر گونه نگاه زن به مرد اجنبی به

فقهای شیعه بر این باورند که حکم شرعی نگاه زن به مرد  برخی از 1باشد.نیز مطلقا به زن اجنبیه جایز نمی

زیرا در آیه شریفه خطاب یکسانی در باره نگاه آنها به  4اجنبی مانند حکم نگاه مرد به زن اجنبیه است،

 بِمَا خَبِیرٌ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ أَزْکَى ذلِکَ فُرُوجَهُمْ یَحْفَظُوا وَ صَارِهِمْأَبْ مِنْ یَغُضُّوا لِلْمُؤْمِنِینَ یکدیگر آمده است: )قُلْ
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از این رو بر اساس اختالف فتوایی که  2فُرُوجَهُنَّ(. یَحْفَظْنَ وَ أَبْصَارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ قُلْ وَ .یَصْنَعُونَ

زن اجنبیه دارند، در باره نگاه زن به مرد اجنبی نیز همین اختالف فتوا این گروه از فقهاء در باره نگاه مرد به 

یزدی به احتیاط واجب هر گونه نگاه زن به مرد اجنبی را محمد کاظم سید آیت اهلل میان آنها وجود دارد. 

 گوید:داند. او میجایز نمی

ر چنانچه نگاه زن به مرد اجنبی در غی نیست، نگاه مرد به زن اجنبیه جایز

اند و باشد. گروهی از فقهاء صورت و کفین را استثناء کردهنمی موارد ضروری جایز

اند. گفته شده که نگاه زن و مرد به آنها را در غیر مورد لذت و ریبه جایز دانسته

نگاه اول به صورت و کفین جایز است، اما تکرار نگاه جایز نیست. احوط ترک نگاه 

 6 به طور مطلق است.

ای های محشین بر عروه در چاپ انتشارات اسالمی و برخی چاپهای دیگر در این مسئله حاشیهبیشتر فق

حضرات آیات میرزای نائینی و سید محمد رضا  7 ندارند که گویای موافقت آنها با نظر سید یزدی است.

 8اند.دادهگلپایگانی بر خالف صاحب عروه که احتیاط واجب در منع مطلق نموده است، فتوا به منع مطلق 

آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی نیز فتوا به منع مطلق داده است، اما یکسانی حکم نگاه زن و مرد به 

 گوید: پذیرد. او مییکدیگر را نمی

تر از استثنای آن در نگاه مرد استثنای وجه و کفین در نگاه زن به مرد مشکل

 3به زن است.

  قول دوم: استثنای وجه و کفین

را در وجه و کفین  اجنبی مرد به زن س مبنایی که در قول اول ذکر شد گروهی دیگر از فقهاء نگاهبر اسا

دانند؛ چنانچه به نظر آنها نگاه مرد به وجه و کفین زن اجنبیه نیز جایز است. عالمه حلی این قول را جایز می

ت صافی گلپایگانی، فاضل از میان معاصرین نیز حضرات آیا 30دهد.به گروهی از فقهای شیعه نسبت می

امام خمینی قول به استثناء وجه و کفین  33لنکرانی و نوری همدانی به استثنای وجه و کفین فتوا داده است.

اما ایشان در مورد نگاه مرد به زن اجنبیه احتیاط واجب را  35را در مورد نگاه زن به مرد اجنبی برگزیده است،

 31داند.در منع مطلق می

 نظر به وجه و کفین در نگاه اول و حرمت تکرار آن.  قول سوم: جواز

این قول نیز بر اساس همان مبنایی است که در قول اول ذکر شد که حکم نگاه زن به مرد اجنبی مانند 

این قول طرفداران زیادی ندارد و  34 حکم نگاه مرد به زن اجنبیه است. محقق حلی این قول را برگزیده است

 32داند.ترین اقوال میفصاحب جواهر آن را ضعی

 گردن. سر و قدمین، کفین، نظر به وجه، قول چهارم: جواز

از  خویی، تبریزی، سید محمد روحانی و سید صادق روحانی، آیات حضرات مانند معاصر مراجع از جمعی

ن، اند که عبارت است از: وجه، کفیکرده استثناء حکم حرمت نگاه زن به بدن مرد، مواضعی از بدن مرد را

دانند و فتوای صریحی می مواضع این غیر به نظر ترک در را واجب این مراجع احتیاط 36قدمین، سر و گردن.

اند. این احتیاط گویای این است که به نظر این گروه از مراجع، دالیل به حرمت نظر در غیر این مواضع نداده
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د. آیت اهلل خویی به این نکته تصریح کرده روشنی بر حرمت نگاه زن به غیر عورتین در مرد اجنبی وجود ندار

 گوید: است. او می

نگاه زن به صورت، دو دست، بلکه سر، گردن و قدمین مرد بدون لذت و ریبه 

جایز است، بلکه حرمت نظر زن به سایر بدن مرد غیر از عورتین او بدون لذت و 

 37ریبه خالی از اشکال نیست، در عین حال احتیاط ترک نشود.

 جم: جواز نظر به آنچه در عرف آشکار استقول پن

اند که زنجانی، وحید خراسانی و سیستانی فتوا داده برخی از مراجع مانند حضرات آیات بهجت، شبیری

نگاه زن به آن بخش از بدن مرد که در عرف متشرعه آشکار است مانند صورت، سر، گردن و بخشهایی از 

قول، مواضعی از بدن مرد است که  این موضوع جواز نگاه در 38 .دست و پا بدون شهوت و ریبه اشکال ندارد

به عنوان مثال ذکر شده است و  پا و دست از بخشهایی و گردن سر، در عرف پوشیده نیست و موارد صورت،

موضوع حکم جواز نگاه ـ بر خالف قول چهارم ـ منحصر به این موارد نیست. پس حداقل بر اساس این قول، 

جواز  نیز است آشکار وضو هنگام که آرنج از باالتر تا دستها یا و پاها ساق اضعی مانندحکم نگاه به مو

 باشد.می

آیت اهلل مکارم شیرازی اگر چه قول دوم را در حاشیه عروه پذیرفته است، اما در توضیح المسائل به قول 

 گوید: مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتایی می 33پنجم فتوا داده است.

توانند بدون قصد لذت به صورت، سر و گردن مرد نامحرم که به طور می زنان

 50متعارف پوشیده نیست، نگاه کنند.

کند، نه به عنوان ایشان در این فتوا اگرچه سر و گردن را به طور متعین برای مواضع جواز نگاه ذکر می

در حکم جواز نگاه در این موارد، آید که مالک بر می« نیست پوشیده متعارف طور به»مثال، اما از عبارت 

عدم ستر عرفی است و این مالک قطعا منحصر به مورد سر و گردن نیست و شامل حداقل بخشهایی از 

 توان ایشان را در زمره قائالن این قول شمرد.شود. پس میدست و پا هم می

متشرعه است، اما روشن  اند که مقصود آنها از سیره، سیرهاگر چه برخی از مراجع مذکور تصریح نکرده

نیست، بلکه مقصود سیره مسلمانان متشرع  الابالیاست که مراد آنها سیره غیر مسلمانان یا سیره مسلمانان 

است که در زمان اهل بیت )ع( در مرأی و منظر ایشان بوده است و از آن ردعی نشده است. از این رو 

معصومان )ع( برای عمل دقیق به این فتوا الزم شناخت نوع پوشاک رایج میان مسلمانان در عصر حضور 

 است.

در میان قائالن به این قول برخی مانند حضرات آیات بهجت، سیستانی و شبیری زنجانی ـ بر خالف آیت 

دهند، بلکه اهلل وحید خراسانی ـ به حرمت نگاه به غیر مواضعی که در عرف و سیره پوشیده نیست فتوا نمی

دانند. این احتیاط نیز گویای این است که در نظر این نظر به غیر این مواضع می احتیاط واجب را در ترک

گروه از فقهاء ـ مانند فقهای قائل به قول چهارم ـ دلیل روشن و قاطعی بر حرمت نگاه به غیر عورتین وجود 

سید محمد سعید کنند. فتوای آیت اهلل ندارد و فقهاء فقط از باب احتیاط، منع از نگاه به غیر عورتین می

تواند گویای این باشد که حرمت نگاه زن به بدن مرد در غیر عورتین مسل م و قطعی نیست. حکیم نیز می

 گوید: ایشان می
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تواند به مرد اجنبی نگاه کند، ولی احتیاط واجب در این است که به او زن می

 53خیره نگاه نکند.

گویای دیدگاه مراجع مذکور در قول چهارم و پنجم است.  ای دارد کهآیت اهلل فی اض نیز اظهار نظر مشابه

 گوید: ایشان می

آیا نگاه زنان به مردان اجنبی حرام است؟ جواب این است که حرمت نگاه 

اشکال نیست، بلکه ممنوع است. ادعای مالزمه میان حرمت نگاه مرد به زن و بی

ولی سیره از زمان  زن به مرد، مردود است، زیرا این ادعا اگر چه مشهور است،

پیامبر اکرم )ص( تا زمان ما بر این است که زن به صورت و کفین مرد بدون هیچ 

کرده است. به همین علت روایتی نداریم که در آن پرسش انکاری از شرع نگاه می

از حکم نگاه زن به مرد شده باشد، در حالی که پرسش از نگاه مرد به زن در 

   55روایات آمده است.

شود که آنان نیز در واقع روشن می 51اندرسی مباحث استداللی فقیهانی که قول چهارم را برگزیدهبا بر

قائل به قول پنجم هستند و فقط تفاوت در عبارت فتوا موجب تفرقه میان آنها شده است، زیرا روشن است 

یز مواضع مذکور را از که دلیل خاصی بر استثناء مواضعی که در قول چهارم آمده است وجود ندارد و آنها ن

اند، از این رو مواضع جواز نگاه منحصر به چند مورد ذکر شده باب عدم ستر در سیره متشرعه استثناء کرده

در فتوای آنها نیست، بلکه شامل سایر موارد که در سیره متشرعه آشکار بوده و از آن ردعی نشده نیز 

 شود.می

 

 ب. فقه اهل سنت
 فتنه چهار قول است: خوف یا شهوت بدون مرد به زن در باره نگاهفقهای اهل سنت  در میان

 قول اول: جواز نظر به غیر عورت. 

برخی از فقیهان شافعی آن را  این قول مشهور میان اهل سنت است و فقهای مذهب حنفیه، و حنابله

ندارند، ولی متفق علیه اند در تفسیر عورت دیدگاه واحدی اند. فقیهانی که این قول را انتخاب کردهبرگزیده

تر از زانو، عورت نیست. آنها در عورت بودن ناف، زانو و ران اختالف آنها این است که باالتر از ناف و پایین

دانند، فتوا به عدم جواز نگاه زن به این مواضع از بدن مرد دارند. پس کسانی که این مواضع را عورت می

باالتر  و تر از نافپایین حنفیه 54دهند.دانند فتوا به جواز نظر مینمیدهند و آنها که این مواضع را عورت می

 52دانند.از زانو را عورت می

حکم نگاه زن به مرد مانند حکم نگاه مرد به محارم خود است، پس جایز است زن به آنچه از  قول دوم:

  56های مذاهب دیگر استمرد هنگام کار و فعالیت آشکار است نگاه کند. این قول مالکیه و برخی از فق

 زن اجنبیه است به مرد نگاه حکم مانند مرد به زن نگاه به نظر برخی از فقهای شافعی حکم قول سوم:

 57.باشدکه جواز نگاه به صورت و کفین می

 58کراهت نگاه به وجه و کفین و قدمین و حرمت نگاه به غیر آنها. قول چهارم:
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ند. قول نخست جواز نگاه به وجه و کفین فقط، قول دوم جواز کعالمه حلی سه قول از اهل سنت نقل می

 53نگاه به آن مقدار که هنگام خدمت و حاجت آشکار است. قول سوم عدم جواز نگاه از ناف تا زانو.

