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بررسی تطبیقی مفهوم ستر و ساتر در سه باب فقهی صاله ،حج و نکاح
جاسم

بوعذار1

 1کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی

چکیده
از موضوعات بسیار مهمی که در فقه مورد بررسی قرار گرفته و در سه باب جداگانه (صاله ،حج و نکاح) بحث شده است ،مفهوم
ستر و ساتر بوده که بنا به حالت در نماز بودن و غیر آن در نظر گرفته شده است .در حالت نماز ،مذهب امامیه و مذاهب اربعه
اهل سنت اتفاق نظر دارند بر اینکه ساتری که در نماز پوشیده می شود ،در غیر نماز پوشیدن آن جایز بوده است ولی درباره
مقدار زائدی که پوشیدن آن در حال نماز واجب و در غیر نماز واجب نمی باشد ،اختالف نظر دارند .در باب حج ،همه مذاهب
اتفاق دارند که پوشیدن ازار و رداء برای محرم واجب می باشد ولی مذاهب شافعی و حنبلی ،به جهت قائل شدن به جواز
پوشیدن سر برای مرد و مذهب حنفی به جواز پوشیدن قفازین برای زن ،با دیگر مذاهب اختالف نظر دارند .در باب نکاح نیز،
مذاهب امامیه و اهل سنت ،اتفاق دارند که مرد جهت خواستگاری می تواند به وجه و کفین زن بنگرد .با این تفاوت که مورد
اختالف در خصوص مقدار زائدی که پوشاندن آن در حال نماز واجب بوده بنا به حالتی است که ناظر (مرد) به منظور (زن) نگاه
کند ولی درباره مقدار زائد در ابواب حج و نکاح که پوشاندنش واجب نبوده و نگاه به آن اشکالی ندارد ،به نظر می رسد به جهت
حرمت پوشاندن صورت و دفع عسر و حرج برای طرف منظور (زن) و رفع غرر برای طرف ناظر (مرد) باشد.
واژههای كلیدی :ستر و ساتر ،فقه تطبیقی ،حالت نماز و غیر نماز ،وجه اتفاق و اختالف.
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 )1مقدمه
مسأله پوشش و ساتر را غالباً ،فقها در دو جا مطرح می کنند؛ یکی در حال نماز که با اختصاص دادن فصلی تحت عنوان ستر و
ساتر احکام آن را برای زن و مرد مطرح می سازند .آن گونه که از نظرات فقها مستفاد می شود  -چه ناظری باشد که مثالً به
زن در حال نماز نگاه کند و چه نباشد – در هر صورت بر زن واجب است بدن خود را پوشیده دارد .درباره مرد نیز ،بیشترین
تأکیدی که وارد شده در خصوص ستر عورتین بوده و غیر آن چنان چه زن نامحرمی به مواضع مکشوف نگاه کند پوشاندن آن
واجب است که در هر صورت ،لزوم ستر بدن را می رساند .دیگر در حال غیر نماز می باشد که فقها غالباً در دو باب حج و نکاح
مطالبی را در فروع باب مورد بحث قرار می دهند؛ مثالً برای زن در هنگام ادای مناسک حج ،چه مقدار پوشیدگی در صورت
مواجهه نامحرم واجب است و یا مردی ک ه قصد ازدواج دارد تا چه حد می تواند به زن مورد نظر نگاه بیندازد .در مذاهب اربعه
(شافعیه ،مالکیه ،حنفیه و حنابله) در حالت نماز با اختالفی در اقوال در اینکه زن وجه و کفین خود را می تواند مکشوف نگه
دارد با مذهب امامیه وجه اتفاق هست ولی حدود پوشیدگی در حالت غیر نماز چه مقدار باید باشد و آن حدی را که الزم نیست
بپوشاند چیست ،محل اختالف و بحث میباشد .موضع اختالف ،بخاطر عدم تمییز صحیح و ارزیابی معیارهای شرعی در باب
کیفیت ساتر در حال نماز و غیر آن می باشد .این مسأله که عدم تمییز و تبیین دقیق معیارهای شرعی ،ممکن است ایجاد
شبهه وگمراهی ،بخصوص در پوشش زنان و مردان جوان و عدم فرق قائل شدن برای ساتر در حالت نماز و غیر آن نماید ،محل
تأمل است؛ چرا که هریک از مواضع اختالفی از نظر لزوم ستر و یا جواز کشف ،منجر به ایجاد تردید در حدود معین شده شرعی
می شود .بنابراین ،بایسته و شای سته است که نظر متفق علیه مذهب امامیه در این بین ،محل بررسی قرار داده شود .در تحقیق
کنونی ،با عنایت به این مسأله مهم و اساسی ،از البالی منابع معتبر فقهی ،به گردآوری معلومات سودمندی ،مضاف بر تحلیل
دیدگاه های آنها ،همت گمارده و به وجوه مبهم آنها توسط ادله فقهی پاسخ داده شود؛ چون که هر ساتری که در حال نماز زن
و مرد می پوشند ،با آن پوششی که در هنگام خروج از منزل بر تن می کنند ،فرق کرده و عکس این قضیه ،اهمیت افزون تری
پیدا می کند؛ پوششی که زن و مرد به وقت ورود به منزل خود بر تن کرده با آن حالت در نماز بودن ،یکی نیست و در این
نکته است که مقدماتی مانند طهارت ،عدم غصبی بودن لباس ،عدم وجود نخ دوخته شده از پوست حیوان تذکیه نشده در ساتر
و  ...در حالت نماز اهمیت پیدا می کند .در ادامه ،به مفهوم شناسی مسأله حاضر پرداخته و آنگاه ،به موضوعات و دیدگاه های
مذهب امامیه و مذاهب اربعه با تمرکز بر سه باب صاله ،حج و نکاح به تحلیل اقوال و احکام پرداخته می شود.