 

 . استفتائات در باره حضور زنان در ورزشگاه2
ر وقت آقای دکتر ها از طرف ریاست جمهوبعد از طرح مسئله حضور زنان در ورزشگاه 3182در سال 

ها ورزشگاه در زنان نژاد، مراجع وقت اظهارنظرهای مختلفی در راستای مخالفت با حضورمحمود احمدی

 مطرح کردند. این اظهارات بدین قرار است:

 و تلفن طریق از که فراوانی استفتائات و سواالت دنبال تعالی، به بسمه»لنکرانی:  محمد فاضل اهلل آیت

 اشعار است، شده ورزشگاهها در محترم بانوان حضور با رابطه در اینجانب از حضوری یا و کتبی صورت به یا

 ثانیا و نیست جایز ریبه و لذت بدون حتی مرد بدن به زن نظر که است روشن فقهی نظر از اوال که دارد می

 اختالط که است هشد مالحظه و است مرد و زن اختالط عدم دارد، فراوان تکیه آن روی اسالم که مسائلی از

 این بنابر. است داشته دنبال به فراوانی مفاسد چه داخلی نهادهای برخی در متاسفانه و غربی جوامع در

 امکنه این در و نیست جایز وجه هیچ به است اختالط با همراه که ورزشی عمومی مکانهای در بانوان شرکت

 دولت است الزم و. است مترتب آن بر تالطاخ مفاسد اما یابد اختصاص زنان برای خاصی مکانهای و لو

 ورزشی امور جهت بانوان برای شرعی ضوابط همه رعایت با را مستقلی مکانهای اسالمی جمهوری محترم

 در محترم مسئولین حرکت که است آن انتظار. نشود قائل آنان بین تبعیضی جهت این از و دهد اختصاص

. نماید اجتناب است امر این نمودن دار خدشه موجب که ریامو از و باشد اسالمی ارزشهای احیای مسیر

 «.2/5/3182 فاضل محمد. فرماید عنایت را اسالمی احکام به عمل توفیق همه به خداوند

 اهللآیت قم علمیه حوزه خبر امور دفتر از نقل به و فارس خبرگزاری گزارش : بهتبریزی جواد اهللآیت

 در» :کرد اعالم خصوص این در مومنین از جمعی استفتاء به پاسخ در ،تقلید مراجع از تبریزی جواد میرزا

 متاسفانه شود، ولی برداشته میان از تدریجاً و لو شرع خالف امور که رفتمی امید (عج)زمان امام مملکت این

کند، می تجلی مومنین و علماء ذهن در آن خالف و رودمی بین از امید که است ایگونه به امور جریان

 و مردان است،بر حرام ارتکاب و انگیز فساد امور با همراه معموالً که مزبور اماکن در مردان و زنان اجتماع

 . «نیست جایز زنان

 جمهور رییس دستور صدور پی در فارس، خبرگزاری گزارش بهگلپایگانی:  لطف اهلل صافی اهلل آیت

 صافی اهلل آیت حضرت ها،ورزشگاه در بانوان ورحض برای سازی زمینه بر مبنی بدنی تربیت سازمان رییس به

 بدین پیام این متن. برشمرد اسالمی مواضع از ظاهر تنازل و شرع خالف را کار این پیامی، صدور با گلپایگانی

 هایبرنامه و مرد بیگانه و زن اختالط خطر مکرر اینجانب چه اگر الرحیم الرحمن اهلل بسم: »است شرح

 به و داده تذکر است، جامعه اسالمی شخصیت تغییر موجب و بانوان حجاب و عفاف مخالف که را ایمضره

 در مؤمنین که اکنون ام،داده هشدار غربی اسالمی غیر آداب به گرایش سوء عواقب و آثار مورد در همگان

 و زن رنظ حرمت الوظیفه حسب نمایند،می نگرانی ابراز و سؤال کشور، هایورزشگاه در بانوان حضور مورد

 گونه این در بانوان حضور هذا علی. نمایممی اعالم عظام فقهای جمیع نظر از یکدیگر بدن به را اجنبی مرد

 این اسالمی جمهوری محترم مسؤوالن از انتظار. است اسالمی مواضع از ظاهر تنازل و شرع خالف هابرنامه
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 االعظم اهلل بقیه حضرت مقدس قلب خشنودی موجبات و رفع را هانگرانی عنوان، این لغو اعالم با که است

 «. صافی اهلل لطف 2/5/82 3457 االول ربیع 56. نمایند فراهم را فداه ارواحنا

پرسش: »ایشان استفتائی در این باره را پاسخ داده است. متن استفتاء و پاسخ آن بدین قرار است: 

 نصب و فوتبالیستها عکسهاى آورىجمع و الفوتب سوى به را دختران جمله از بسیارى حد، از بیش تبلیغات

 بروز موجب موارد برخى در و داشته الگودهى و تحصیلى نظر از را نامطلوبى اثرات و کشانده منازل در آنها

 به زنان کردن نگاه چیست؟ و زمینه این در حضرتعالى ارشاد است گردیده جامعه در منکرات برخى

 حد از بیش امور این به نسبت باشد؟ جواب: متأسفانهمى چه...  و کشتى و شنا مانند ورزشى هاىصحنه

 ذکر سؤال در که نامطلوبى اثرات جمله از دارد بسیار منفى آثار و سوء عواقب و شودمى ترغیب و تشویق

 هم زنان کردن نگاه و. است شده اىعده براى پرسودى سرمایه بصورت فعلًا و دیگر نامطلوب آثار و ایدکرده

 آن از متدین هاىخانواده و نیست جایز دارد که نامناسبى قطعیه عوارض به توجه با هاصحنه گونه این به

 به هم بانوان ورزش دور، چندان نه مدتى در شاید برود پیش کنونى بشکل وضع، اگر و کنندمى خوددارى

 خداوند نکند ضاعترا هم کسهیچ و شود متعارف و عادى امرى جامعه اخالق مفسد و مشروع غیر صورت

 10.فرماید محفوظ الزمان آخر فتن و شرور از را همه

 حضرت رسا، رسانی اطالع پایگاه از نقل به و فارس خبرگزاری گزارش بهشیرازی: ناصر مکارم اهللآیت

 به قم، اعظم مسجد در خود فقه خارج درس آغاز در( شنبهچهار) روز صبح شیرازی مکارم ناصر اهللآیت

 جایهمه در»: داشت اظهار و کرد اعتراض هاورزشگاه در بانوان حضور بر مبنی جمهوری رئیس اخیر دستور

 گاه حتی و خورد و زد درگیری، که شوندمی شناخته ناامنی هایمکان عنوان به فوتبال هایورزشگاه جهان

 در همه هنگامی: افزود سیما و صدا از فوتبال هایبازی مستقیم پخش به اشاره با وی. دارد پی در هاییکشته

 که دارد وجود ضرورتی چه ببینند، تلویزیون در زنده صورت به را مسابقات این توانندمی راحتی به خانه

 ضرورت که را ایمسئله چرا کنند؟ پیدا حضور اماکن این در و هاورزشگاه امننا فضای در هاخانواده و بانوان

 از حمایت ضمن تقلید مرجع این. شود وارد جامعه به شدیدی شوک تا سازیم مطرح جامعه در گونهاین ندارد

 رئیس: داد ادامه و کرد تأکید علما و مراجع با بیشتر مشورت ضرورت بر جمهوری، رئیس خدمات و اقدامات

 در و کرده بسیاری خدمات گذردمی جمهوری ریاست تصدی از که کوتاه مدت این در محترم جمهوری

 تواننمی تصمیم یک با شبه یک را کشور مسایل باشند داشته دقت باید اما است، اشتهبرد گام عدالت مسیر

 مراجع به دینی مسایل در. کرد مراجعه زمینه آن به آگاه مشاوران با باید ایمسئله هر در: افزود وی. کرد حل

 آقای و خارجی یاستس به آشنایان به خارجی سیاست مسایل در دانان،اقتصاد به اقتصادی مسایل در علما، و

 از شیرازی مکارم اهلل آیت حضرت. کنند قناعت زمینه این در خودشان مشاوران به تنها نباید جمهور رییس

 علما و تقلید مراجع با تصمیمات، گونه این اتخاذ از پیش تا خواست جمهوری رئیس از قم تقلید مراجع

 .کند مشورت

 :پرسش» داده است. متن استفتاء و پاسخ آن بدین قرار است:ایشان به استفتائی در این باره نیز پاسخ 

 حاکم جو :چیست؟ پاسخ تماشاچی عنوان به هاورزشگاه در زنان حضور شرعی حکم مورد در له معظم نظر

 سرچشمه آنها بودن آزاد و جوانان اختالط که نیست شکی و نیست مناسب زنان حضور برای هاورزشگاه در

 پوشش مردان ورزش، انواع بعضی در این بر اضافه شود؛می اجتماعی و اخالقی نظر از زیادی مشکالت



12 
 

 این اینکه بخصوص کنند خودداری هابرنامه این در حضور از است الزم بنابراین ندارند؛ زنان برابر در مناسبی

 .«ندارد ضرروتی آنها حضور و ببیند توانندمی هارسانه از را هابرنامه

مینی در مورد تماشای زنان به ورزش مردان در تلویزیون وجود دارد که ایشان در استفتائی از امام خ

ای بر آن مترتب باشد. متن استفتاء و اند مگر اینکه مفسدهپاسخ به آن از تماشای ورزش مردان منع نکرده

 پاسخ آن بدین قرار است:
 اب ورزشکاران) مردم و ورزش نام به است اىبرنامه تلویزیون سوال: در

 دیگر ورزشهاى یا والیبال فوتبال، مسابقات مشغول عرقگیر و شورت

 جائز برنامه این به مسلمان جوان دختران و زنان کردن نگاه آیا( هستند

 13.ندارد مانع باشد نداشته اىمفسده است؟ جواب: اگر

واند تا حدی تهر چند این پاسخ مربوط به تماشای ورزش مردان از تلویزیون است، اما پاسخ ایشان می

 راهگشا برای مسئله حضور زنان در ورزشگاه باشد.

 شود:بندی نظرات مراجع روشن میاز جمع

 ها و برای تماشای برخی ورزشها مخالفند؛ اوالً مراجع مذکور اجماالً با حضور زنان در برخی ورزشگاه

نظر آنها برخاسته از اطالعات و ثانیاً علت مخالفت آنان غالباً مسائل مربوط به موضوع شناسی است. اظهار 

های موجود، فرهنگ حاکم میان تماشاگران، نحوه هایی است که دیگران در مورد جو  غالب در ورزشگاهآگاهی

اند. از این رو هرگونه تغییر یا اصالح در ها و غیره در اختیار آنها قرار دادهاختالط زنان و مردان در ورزشگاه

 جب تغییر نظر آنها شود؛ها ممکن است مواین آگاهی

ثالثاً برخی مراجع مانند حضرات آیات فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، پوشش ورزشکاران را در برخی 

دانند. این مسئله مبتنی بر فتوای آن مراجع در مورد مسئله نگاه زن ها برای تماشای زنان نامناسب میورزش

 کفینجواز نگاه زن به مرد اجنبی را منحصر به صورت و به بدن مرد است. چنانکه گذشت دو مرجع مذکور 

 دانند؛ می

اند که مسئله فرض به استفتاء پاسخ دادهرابعا برخی مراجع مانند آیت اهلل مکارم شیرازی با این پیش

 در زنان فرض تغییر کند و حضورحضور زنان در ورزشگاه ضرورتی ندارد. روشن است که اگر این پیش

ضرورت پیدا کند، حکم مسئله از نظر های جهانی یا قوانین فدراسیونسیاسی  ،علت اجتماعی ورزشگاه به هر

 یابد.ایشان تغییر می

 

 . الزام مقلدان سایر مراجع به تبعیت از فتوای حاکم3

 یک به تقلیداً یا اجتهاداً که کسانی خمینی به نظر امام بود، فتوا اختالف شرعی مسئله یک باره اگر در

 کنند،می عمل دیگر فتوای به تقلیداً یا اجتهاداًدهند احتمال می که را کسانی توانندنمی کنندمی ملع فتوا

بازداشتن دیگران از عمل به فتوای مرجعشان جایز  فرضی چنین در کنند. منکر از نهی یا معروف به امر

 : گویدمی ایشان نیست.

که نظر فاعل یا تارک یا  ای مورد اختالف باشد و کسی احتمال دهداگر مسئله

نظر مرجع تقلیدش، مخالف نظر او است و آنچه فاعل انجام داده نزد خودش جایز 
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بوده، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بلکه جایز نیست، 

     15چه برسد به هنگامی که علم دارد به این موضوع.

خالف نظر اجتهادی یا تقلیدی خودش و مطابق نظر آمر و همچنین ایشان در فرضی که فاعل یا تارک بر 

 گوید:  داند، او میکند نیز امر به معروف و نهی از منکر را جایز نمیناهی عمل می

اگر کسی کاری را که به نظر خودش یا به نظر مرجع تقلیدش واجب است ترک 

انجام دهد و  است حرام تقلیدش مرجع نظر به یا خودش نظر به که را کند یا کاری

نظر آمر و ناهی غیر از نظر او باشد در این صورت امر به معروف و نهی از منکر 

 11واجب نیست، مگر قائل به حرمت تجری یا حرمت فعل مورد تجری باشیم.

 

 . نگاه زن به مرد اجنبی از دور4

حکم نگاه زن به  یکی از مسائل شرعی که ارتباط با مسئله مورد بحث این نوشتار دارد این است که آیا

ها مانند مرد اجنبی از فاصله دور مانند حکم همان نگاه از فاصله نزدیک است؟ نگاه زنان در برخی از ورزشگاه

های مختلف ورزش دومیدانی ممکن است های فوتبال به ورزشکاران فوتبال و رشتههایی از ورزشگاهقسمت

م یزدی این مسئله را در کتاب عروة مطرح کرده ای باشد. آیت اهلل سید محمد کاظمصداق چنین مسئله

 گوید:است. ایشان می

آیا نگاه حرام مربوط به موردی است که ناظر، زن و مرد بودن کسی را 

کند و اعضای او را به تفکیک تشخیص دهد یا حکم حرمت که نگاه می

تواند او و ای که نمیمطلق است؟ پس اگر زنی را از دور ببیند به گونه

تواند تشخیص دهد که زن است یا ی بدن او تشخیص دهد یا نمیاعضا

تواند تشخیص دهد که انسان یا حیوان یا جماد است، در مرد، بلکه نمی

این صورت آیا نگاه به او حرام است؟ در پاسخ به این پرسش دو جواب 

مثبت و منفی وجود دارد و احتیاط در این است که چنین نگاهی حرام 

 14است.

اء مانند حضرات آیات امام خمینی، سید ابوالقاسم خویی، سید محمد رضا گلپایگانی، سید برخی فقه

شهاب الدین مرعشی نجفی، آقا ضیاء عراقی، سید عبدالهادی شیرازی، ناصر مکارم شیرازی محمد فاضل 

یری زنجانی آیت اهلل سید موسی شب 12اند.و فتوا به عدم حرمت داده لنکرانی با نظر سید یزدی مخالفت کرده

 گوید:ذیل این کالم سید یزدی می

 زن از شبحى تنها دورى جهت به مثلًا نشود، داده تمییز یکدیگر از اعضا اگر

 الاقل و باشد داشته انصراف صورت این از حرمت ادلۀ که رسدمى بنظر شود دیده

 در که جهاتى زیرا کند،مى شک موارد گونه این به نسبت اطالق شمول در عرف

 و نوعى تحریک که شده ذکر نگاه حرمت جعل حکمت و فلسفه عنوان به یاتروا

 و حکم تناسبات خالصه نیست، موارد گونه این در است شهوات نوعى تهییج

 دخیل اند،گرفته قرار حکم موضوع در که عناوینى توسعه و تضییق در موضوع



14 
 

 عملى اصل تضاىمق فهمد،نمى اطالق در را ادله ظهور عرف الاقل اینجا در و است

 خصوصیات از اىپاره که جایى در انصراف این است، برائت موارد گونه این در هم

 و باشد مشخص الغرى و چاقى همچون دارند، دخالت نوعى تحریک در که زن

 نباشد، مشخص اعضا رنگ چند هر نیست، جارى شود، داده تشخیص هم از اعضا

 اطالقات با و داراست را شهوى تهییج و تحریم از اىمرتبه هم موارد این در چون

 16.گرددمى تحریم به حکم

 

 . اختالط زن و مرد5

 یا مجالس در نامحرم مردان و تواند داشته باشد. نخست آن که زناناختالط زن و مرد حداقل دو معنا می

ای جمعه و باشند، مانند حضور زنان و مردان به طور مختلط در نمازه هم منظر و مرأی در گوناگون معابر

چنانکه در  یکدیگر با مردان و زنان های مختلف. دوم گفتگو و معاشرتها و مراسمجماعات، بازارها، خیابان

 ها و ادارات میان دانشجویان دختر و پسر و کارمندان زن و مرد مرسوم است. دانشگاه

، پس اگر اختالط با هر دو معنای اختالط هنگامی مورد بحث است که اختالط فی نفسه مورد نظر باشد

نگاه یا استماع یا لمس حرام همراه باشد، حکم شرعی حرمت به علت صدق عناوین مذکور خواهد بود. اما 

بحث ما در مورد حکم اختالط زن و مرد فی نفسه و فارغ از صدق عناوین دیگر است. آیت اهلل سید محمد 

 گوید:یشان میداند. اکاظم یزدی حکم اختالط به معنای اول را کراهت می

اختالط زنان با مردان کراهت دارد و حضور زنان در نماز جمعه و جماعت 

  17مکروه است، مگر پیر زنان.

توان ادعا کرد شود. از این رو میفتوایی مخالف نظر ایشان در میان محشین عروه و غیر آنها دیده نمی

 لمذهب طبقا اإلسالمی الفقه در کتاب موسوعۀ داند.هیچ فقیهی اختالط زن و مرد به معنای اول را حرام نمی

 السالم آمده است: علیهم البیت أهل

اختالط زن و مرد به طور کلی بنابر آنچه از کلمات فقهاء و روایات برداشت 

در تجمعات عمومی، مانند بازارها، شود، مکروه است. پس اختالط زنان و مردان می

و اعتراضات کارگری و مانند آنها  تظاهرات سیاسی ها وجشن های نمایش،سالن

باشد. مقصود از اختالط مذکور در فتاوا و روایات فشار دادن و هول دادن مکروه می

ای که بدن آنها هر چند از روی لباس با زن و مرد نسبت به یکدیگر است، به گونه

که در « مزاحمه»و « مدافعه»یکدیگر تماس داشته باشد، زیرا ظاهر از تعبیر 

باشد. پس اگر در اجتماع زنان و مردان به علت وسیع ت آمده است این میروایا

بودن مسیرهای رفت و آمد و تعدد آنها و تعدد درهای ورود و خروج حالت مدافعه 

و مزاحمه وجود نداشته باشد، اختالط آنها مکروه نیست، بلکه چه بسا اگر غرض 

اشد، مانند اجتماع در راجح یا واجبی وجود داشته باشد، حکم آن استحباب ب

 18مناسک حج ... 
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اند. آیت اهلل خویی در استفتائی در باره در مورد اختالط به معنای دوم، برخی از فقهاء فتوا به حرمت داده

جواز آموزش پزشکی و پرستاری برای زنان در دانشگاه که مستلزم اختالط با مردان در دوران تحصیل و کار 

ایشان در  13«.شود وجود داشته باشدمگر ضرورتی که موجب اباحه محرمات میجایز نیست، »گوید: است می

اختالط دختران و پسرانی که سن »گوید: استفتائی دیگر در باره اختالط دختران و پسران در مدارس می

 یاستفتائی در باره کار کردن زنپاسخ به امام خمینی نیز در  40«.نزدیک به بلوغ )مراهقه( دارند جایز نیست

 از باشید، خودتان شرعی ۀ وظائف مواظب کامال باید ولى ندارد، مانع شغل أصل »گوید: ادرات میدر یکی از 

 43«.نمائید اجتناب أجنبى  مرد با آمیزش و خلطه از جمله

حرام  آید که چنین اختالطی فی نفسهاز اظهار نظر آیت اهلل سید محمد رضا گلپایگانی بدست می 

تی حرام است که زن و مرد گرفتار محرمات الهی شوند. ایشان در باره اختالط نیست، بلکه در صور

 و دانشگاه در نحو این به پسر و دختر اختالط نظام» گوید: ها میدانشجویان دختر و پسر در دانشگاه

 این در تحصیل لذا است بسیار آن اخالقى و اجتماعى ضررهاى و نیست اسالمى مدارس، و دبیرستان

 و مضر  بلکه نیست مصلحت نیز جدید علوم از مسلمان نسل ماندن کنار که این لحاظ به فقط مؤس سات

 اسالمى وضع محیط، آن در که دارند اعتماد خود به که کسانى براى شود،مى مسلمین بر کف ار تسل ط موجب

 که آن شرطب نمایند شرکت باشد منحصر تحصیل، راه که صورتى در است جائز دهندنمى دست از را خود

  45«.نمایند حفظ است، نامشروع اختالط این الزمۀ که گناهانى و حرام، نظر از را خود

ها که موضوع بحث این نوشتار است مصداق معنای اول روشن است که اختالط زنان و مردان در ورزشگاه

 باشد.است و حکم آن کراهت می

 

 نتیجه گیری

 بدن به زن نگاه نظر مانند شمشیربازی و تکواندو ازها ورزشها در برخی از . حضور زنان در ورزشگاه3

اشکال شرعی ندارد، مگر بر اساس فتوای فقیهانی که حتی نگاه زن به وجه و کفین مرد را هم حرام  مرد

ابعاد دیگر نیز حرام خواهد بود.  تکواندوورزشی مانند  در هاورزشگاه در زنان حضوردانند، در این صورت می

  ها نیازمند موضوع شناسی دقیق است.نظر فرهنگ حاکم بر تماشاگران و فضای ورزشگاه مسئله از

اً جایز شرع مرد بدن به زن نگاه نظر مانند شنا از هاورزش از برخی در هاورزشگاه در زنان . حضور5

رتین مرد جایز است، آید که نگاه زن به غیر عوـ برمی گذشت ـ چنانکهی از برخی اظهار نظرهای فقه نیست.

توان به استناد فتوای فقیهی نمیبه صراحت در این باره فتوا نداده است، از این رو  اما ظاهراً هیچ فقیه شیعه

 به نگاه جواز به فتوای برخی فقهای اهل سنت که فتوا ازنگاه زنان به بدن شناگران مرد را جایز دانست. البته 

جواز تماشای زنان به ورزش شنای توان میدانند، ران را عورت مرد نمیاند و ناف، زانو و داده عورت غیر

  را برداشت کرد.مردان 

 به زن نگاه نظر از بسکتبال و والیبال مانند هاورزش از برخی در هاورزشگاه در زنان حضورحکم شرعی . 1

 کفین، وجه،کفین، یا  دانند یا فقط وجه وبر اساس فتوای فقیهانی که مطلق نگاه را حرام می مرد بدن

که نگاه به ترین فتوای فقهای شیعه بر اساس سهل کنند حرام است. امارا استثنا میگردن  و سر قدمین،

تواند به مقدار متعارف از است، زیرا بر اساس این فتوا زن می مشکوکدانند، موارد آشکار عرفی را جایز می
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تعیین دقیق مقدار  به توضیحاتی که در مباحث فقهی گذشت بدن مرد که آشکار است نگاه کند، اما به توجه

مشکل است. در عین حال در موارد شک، اصل برائت جاری است و بر پایه این بر اساس این فتوا متعارف 

بر اساس برخی فتاوای  کاراننگاه به اینگونه ورزش توان جواز نگاه در موارد مشکوک را ثابت کرد.اصل می

 یز است.مذاهب اهل سنت جا

برداری ـ حتی اگر کشتی و وزنه مانند هاورزش از برخی در هاورزشگاه در زنان رسد حضور. به نظر می4

 ترین فتاوا جایز باشد ـ خالف عفت عمومی در ایران است. بر اساس سهل

ری تدر صورتی که احتمال داده شود که برخی از تماشاگران زن مقلد مراجعی هستند که فتوای آسان. 2

توان آنها را از باب امر به معروف و نهی از منکر از تماشای ورزش مردان در نگاه زن به بدن مرد دارند، نمی

تقنیین بر اساس یکی از فتاوای جهت مستند به قوانین موضوعه از برخی رفتارها به منع  البته بازداشت.

گذار باید توجه کند که منع عین حال قانون است. در منکر از نهی و معروف به امررایج، غیر از منع از باب 

قانونی در مسائلی که فتوای به جواز دارد، مادامی که ضرورت یا مصلحت جامعه اقتضا نکرده است، شایسته و 

 درست نیست.

های سینما، ها فی نفسه حرام نیست، چنانکه اختالط آنها در سالن. اختالط زنان و مردان در ورزشگاه6

ای در عین حال مسئوالن باید بکوشند که فضای اختالط را به گونهها حرام نیست. پیماییراهها و کنفرانس

 اصالح کنند که امکان ارتکاب حرام به حداقل برسد.

ها در مواردی قاعده اهم  و مهم  در مسئله حضور زنان در ورزشگاهضرورت و صدق عناوین ثانوی مانند . 7

بر موضوع شناسی دقیق و کارشناسانه در این باره در جامعه ایران و که منع شرعی وجود دارد، متوقف 

گیری در این باره المللی هر گونه تصمیمبینی علمی آثار و نتایج داخلی و بینبررسی مطالبات عمومی و پیش

 است.

رسد با توجه به فتاوای فقهای اهل سنت در باره نگاه زن به بدن مرد اجنبی، وضعیت به نظر می. 8

های المللی مورد اهتمام دولتمناسبات بین و رهنگی غالب کشورهای اسالمی، قوانین حاکم بر آنهاف

در مجامع از سوی ایران ها کشورهای اسالمی، ارائه طرحی در رابطه با محدویت حضور زنان در ورزشگاه

  ه نخواهد شد.استقبال سایر کشورهای اسالمی یا بیشتر آنها مواجبا المللی کشورهای اسالمی بین

که  مطلوب وضعیتبه  رسیدن برای مواردی در بتواند شاید ذیل کارهایراه برخی گفت توانمی اجماالً. 3

 :باشد است راهگشا عرفی و شرعی حدود رعایتمردم به همراه  مطالبات و حقوق استیفای

 مانند دارد، منفی بعتوا کمتر یا ندارد منفی توابع که مسابقاتی سطح در زنان حضوراجازه به . الف

 کمتر تماشاگر جمعیت با که مسابقاتی دارند، مناسبی پوشش مرد ورزشکاران که مسابقاتی محلی، مسابقات

 دیگر عوامل یا و ورزش نوع یا برگزاری محل جهت به آن تماشاگران فرهنگ که مسابقاتی شود،می برگزار

 .است مطلوب وضعیت با متناسب

 لباس تغییر مانند ها،ورزشگاه در زنان حضور نامطلوب توابع کاهش یا رفع برای تدابیری اخذ. ب

 جایگاه در زنان حضور ،زنان اندک حضور امکان؛ صورت در داخلی مسابقات در حداقل مرد ورزشکاران

 مسلمان، غیر یا ایرانی غیر زنان حضورجایگاه دور نسبت به ورزشکاران مرد، در حضور زنان  اختصاصی،

 .باره این در مطلوب وضعیت با متناسب آنها تغییر و اصالح یا هاهورزشگا ساخت
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 ق ه 3430لبنان، اول،  -بیروت 

جلد، مؤسسه آل البیت علیهم  31ی شرح القواعد، عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد ف (57

 ق ه 3434ایران، دوم،  -السالم، قم 

 ق جلد، ه 1قم ى، سید صادق حسینى روحانى، منهاج الصالحین )للروحانی(،  (58

قم ى، سید محمد حسینى روحانى، المسائل المنتخبۀ )للروحانی، السید محمد(، در یک جلد، شرکۀ مکتبۀ األلفین،  (53

 ق ه 3437ل، کویت، او

 ق جلد، ه 1کابلى، محمد اسحاق فیاض، منهاج الصالحین )للفیاض(،  (10

 3403ایران، دوم،  -جلد، دار القرآن الکریم، قم  2گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، مجمع المسائل )للگلبایگانی(،  (13

 ق ه

ایران،  -عصومه سالم اهلل علیها، قم گلپایگانى، لطف اهلل صافى، جامع األحکام )صافى(، دو جلد، انتشارات حضرت م (15

 ق ه 3437چهارم، 

 ق ه 3436ایران، اول،  -گلپایگانى، لطف اهلل صافى، هدایۀ العباد )للصافی(، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم  (11

 -ره، قم  -جلد، انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل مرعشى نجفى  5مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین،  (14

 ق ه 3406ایران، اول، 

جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت  41نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم،  (12

 ق ه 3404لبنان، هفتم،  -

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  2یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى )المحش ى(،  (16

 ق ه 3433ایران، اول،  -ین حوزه علمیه قم، قم مدرس

یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع التعلیقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب  (17

 ق ه 3458إیران، اول،  -علیه السالم، قم 
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مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السالم،  جلد، 5یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضل،  (18

 ق ایران، اول، ه -قم 

 

 

 

 

 

                                                           

 لعل و حرمته، فی خالف ال و إشکال فال الفتنۀ و التلذذ مع أما»: 85: ص ،53ج اإلسالم، شرائع شرح فی الکالم . جواهر 33

 فإنها منها، محرم ذی غیر و زوجها غیر من عینها مألت بعل ذات امرأة على اهلل غضب تدقال: اش: األعمال عقاب فی المروی منه

 .«عملته عمل کل اهلل أحبط ذلک فعلت إن

نَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ َذهَبَ الْحَنَفِیَّۀُ فِی الصَّحِیحِ وَالْمَالِکِیَّۀُ وَالشَّافِعِیَّۀُ وَالْحَنَابِلَۀُ إِلَى أَ»: 122، ص40. الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ ج 5

غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا وُقُوعُ الشَّهْوَةِ أَوْ شَکَّتْ فِی  إِلَى أَیِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الرَّجُل اأْلجْنَبِیِّ یَکُونُ حَرَامًا إِذَا قَصَدَتْ بِهِ التَّلَذُّذَ أَوْ َعلِمَتْ أَوْ

نَوْعُ  وَةِ وَعَدَمِ حُدُوثَِها مُتَسَاوِیَیْنِ ، ألِنَّ النَّظَرَ بِشَهْوَةٍ إِلَى مَنْ الَ یَحِل بِزَوْجِیَّۀٍ أَوْ مِلْکِ یَمِینٍذَلِکَ ، ِبأَنْ کَانَ احْتِمَال حُدُوثِ الشَّهْ

األْصْل لِمُحَمَِّد بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ  وَِفی مُقَابِل الصَّحِیحِ عِنَْد الْحَنَفِیَّۀِ مَا وَرَدَ فِی کِتَابِ  زِنًا ، َوهُوَ حَرَامٌ عِنَْد جَمِیعِ الْفُقَهَاءِ .

ى ظَنِّهَا ذَلِکَ أَوْ شَکَّتْ فِیهِ ، بِمَعْنَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغُضَّ بَصَرَهَا عَمَّا سِوَى الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُل إِذَا عَلِمَتْ وُقُوعَ الشَّهْوَةِ أَوْ غَلَبَ عَلَ

یْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ِبدُونِ شَهْوٍَة الْحَالَۀِ یَکُونُ مَکْرُوهًا وَلَیَْس مُحَرَّمًا ، بِخِالَِف الرَّجُل ، فَإِنَّ نَظَرَُه إِلَى مَا یَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَ  نَظَرَهَا فِی َهذِهِ 

ِفی ذَلِکَ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بِحَسَبِ هَذَا الْقَوْل أَنَّ الشَّهْوَةَ عَلَى النِّسَاءِ یَحْرُمُ إِذَا کَانَ مَعَ الشَّهْوَةِ ، أَوْ غََلبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُهَا ، أَوْ شَکَّ 

هِ حَقِیقَۀً ، ألِنَّهُ هْوَةُ فِی الْجَانِبَیْنِ : فِی جَانِبِغَالِبَۀٌ ،وَالْغَالِبُ َکالْمُتَحَقِّقِ ، وَعَلَى ذَلِکَ فَإِذَا نَظَرَ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ مُشْتَهِیًا وُجِدَتِ الشَّ

وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَیْهِ مُشْتَهِیَۀً لَمْ تُوجَدِ الشَّهْوَةُ مِنْ  هُوَ الْمَفْرُوضُ ، وَِفی جَانِبِهَا اعْتِبَارًا وَإِنْ لَمْ یَقَعْ ِبالْفِعْل ، لِقِیَامِ الْغَلَبَۀِ َمقَامَ الْحَقِیقَۀِ ،

قُ مِنَ الْجَانِبَیْنِ فِی أَنَّهُ لَمْ یَنْظُرْ ، وَالَ اعْتِبَارَ لِعَدَمِ الْغَلَبَۀِ ، َفکَانَتِ الشَّهْوَةُ مِنْ جَانِبِهَا فَقَطْ ، وَاْلمُتَحَقِّ جَانِبِهِ حَقِیقَۀً ، ألِنَّ الْفَرْضَ

 .«اإلْفْضَاءِ إِلَى الْمُحَرَّمِ أَقْوَى مِنَ الْمُتَحَقِّقِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ اَل مَحَالَۀَ

 الى ینظر و علیها، العقد یرید امرأة وجه الى الر جل ینظر أن بأس ال و: »484: ص الفتاوى؛ و الفقه مجرد فی نهایۀال.  1

 العقد یرد لم إذا ذلک من ءشی له یجوز ال و. ثیابها فوق من جسدها إلى و مشیها الى ینظر أن یجوز و. وجهها و یدیها: محاسنها

 و ابتیاعها یرد لم إذا ذلک له یجوز ال و. محاسنها و شعرها إلى ینظر و شراءها، یرید أمۀ الى الر جل ینظر أن بأس ال و. علیها

 فال کذلک، کان إذا فأم ا. تلذ ذ أو لریبۀ الن ظر یکن لم إذا اإلماء بمنزلۀ ألن هن  به، بأس ال شعورهن  و الکتاب أهل نساء الى الن ظر

 ؛ «حال على إلیهن  الن ظر یجوز

 ؛ «و ال یجوز للمرأة أن تنظر إلى األجنبی»: 2، ص: 5هان إلى أحکام اإلیمان؛ جإرشاد األذ

ما یقول سیدنا فی المرأة هل یحرم النظر الى الرجل األجنبی سواء کان بتلذذ أو ریبۀ أو »: 40أجوبۀ المسائل المهنائیۀ؛ ص: 

له و بعد عصره و هلم جرا یخرجن فی حوائجهن و ال بد أن بغیرهما، مع أن النساء لم یزلن فی عهد رسول الل ه صلى الل ه علیه و آ

یقع نظرهن على الرجال. فبین لنا هذا الحال تقبل الل ه منک صالح األعمال. الجواب: ال یجوز لهن النظر الى الرجال األجانب 

عمى، فقال علیه السالم: أ مطلقا کالرجال، لالیۀ و لما روی ان عائشۀ و حفصۀ لم یحتجبا عن ابن أم مکتوم و اعتذرتا بأنه أ

 ؛ «فعمیاوتان أنتما. و هو نص فی الباب

وَ کَذَا یَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْأَجْنَبِیِّ أَوْ تَسْمَعَ صَوْتَهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ إِنْ »: 374اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه اإلمامیۀ؛ ص: 

 ؛ «کَانَ أَعْمَى

ال یجوز النظر إلى األجنبیۀ و ال للمرأة النظر إلى األجنبی من غیر ضرورة، و »: 501، ص: 5؛ ج)للمرعشی( منهاج المؤمنین

استثنى جماعۀ الوجه و الکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبۀ و التلذذ. و قیل بالجواز فیهما مرة، و ال یجوز تکرار النظر. و 

 ؛ «األقوى المنع مطلقا
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ال یجوز النظر إلى األجنبیۀ، و ال للمرأة النظر إلى األجنبی من غیر ضرورة و : »13، ص: 54)للسبزواری(؛ ج مهذب األحکام

استثنى جماعۀ الوجه و الکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبۀ و التلذذ،و قیل بالجواز فیهما مرة و ال یجوز تکرار النظر، و 

 یصلح ما غیر من الغض، آیۀ إلطالق کفیه، و وجهه حتى األجنبی بدن إلى النظر األجنبیۀ رأةللم یجوز األحوط المنع مطلقا.... ال

 .«مدعیه على إثباته عهدة و الحرج و العسر دعوى إال لالستثناء

 قُلْ  وَ تعالى لقوله کالعکس الرجل الى المرأة نظر علمائنا من جماعۀ منع»: 271: ص ؛(القدیمۀ - ط) الفقهاء تذکرة.  4

 ؛ «أَبْصارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ لْمُؤْمِناتِلِ

نظر األنثى إلى الذکر، و هو کنظر الذکر إلیها، فکل موضع حکمنا بالتحریم »: 43، ص: 35جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج

 .«ثمۀ حکمنا به فی نظیره هنا، و ما ال فال

 .13، 10. النور/ 2

 و ضرورة، غیر من األجنبی  إلى النظر للمرأة ال و األجنبی ۀ إلى النظر یجوز ال: »434، ص: 2. العروة الوثقى )المحشى(؛ ج 6

 و. النظر تکرار یجوز ال و مر ة فیهما بالجواز قیل و التلذ ذ، و الریبۀ عدم مع فیهما بالجواز فقالوا الکف ین و الوجه جماعۀ استثنى

 «.مطلقاً المنع األحوط

ای بر این مسئله ندارند عبارتند از: الشیخ علی  ابن الشیخ باقر ابن الشیخ محم د شیه. محشین عروه در این چاپ که حا 7

(. السی د أبو الحسن ه 3163(. الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی )م ه 3122(. الشیخ عبد الکریم الحائری )م ه 3140حسن )م 

(. ه 3171(. الشیخ محم د حسین کاشف الغطاء )م ه 3170(. الشیخ محم د رضا آل یاسین )م ه 3162الموسوی األصفهانی )م 

(. السی د محسن الطباطبائی ه 3185(. المیرزا السی د عبد الهادی الحسینی الشیرازی )م ه 3180السی د حسین البروجردی )م 

 (. ه 3402(. السی د أحمد الخوانساری )م ه 3130الحکیم )م 

 . همان. 8

 و الوجه استثناء و کالعکس، األجنبی  إلى النظر للمرأة یجوز ال: »638: ص ؛(الخمینی اإلمام یحواش مع) النجاة . وسیلۀ 3

 .«العکس فی منه أشکل فیه الکف ین

منع جماعۀ من علمائنا نظر المرأة الى الرجل کالعکس لقوله تعالى َو قُْل »: 271القدیمۀ(؛ ص:  -. تذکرة الفقهاء )ط  30

 هو و الر جل حق  فی کالمرأة المراة حق فی الر جل الن کفیه و وجهه الى اال النظر لها یجوز فال أَبْصارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ اتِلِلْمُؤْمِن

ا فی مجنون او عاقال الرجل یکون ان فرق ال و لآلیۀ الفتنۀ خوف عند الر جل الى النظر للمرأة یجوز ال و...  الشافعیۀ اکثر قول

 ».تحریم نظرها الیه

مکارم الشیرازی: و األقوى االستثناء، لداللۀ روایات متضافرة علیه و ظهور »: 723، ص: 5روة الوثقى مع التعلیقات؛ ج. الع 33

 ؛ «ء یعتد  به؛ هذا، إذا لم یکن بتلذ ذ و ال خوف فتنۀو ال یعارضه شی« إل ا ما ظهر منها»قوله تعالى: 

أة النظر الى االجنبی کالعکس، و استثناء الوجه و الکفین فیه أسهل ال یجوز للمر»: 138، ص: 5هدایۀ العباد )للصافی(؛ ج

 ؛ «منه فی العکس

 .482، ص: 5امام خمینى(؛ ج -توضیح المسائل )محشى 

 ال ا مشهورة، کانت ان و بان ها مدفوعۀ بالعکس، و المرأة الى الر جل نظر حرمۀ بین»: 35: ص ،1ج ،(للفیاض) الصالحین منهاج

 کفیه و الرجل وجه الى المرأة نظر على جاریۀ هذا زماننا الى سل م و آله و علیه الل ه صل ى االکرم النبی زمن لدن من السیرة ان

 نظر حکم عن السؤال الروایات من ءشی فی یرد لم هنا من و الموارد، من مورد أی فی و ذلک عن الشرع من استنکار ای بدون

 ام ا و المتشرعۀ، اذهان فی مرتکزا امرا ذلک فیکون المرأة، الى الرجل نظر حکم عن الالسؤ فیها ورد بینما الرجل، الى المرأة

 .«فیه الطمع و الجنسی التلذذ بقصد النطر حرمۀ منها الظاهر بل مطلقا، المجردة بالعین النظر حرمۀ على تدل فال الشریفۀ، اآلیۀ

 األجنبی کالعکس، و األقرب استثناء الوجه و الکفین. ال یجوز للمرأة النظر إلى»: 541، ص: 5. تحریر الوسیلۀ؛ ج 35

ال إشکال فی عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الکفین من المرأة األجنبیۀ من »: 541، ص: 5. تحریر الوسیلۀ؛ ج 31

و أما بدونها ففیه قوالن بل  شعرها و سائر جسدها، سواء کان فیه تلذذ و ریبۀ أم ال، و کذا الوجه و الکفان إذا کان بتلذذ و ریبۀ،

 .«أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصیل بین نظرة واحدة فاألول، و تکرار النظر فالثانی، و أحوط األقوال أوسطها
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و ال ینظر الرجل إلى األجنبیۀ أصال إال لضرورة و یجوز أن »: 531، ص: 5. شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام؛ ج 34

 .«ینظر إلى وجهها و کفیها على کراهیۀ فیه مرة و ال یجوز معاودة النظر و کذا الحکم فی المرأة

و أما ما ذکره المصنف من جوازه على کراهیۀ مرة واحدة و : »80، ص: 53. جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج 32

 «.أضعف قول فی المسألۀ ال یجوز معاودة النظر فی مجلس واحد، بل و ال إطالته فهوحینئذ ف

 أهل نساء إلى کذا و شراءها أو بها التزویج یرید من إلى النظر للرجل یجوز: »523: ص ،5ج ؛(للخوئی) الصالحین منهاج.  36

 أو مصاهرة أو لنسب مؤبدا نکاحهن یحرم الالتی المحارم إلى و التکشف عن نهین إذا ینتهین ال الالتی المتبذالت کذا و الذمۀ

 على فیهما و إشکال بال الکفین و الوجه غیر فی أیضا تلذذ بغیر غیرهن إلى النظر یحرم و الجمیع فی التلذذ عدم بشرط رضاع

 فی األحوط على الرجل الى النظر المرأة على یحرم و بأمها الدخول قبل الربیبۀ کذا و الزوجۀ أخت المحارم غیر من و األحوط،

 بتلذذ یکن لم إذا فیما جوازه فالظاهر الرجل من المواضع هذه الى نظرها أما و. القدمین و قبۀالر و الرأس و الیدین و الوجه غیر

 ؛ «أیضا ذلک ترک األحوط کان ان و ریبۀ أو

 أهل نساء إلى کذا شراءها و أو بها التزویج یرید من إلى النظر للرجل یجوز: »111: ص ،5ج ؛(للتبریزی) الصالحین منهاج

 أو مصاهرة أو لنسب مؤبداً نکاحهن یحرم الالتی المحارم إلى و التکشف عن نهین إذا ینتهین ال الالتی ذالتالمتب کذا و الذمۀ

 على فیهما و إشکال بال الکفین و الوجه غیر فی أیضاً تلذذ بغیر غیرهن إلى النظر یحرم و الجمیع فی التلذذ عدم بشرط رضاع

 فی األحوط على الرجل إلى النظر المرأة على یحرم و بامها الدخول قبل لربیبۀا کذا و الزوجۀ اخت المحارم غیر من و األحوط،

 بتلذذ یکن لم إذا فیما جوازه فالظاهر الرجل من المواضع هذه إلى نظرها أما و .القدمین و الرقبۀ و الرأس و الیدین و الوجه غیر

 . «أیضاً ذلک ترک األحوط کان إن و ریبۀ أو

 جسد من الکفین و الوجه عدا ما إلى ینظر أن للرجل یجوز ال: »153: ص ؛(محمد السید انی،للروح) المنتخبۀ المسائل

 الحال کذلک و أیضًا، بدونها ترکه -لزوماً  -األحوط بل بریبۀ، النظر کان إذا منها الکفین و الوجه کذا و شعرها، و األجنبی ۀ المرأة

 المواضع هذه إلى نظرها أما و قدمیه، و رقبته و رأسه و یدیه و وجهه غیر فی األحوط على األجنبی الرجل إلى المرأة نظر فی

 ؛ «أیضاً ذلک ترک األحوط کان إن و بریبۀ، یکن لم اذا فیما جوازه فالظاهر الرجل من

 و الیدین و الوجه غیر فی الرجل الى النظر المرأة على یحرم: »435: ص ،5ج ؛(للروحانی، السید صادق) الصالحین منهاج

 مستحبا کان ان و ریبۀ، أو بتلذذ یکن لم اذا فیما فیجوز الرجل من المواضع هذه الى نظرها أما و .القدمین و الرقبۀ و سالرأ

 .«أیضا ذلک ترک

الخوئی: و إن کان األظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل و یدیه بل »: 723ص: ، 5ج التعلیقات؛ مع الوثقى العروة.  37

ه من غیر تلذ ذ و ریبۀ، بل حرمۀ نظرها إلى سائر بدنه غیر العورتین من دون تلذ ذ و ریبۀ ال یخلو عن رأسه و رقبته و قدمی

 ».إشکال، و االحتیاط ال یُترک

 احتیاط بر بنا نامحرم مرد بدن به زن کردن نگاه: بهجت»: 486: ص ،5ج ،(خمینى امام - محشى) المسائل . توضیح 38

 نگاه جواز ام ا و نیست جایز فهمدمى را بد و خوب ولى نشده بالغ که پسرى بدن به زن کردن هنگا همچنین و است حرام واجب

 به کمک کردن نگاه این اینکه مگر نیست، وجه از خالى سر، مثل است، باز غالباً که نامحرم مرد بدن از قسمتى به زن کردن

 . باشد معصیت

 واجب احتیاط به بلکه باشد،مى حرام حرام، در وقوع از ترس و شهوت با نامحرم مرد بدن به زن کردن نگاه نیز و: سیستانى

 کردن نگاه که پاها ساق و دستها و سر مثل پوشانندنمى مردها معمولًا که بدن از جاهایى به مگر کند نگاه نباید نیز آن بدون

 . ندارد اشکال باشد حرام در وقوع خوف و شهوت بدون اگر جاها این به زن

 نگاه و است حرام واجب احتیاط بر بنا است پوشیده معمولًا که مرد بدن از مواضعى به لذ ت بدون زن کردن نگاه: زنجانى

 ؛«است حرام مرد مواضع تمام به لذ ت با کردن

 المرأة جسد من الکفین و الوجه عدا ما إلى النظر الرجل على یحرم: »222: ص ؛(للشبیری الزنجانی) الشرعیۀ المسائل

 إلى النظر له یجوز نعم ال؛ أم الحرام فی الوقوع خوف مع أو التلذذ بقصد کان سواء سنوات، تسع لها تم  التی شعرها و ۀاألجنبی

 على یحرم و. أیضاً ترکه استحباباً األحوط کان إن و الحرام فی الوقوع خوف و التلذ ذ قصد دون من األجنبی ۀ من الکفین و الوجه
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 بدن من مواضع إلى نظرها حرمۀ وجوباً األحوط و الحرام فی الوقوع خوف أو التلذ ذ بقصد بیاألجن جسد إلى النظر المرأة

 ؛ «أیضاً الحرام فی الوقوع خوف ال و التلذذ قصد دون من سترها، على السیرة جرت ال تى األجنبى

 سیرة جرت ما غیر فی األقوى على الرجل الى النظر المرأة على : یحرم532: ص ،1ج ؛(للوحید الخراسانی) الصالحین منهاج

 کان ان و ریبۀ أو بتلذذ یکن لم إذا فیما جوازه فالظاهر الرجل من المواضع هذه الى نظرها أما و ستره عدم على المتشرعۀ

 .أیضا ذلک ترک األحوط

أو مع الریبۀ، بل  : یحرم على المرأة النظر الى بدن الرجل األجنبی بتلذذ شهوی35، ص: 1منهاج الصالحین )للسیستانی(؛ ج

األحوط لزوماً ان ال تنظر الى غیر ما جرت السیرة على عدم االلتزام بستره کالرأس و الیدین و القدمین و نحوها و إن کان بال 

تلذذ شهوی و ال ریبۀ، و أما نظرها الى هذه المواضع من بدنه من دون ریبۀ و ال تلذذ شهوی فالظاهر جوازه، و إن کان األحوط 

 ضاً.ترکه أی

مکارم: مسأله نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، خواه با »: 487، ص: 5امام خمینى(، ج -. توضیح المسائل )محشى  33

قصد لذ ت باشد یا بدون آن، حرام است و همچنین نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم، ولى نگاه کردن به صورت و دستهاى زن 

و مایۀ فساد و گناه نگردد اشکال ندارد، همچنین نگاه کردن به بدن مرد نامحرم به آن نامحرم تا مچ اگر به قصد لذت نباشد 

 ؛ «پوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقدارى از پا و دست.مقدار که معمولًا آن را نمى

 را کف ین و وجه یرغ بلکه نیست کف ین و وجه به منحصر استثنا مرد به زن نظر باب در: »43: ص ،3ج ؛(مکارم) النکاح کتاب

 «.نباشد خاصى مفسدة که صورتى در کرد استثنا شودمى هم

 ورأس وجه إلى التلذذ قصد بدون النظر للنساء یجوز»: 543 – 540 ص - الخامنئی علی السید - االحکام . منتخب 50

 .«ستره عدم المتعارف بالمقدار ورقبته المحرم غیر الرجل

 تمأل ال أن وجوبا األحوط و األجنبی، للرجل المرأة نظر یجوز: »33: ص ،1ج ؛(سعید محمد للسید) الصالحین . منهاج 53

 .«تتأمله و منه نظرها

 و الوجه عدا ینتهین نهین اذا الالتی االجنبیات النساء الى النظر یحرم: »33: ص ،1ج ؛(للفیاض) الصالحین . منهاج 55

 و منع، بل اشکال عن تخلو ال حرمته ان: الجواب و األجانب؟ الرجال الى نظرهن یحرم هل و. االحوط فعلى فیهما اما و الکفین،

 النبی زمن لدن من السیرة ان ال ا مشهورة، کانت ان و بان ها مدفوعۀ بالعکس، و المرأة الى الر جل نظر حرمۀ بین المالزمۀ دعوى

 عن الشرع من استنکار ای بدون کفیه و الرجل وجه الى ةالمرأ نظر على جاریۀ هذا زماننا الى سل م و آله و علیه الل ه صل ى االکرم

 فیها ورد بینما الرجل، الى المرأة نظر حکم عن السؤال الروایات من ءشی فی یرد لم هنا من و الموارد، من مورد أی فی و ذلک

 حرمۀ على تدل فال الشریفۀ، اآلیۀ ام ا و المتشرعۀ، اذهان فی مرتکزا امرا ذلک فیکون المرأة، الى الرجل نظر حکم عن السؤال

 «.فیه الطمع و الجنسی التلذذ بقصد النطر حرمۀ منها الظاهر بل مطلقا، المجردة بالعین النظر

 الرجل وجه إلى نظرها بجواز الجزم المالزمۀ عدم إثبات فی یکفینا أن ه على: »... 17: ص ،15ج الخوئی، اإلمام . موسوعۀ 51

 عصر من إلیها بالنسبۀ الجواز على قائمۀ القطعیۀ السیرة فإن   یدیها، و وجهها إلى الرجل ظرن بحرمۀ القول مع حتى یدیه و

 لو و غیره أو معهم التکل م حین فی الرجال إلى ینظرن کن فإن هن هذا، زماننا إلى( سلم و آله و علیه الل ه صل ى) األعظم الرسول

 من یخلو ال( السالم علیهم) عصرهم فی الحکم حیث من الرجل لىإ المرأة نظر أن  مالحظۀ ذلک یؤید و. الحجاب وراء من

 یحتمل ال إذ جد اً، بعید األو ل و .مشتبهاً یکون أن إم ا و .الجواز واضح یکون أن إم ا و .الحرمۀ واضح یکون أن فإم ا :ثالث حاالت

 و .األو ل عن یرد ال و الثانی عن سؤالال یرد بحیث إلیها، الرجل نظر حرمۀ من أوضح الرجل إلى المرأة نظر حرمۀ تکون أن

 علیه) المعصوم عنه یُسأل لم فکیف مشتبهاً و مشکوکاً الحکم کان لو فإن ه واحدة، روایۀ فی ال و عنه السؤال عدم یدفعه الثالث

 الحکم أن  و نی،الثا االحتمال یتعی ن هنا من ذلک؟ و الخارج فی المتعارف أن   عرفت ما بعد هو علیه ینب ه لم کیف و ؟(السالم

 .«عنه للسؤال حاجۀ هناک تکن لم حد إلى( السالم علیهم) عصرهم فی المتشرعۀ لدى واضحاً کان بالجواز

یْ األََْوَّل : یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُل األََْجْنَبِیِّ إِلَى مَا سِوَى عَوْرَتِهِ أَ »: 122، ص40. الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ ج 54

مَّا السُّرَّةُ وَالرُّکَْبۀُ وَالْفَخِذُ مِنْهُ فَفِی کَوْنِهَا إِلَى َما فَوَْق السُّرَّةِ وَتَحَْت الرُّکْبَۀِ ، حَیْثُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ ذَلِکَ لَیَْس بَِعوْرَةٍ مِنَ الرَّجُل ، وَأَ 

شَیْئًا مِْن ذَلِکَ عَوْرَةً َقال بِعَدَِم جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَیْهِ ، َومَنْ لَْم یَعْتَبِرْهُ کَذَلَِک قَال  مِنَ الْعَوْرَةِ خِالٌَف بَیْنَ الْفُقَهَاءِ ، َفمَنِ اعْتَبَرَ
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ألََْصَحِّ أَیًْضا وَالْحَنَابِلَۀُ ِفی الْمَذْهَبِ ، وَإِلَى َهذَا الْقَوْل ذَهَبَ الْحَنَفِیَّۀُ فِی األََْصَحِّ وَالشَّافِعِیَّۀُ ِفی ا بِالْجَوَازِ وَالتَّفْصِیل فِی مُصْطَلَحِ عَوْرَة.

لِفَاطِمَۀَ بِنْتِ قَیْسٍ : اعْتَدِّی عِنْدَ ابْنِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -أَمَّا السُّنَّۀُ فَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِیِّ  وَاسْتَدَلُّوا عَلَیْهِ بِالسُّنَّۀِ وَالْمَعْقُول .

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَتْ : رَأَیْتُ النَّبِیَّ  -رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا  -مَکْتُومٍ ، فَِإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَِعینَ ثِیَابَکِ، وَلِحَِدیثِ َعائِشَۀَ  أُمِّ

صَلَّى اللَُّه  -أَنَّ النَّبِیَّ  -رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -مَا اسْتَدَلُّوا بِمَا َورَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ یَسْتُرُنِی وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَۀِ یَلْعَبُونَ فِی الْمَسْجِدِ، کَ

ِبالصَّدَقَِۀ ، َقال ابُْن عَبَّاٍس : فَرَأَیْتُهُنَّ  لَمَّا فَرََغ مِنْ خُطْبَۀِ اْلعِیدِ أَتَى إِلَى النِّسَاءِ َومَعَهُ ِبالَلٌ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَکََّرهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ  -عَلَیْهِ وَسَلََّم 

وَمِنَ الْمَعْقُول اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النِّسَاءَ لَوْ مُنِعْنَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى  یَهْوِینَ بِأَیْدِیهِنَّ یَقْذِفْنَهُ فِی ثَوْبِ ِبالَلٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِالَلٌ إَِلى بَیِْتهِ.

کِْم النَّظَرِ إِلَیْهِ الرِّجَال وَالنِّسَاءُ مُطْلَقًا لَوَجَبَ عَلَى الرِّجَال الْحِجَابُ کَمَا وَجَبَ عََلى النِّسَاءِ، َوألََِنَّ مَا لَیْسَ بِعَوْرَةٍ یَسْتَوِی فِی حُ الرِّجَال

تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُل مَا لَیْسَ عَوْرَةً ، کَمَا لَهُ أَنْ یَْنظُرَ مِنْهَا مَا لَْیسَ بِعَوْرَةٍ عِْندَ  مَادَامَ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ ، کَالثِّیَابِ وَالدَّوَابِّ ، فََکانَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ

فِی الْمَسْجِدِ ، َواَل  -هِ َوسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ - عَدَِم الْخَوْفِ مَِن الْفِتْنَۀِ ، وَاسْتَدَلُّوا أَیْضًا بِأَنَّ النِّسَاَء کُنَّ یَحْضُرْنَ الصَّالَةَ مََع رَسُول اللَّهِ

 32، وَالْهِدَایَۀ وَشُرُوحهَا 480/  30)الْمَبْسُوط بُدَّ أَْن یَقَعَ نَظَرُهُنَّ إِلَى الرِّجَال ، فََلوْ لَمْ یَجُزْ َلمْ یُؤْذَنْ لَهُنَّ بِحُضُورِ الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّى 

 6، َوتَبْیِین الْحَقَائِقِ 213، 218/  5، َومَجْمَع األْنْهُر 157/  2، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِیَّۀ 214 - 211/  3حَاشِیَۀ ابْن َعابِِدینَ  وَ 12 - 11/ 

،  74/  1 زَاد الْمُحْتَاجِ ، و310َ/  1مُغِْنی الْمُحْتَاج  َما بَعْدََها، وَ وَ 53/  7، وَرَوْضَۀ الطَّالِبِینَ 332، 334/  6، وَنِهَایَۀ الْمُحْتَاجِ 38/ 

 .«(52 /8اإلْنْصَاف  ، وَ 36، 32/  2مَطَالِب ُأولِی النُّهَى  ، وَ 33/  7الْمُبْدِع  ، و372َ

 مَا إِلَى النَّظَرَ لَهَا أَنَّ الْحَنَفِیَّۀُ فَیَرَى .لِألْجْنَبِیَّۀِ ِبالنِّسْبَۀِ الرَّجُل عَوْرَةِ ِفی الْفُقَهَاءُ اخْتَلَفَ»: 23ص ،13ج الکویتیۀ، . الموسوعۀ 52

 .«(5327/  6 الصنائع بدائع) الْفِتْنَۀَ نَفْسِهَا عَلَى أَمِنَتْ إِنْ الرُّکْبَۀِ إِلَى السُّرَّةِ بَیْنَ َما عَدَا

کْمِ نَظَرِ الرَّجُل الْقَوْل الثَّانِی : أَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل األََْجْنَبِیِّ حُکْمُهُ کَحُ»: 122، ص40. الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ ج 56

هِ ، وَیَحُْرمُ النَّظَرُ إِلَى مَا عَدَا ذَلِکَ ، إِلَى مَحَارِمِهِ ، فَیَحِل لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُل إِلَى مِثْل مَا یَحِل لَهُ أَنْ یَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِ

قَرِیٌب  لصَّحِیحِ وَهَِی رِوَایَۀُ األْصْل ِلمُحَمَّدٍ ، وَالْمَالِکِیَّۀُ وَالْحَنَابِلَۀُ فِی رِوَایَۀٍ ، وَلِلشَّافِعِیَّۀِ وَجْهٌوَذَهَبَ إَِلى هَذَا الْقَوْل الْحَنَفِیَّۀُ فِی مُقَابِل ا

وْل أَنَّ حُکْمَ النَّظَرِ ِعنْدَ اخْتاِلَفِ الْجِنِْس غِلٌَظ مِنْ َهذَا الْقَوْل ، وَهُوَ أَنَُّه یَحِل لََها النَّظَرُ إِلَى مَا یَبْدُو مِنْهُ فِی الْمِهْنَۀِ . وَوَجْهُ هَذَا الْقَ

لَظَ فِی الْحُکْمِ مِنْ نَظَرِ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِی الشَّرْعِ عَْن حُکْمِهِ عِنَْد اتِّحَادِ اْلجِنْسِ ، مِمَّا یَقْتَضِی أَنْ یَکُونَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل أَغْ

 هَِی فِی النَّظَرِ إِلَیْهِ کَالرَّجُل فِی النَّظَرِ ْت عَوْرَتُهُ اَل تَخْتَلِفُ ، حَتَّى إِنَّهُ اَل یَُباحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ ُتغَسِّل الرَّجُل بَعَْد مَوْتِهِ ، وَلَوْ کَانَتْ ، وَإِنْ کَانَ

،  548/  3، وَالْخَرَشِی   211/  3، َوالدَّر  الْمُخْتَار وَرَد  الْمُحْتَارِ  348/  30إِلَى الرَّجُل لَجَاَز لَهَا أَنْ تُغَسِّلَُه بَْعدَ مَوْتِهِ )الْمَبْسُوط 

َومَا بَْعدََها ، وَاإلْنْصَاف  53/  7، وَرَوْضَۀ الطَّالِبِینَ  532/  3، وَحَاشِیَۀِ الدُّسُوِقی   331/  3، َوبِلُغَۀِ السَّالِکِ  381/  5وَمَوَاهِب الْجَلِیل 

 .«(33 7الْمُبْدِع ، وَ 52/  8

 َأمْنِ عِْندَ وَاألََْطْرَافُ الْوَجْهُ وَهُوَ مَحْرَمِهِ مِنْ  الرَّجُل یَرَاهُ مَا إِلَى النَّظَرَ لَهَا أَنَّ یَرَوْنَ وَالْمَالِکِیَّۀُ» :23ص ،13ج الکویتیۀ، الموسوعۀ

 .«(532/  3 الدسوقی حاشیۀ مع الکبیر الشرح) الْفِتْنَۀِ

الْقَوْل الثَّالِثُ : أَنَّ حُکْمَ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل األََْجْنَبِیِّ کَحُکْمِ نَظَرِهِ إِلَیْهَا ، »: 122ص ،40ج الکویتیۀ لفقهیۀا الموسوعۀ.  57

قَابِل األََْصَحِّ ، وَرِوَایَۀٍ َعنْ أَحْمَدَ َقدَّمَهَا ِفی الْهِدَایَِۀ فَالَ یَحِل أَنْ تَرَى مِنْهُ إِالَّ َما یَحِل َلهُ أَنْ یَرَى مِنْهَا ، وََهذَا هُوَ قَوْل الشَّافِعِیَّۀِ ِفی مُ

مِْن   عَقِیٍل ، لَکِنَّ النَّوَوِیَّ جَعَلَهَ هَُو األََْصَحُّوَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُالَصَۀِ وَالرِّعَایَتَیْنِ وَالْحَاوِی الصَّغِیرِ ، وَقَطََع بِهَا ابُْن الْبَنَّا وَاخْتَارَهُ ابْنُ 

نَّ الْقَوْل الصَّحِیحَ الَّذِی عَلَیْهِ الْفَتْوَى عِنَْد مَذْهَبِ الشَّافِعِیَّۀِ ، تَبًَعا لِجَمَاعَۀٍ مِنَ األََْصْحَابِ وَمَا قَطَعَ بِهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ ، َوقَْد تَقَدَّمَ أَ

 الْوَجْهِ  إِلَى نَظَرِهِ جَوَازُ مَُقابَِلهُلْمَرْأَةِ األََْجْنَبِیَّۀِ الشَّابَّۀِ إِلَى أَیِّ شَیْءٍ مِنْ بَدَنَِها، وَأَنَّ الشَّافِعِیَّۀِ أَنَّ الرَّجُل الَ یَحِل لَهُ أَنْ یَنْظُرَ مِنَ ا

 إِلَى الْمَرْأَةِ نَظَرِ حُکْمِ فِی الْقَوْل َهذَا تَضَىمُقْ یَکُونُ الْمَرْأَةِ ِإلَى الرَّجُل نَظَرِ حُکْمِ فِی الصَّحِیحِ الَْقوْل عََلى وَبِنَاءً .  الْکَرَاهَۀِ مَعَ وَالْکَفَّیْنِ

 جَوَازِ  عَلَى األََْوْجُهُ َواتَّفَقَتِ ، األََْصْحَابِ مِنَ أَحَدٌ بِهِ یَقُل لَمْ هَذَا:  الْبُلْقِینِیُّ الْجَالَل َقال لَکِنْ ، مُطْلَقًا التَّحْرِیمُ هُوَ األََْجْنَبِیِّ الرَّجُل

 مِنْ  یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَُقل:  تَعَالَى بِقَوْلِهِ الْقَوْل هَذَا أَْصحَابُ وَاسْتَدَل . الْفِتْنَۀِ مِنَ األََْمْنِ  عِْندَ وَکَفَّیْهِ الرَّجُل جْهِوَ إِلَى نَظَرِهَا

 کَانَتْ  أَنَّهَا - عَنْهَا اللَّهُ رَضِیَ - سَلَمَۀَ أُمِّ عَنْ رُوِیَ بِمَا وَاسْتَدَلُّوا ، جَالالرِّ أَمَرَ کَمَا أَبْصَارِهِنَّ بِغَضِّ النِّسَاءَ تَعَالَى اللَّهُ أَمَرَ فَقَدْ أَبْصَارِهِنَّ

 وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهِ رَسُول فََقال ، عَلَیْهِ  فَدَخَل ، َمکْتُومٍ أُمِّ ابْنُ  أَقْبَل إِذْ  ، وَمَیْمُونَۀَ - َوسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهِ رَسُول عِنْدَ 

:  - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهِ رَسُول فََقال ؟ َیعْرِفُنَا وَالَ یُبْصِرُنَا الَ أَعْمَى هَذَا أَلَیْسَ ، اللَّهِ رَسُول یَا:  فَقُلْتُ ، مِنْهُ احْتَجِبَا:  -

 بِاالِحْتِجَابِ - وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى - الرَّسُول أَمَرَهُمَا لَمَا مُبَاحًا الرِّجَال إِلَى النِّسَاءِ نَظَرُ کَانَ  فَلَوْ ؟ رَانِهِتُبْصِ أَلَسْتُمَا ؟ أَنْتُمَا أَعَمْیَاوَانِ
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 اآلْدَمِیِّینَ  نَوْعَیِ  أَحَدُ النِّسَاءَ أَنَّ وَهُوَ ، بِالْمَعْقُول وَاسْتَدَلُّوا . هِإِلَیْ النَّظَرَ عَلَیْهِمَا َأنْکَرَ وَلَمَا أَعْمَى َوهُوَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مَکْتُومٍ أُمِّ  ابْنِ عَنِ

 نَظَرِ فِی مُتَحَقِّقٌ وَهُوَ  ، الِْفتْنَۀِ خَوْفُ هُوَ لِلنَّظَرِ الْمُحَرِّمَ الْمَعْنَى أَنَّ  یُؤَیُِّدهُ ، الرِّجَال عََلى قَِیاسًا ، اآلْخَرِ النَّوْعِ إِلَى النَّظَرُ عَلَیْهِنَّ فَحَرُمَ ،

 رَوْضَۀ وَ ، 332 ، 334/  6 الْمُحْتَاجِ وَنَِهایَۀ ، بَعَْدهَا مَا وَ 358/  1 الْمُحْتَاج مُغْنِی) افْتِتَانًا وَأَسْرَعُ شَهْوَةً أَشَدُّ بَل ، الرِّجَال إِلَى الْمَرْأَةِ

 .«(56 ، 52/  8 اإلَِْنَْصاف وَ  ، 372 ، 374/  1 مُحْتَاجِالْ زَاد وَ  ، َبعْدََها َما وَ 53/  7 الطَّالِبِینَ

 غَیْرِ مِنْ مِنْهُ عَوْرَةٍ َغیْرُ هُوَ َما وَإِلَى عَوْرَةٌ هُوَ َما النَّظَرَ إِلَى لَهَا یُجِیزُونَ فَالَ  الشَّافِعِیَّۀُ أَمَّا»: 23ص ،13ج الکویتیۀ، الموسوعۀ

 رَضِیَ  سَلَمَۀَ أُمُّ  رَوَتْ  َما وَبِدَلِیل( 5{ )أَبَْصارِهِنَّ مِنْ َیغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ َوقُل: }آیَۀِ عُمُومِ لِبدَلِی .(315/  1 المحتاج مغنی) سَبَبٍ

 فََقال بِالْحِجَابِ أُمِرْنَا أَنْ َبْعدَ وَذَلِکَ تُومٍمَکْ أُمِّ ابْنُ  فَأَقْبَل مَیْمُونَۀُ، َوعِنْدَهُ  وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُول عِنْدَ  کُنْتُ قَالَتْ  عَنْهَا اللَّهُ

: وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیُّ فَقَال یَعْرِفُنَا؟ وَالَ یُبْصِرُنَا الَ أَعْمَى أَلَیْسَ اللَّهِ رَسُول َیا: فَقُلْنَا مِْنهُ احْتَجِبَا: وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

 . «تُبْصِرَانِهِ أَلَسْتُمَا أَنْتُمَا، اوَانِأَفَعَمْیَ

الْقَوْل الرَّابِعُ : َأنَّهُ یُْکرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ الرَّجُل وَکَفَّیْهِ َوقََدمَیْهِ وَاَل »: 122، ص40. الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ ج 58

وَالْقَاضِی ا النَّظَرُ إِلَى مَا سِوَى ذَلِکَ ، وَهُوَ اخْتِیَارُ الشَّیْخِ تَقِیِّ الدِّینِ ، وَاعْتَبَرَهُ ظَاهِرَ کَالَمِ أَحْمَدَ ، یَحْرُمُ عَلَیْهَا ، وَإِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْهَ

 .«(56 /8)اإلْنْصَاف 

لقوله تعالى َو مسألۀ منع جماعۀ من علمائنا نظر المرأة الى الرجل کالعکس »: 271القدیمۀ(؛ ص:  -. تذکرة الفقهاء )ط  53

 و الر جل حق  فی کالمرأة المراة حق فی الر جل الن کفیه و وجهه الى اال النظر لها یجوز فال أَبْصارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ اتِقُلْ لِلْمُؤْمِن

 انه فقلنا عنه احتجبا فقال مکتوم أم ابن فاقبل ص الن بی  عند میمونۀ و انا کنت قالت سلمۀ أم روت لما الشافعیۀ اکثر قول هو

اعمى فقال الن بی  ص أ فعمیاوان انتما و قال بعضهم انها تنظر الى ما یبدو عنه عند المهنۀ دون غیره اذ ال حاجۀ الیه و قال 

بعضهم انها تنظر الى جمیع بدنه اال ما بین السرة و الرکبۀ و لیس کنظر الرجل الى المرأة الن بدنها عورة فی نفسه و لذلک 

الصالة و ألنهما لو استویا ألمر الر جل باالحتجاب کالنساء هذا کله فی االجانب و ال یجوز للمرأة النظر الى الر جل  یجب ستره فی

 «عند خوف الفتنۀ لآلیۀ و ال فرق ان یکون الرجل عاقال او مجنونا فی تحریم نظرها الیه

 .3654 س: 346: ص ،5ج ؛(صافى) األحکام . جامع 10

 .35: س: 563: ص ،1ج ؛(خمینى ماما) . استفتاءات 13

 و له مخالف تقلیده أو التارک أو الفاعل رأی أن احتمل و فیها مختلف المسألۀ کانت لو»: 466: ص ،3ج الوسیلۀ؛ . تحریر 15

 .«ذلک علم لو عما فضال إنکاره یجوز ال بل یجب، ال عنده جائزا فعله ما یکون

 غیره رأی کان و کذلک حراما فعله ما أو قلده من رأی أو برأیه واجبا ترکه ما کان لو»: 466: ص ،3ج الوسیلۀ؛ . تحریر 11

 .«به المتجری الفعل أو التجری بحرمۀ قلنا إذا إال اإلنکار، وجوب عدم فالظاهر لرأیه مخالفا

الرجل و هل المحر م من النظر ما یکون على وجه یتمک ن من التمیز بین : »201، ص: 2. العروة الوثقى )المحشى(؛ ج 14

المرأة و أن ه العضو الفالنی  أو غیره أو مطلقه؟ فلو رأى األجنبی ۀ من بعید بحیث ال یمکنه تمییزها و تمییز أعضائها أو ال یمکنه 

 «. تمییز کونها رجلًا أو امرأة بل أو ال یمکنه تمییز کونها إنساناً أو حیواناً أو جماداً هل هو حرام أو ال؟ وجهان، األحوط الحرمۀ

 تعلیقات مع الوثقى ؛ العروة767: ص ،5ج التعلیقات، مع الوثقى ؛ العروة201: ص ،2ج ؛(المحشى) الوثقى . العروة 12

 506: ص ،5ج المؤمنین؛ ؛ منهاج683: ص ،5ج الفاضل؛

 کونها تمییز یمکنه لم إذا عما فضلًا أعضاءها یمیز لم إذا فیما بالحرمۀ فالحکم: »302: ص ،15ج الخوئی؛ اإلمام موسوعۀ

 .«بالترک باالحتیاط بأس ال نعم،. جد اً مشکل جماداً أو إنساناً  کونها تمییز یمکنه لم أو امرأة، أو رجلًا

 .3060: ص ،4ج ؛(زنجانى) نکاح . کتاب 16

 إل ا الجماعات و الجمعۀ حضور لهن   یکره و بالرجال، النساء اختالط یکره»: 433: ص ،2ج ؛(المحشى) الوثقى . العروة 17

 .«للعجائز

 النساء اختالط کراهۀ فقهائنا بین المعروف»: 185: ص ،7ج السالم؛ علیهم البیت أهل لمذهب طبقا اإلسالمی الفقه موسوعۀ

 .«العبادات فی حت ى بالرجال

 .182: ص ،7ج السالم، علیهم البیت أهل لمذهب طبقا اإلسالمی الفقه . موسوعۀ 18
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 أیام فی بالرجال لالختالط ذلک استلزام مع ممرضۀ أو کطبیبۀ تعمل أن للمرأة یجوز هل -س »533: السائل . منیۀ 13

 «.للمحرمات المبیحۀ الضرورة مع إال یجوز ال -ج .ذلک؟ بعد العمل أو الدراسۀ

 العلوم مع المدنیۀ الحکومیۀ الدروس الصغار التالمذة تعلم مدرسۀ افتتح شخص :308 سؤال : »113: 3 النجاة . صراط 40

 الدینی ۀ الفائدة تضیع فقد المدرسۀ من البنات منع إذا أنه العلم مع البنات و الصبیان الجنسین اختالط یجوز فهل لدینی ۀ،ا

 «..العالم الل ه و المراهقۀ، سن فی کونهم مع الجنسین اختالط یجوز ال: الخوئی علیهن؟

 به و امشده انتخاب اسالمى جمهورى سیماى در گویندگى براى که هستم دخترى - 14 س : »128: 1 . استفتاءات 43

 «....  -: ج خیر؟ یا است جائز من کار این آیا ام،پذیرفته را آن انقالب به کمک خاطر

 علوم کسب از تحر ز با داشنگاه، در تحصیل مورد در عالى حضرت مبارک نظر -: »217، ص3. مجمع المسائل، ج 45

 در تزیین و آرایش انحاء به نسوان و بوده مختلط حاضر حال در دانشگاهها که این به توج ه با شعبده، و سحر قبیل از محر مه

 «....  - ج .چیست؟ است کالس در حضور از بد   ال مرد و شوندمى حاضر کالسها