 )1-1مفهوم لغوی و اصطالحی ستر و ساتر
راغب در مفردات گوید « السّتر تغطیه الشّی و السّتر و السّتره ما یُستترُ به» (راغب اصفهانی1288 ،ق ،ص  )396یعنی پوشااندن
چیزی را ساتر گویند و ستر و سُتره به معنای آن چیزی که بوسیله آن پوشانده می شود و ستر سراسر بدن و عورت انسان کند،
بکار رفته است .ولی در اصطالح ،ساتر پوششی می باشد که از طریق پشت پرده واقع شدن قرار میگیرد .به همین دلیال معاادل
دقیق اصطالح پوشش در زبان عربی ،واژه ساتر گفته شده که به همین سبب ،فقها در پوشش نمازگزار و شخص محرم از همین
تعبیر استعمال می کنند (کالنتری ،1383،ص ) 13که گاهی نیز واژه حجاب با همین معناا لحاام مای شاود؛ کلماه حجااب از
حَجب اخذ شده به معنای مانع یا حاجب .راغب در مفردات گوید «فی الارسس لکونهماا کالحااجبین للعاین فای الاذّبّ عنهماا»
(راغب اصفهانی1288 ،ق ،ص .)220یعنی حاجب در سر به منزله مانعی برای چشم بوده که حد نظر کردن را کنترل مای کناد.
ابن منظور نیز گوید «الحجاب :االسّتر و امرسه محجوبه :قد سُترت بستر» (ابن منظور 1376 ،ق ،ص  )298یعنی ،زنی که حجاب
دارد ،با آن نیز شناخته می شود .مثالً در کتاب الصاله ،خصوصاً بجای اینکه بگویند شرائط الحجاب اوِ الحائال فای الصااله ،مای
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گویند شرائط الساتر فی الصاله ولی با این همه حال واژه ساتر هم از نظر لغوی و هم مناسبت داشتن آن با عبادت عظیمی مثال
نماز ،به نظر می رسد قول اقرب به صواب باشد.

 )1-2اقسام ساتر
در فقه ،دو نوع ساتر قابل ذکر است  -1ساتر صالتی  -2ساتر غیر صالتی .ساتر یا ستر صالتی ،پوششی است که در حالت نماز
بایستی به کار برده شود که ابتدا باید شرایط آن را در نظر گرفت؛ از قبیل پاک بودن ،غصبی نبودن و( ...طوسی1410 ،ق ،ص
315؛ علم الهدی1410 ،ق ،ص  )229مثالً مذهب امامیه در این باره به اتفاق سایر مذاهب قائل است «طهاره السّاتر و البدن
شرطٌ فی صحه الصّاله باتّفاق الجمیع» (مغنیه1402 ،ق ،ج ،1ص )94پاک بودن لباس و بدن ،به اتفاق همه مذاهب در صحت
نماز شرط است .البته این ساتر نیز شرایط خود را باید همراه با توانایی و از روی اختیار مکلف در حالت نماز احراز کند ولی
ساتر غیر صالتی ،پوششی است که در مقابل افراد نامحرم باید رعایت نمود و شرایط خاص در نماز را که بدانها اشاره شد ،ندارد
و اما در اینکه ستر صالتی و غیر صالتی ،از نظر مقدار و حدود پوشش با هم تفاوت ندارند ،ظاهراً اختالفی وجود ندارد
(مطهری ،1379،ص .)222با این وجود ،ساتر غیر صالتی ،طبیعی است که برای هر دو جنس زن و مرد تفاوت پیدا کند؛ از این
رو ،بیشترین تأکیدی که درباره آن در متون فقهی می شود ،ناظ ر به جنبه پوشش کامل بودن آن است (طباطبایی یزدی،
1419ق ،ج ،2ص  .)318ستر عورت در زن و مرد و نزد محرم و نامحرم ،چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ مثالً فقها اصطالحی
دارند که می گویند «بدن زن جز چهره و دو دست وی ،عورت است .این احتمال وجود دارد که این قول از کالم نبوی (ص)
برداشت شده باشد که فرمود «المرسه عوره» ،یعنی زن از حیث آسیب پذیری بدون حفام بوده و چون احساسات شدیدتری
نسبت به مرد دارد ،احتمال اینکه در دام شیطان بیفتد ،بیشتر است (شیرازی ،1387،ص .)22اصطالح فقها از عورت نیز ،شاید
به همین مطلب اشاره دارد و اال اینکه در همه جا ،کلمه عورت را به همان معنای زشت و قبیح بودن در نظر بگیریم ،به نظر می
رسد استعمال درستی نباشد (مطهری ،1379،ص .)222به دلیل اینکه عورت بودن بدن زن از نظر آسیب پذیر بودن او از نگاه
های نامحرم بوده هر چند که در درون خود احساس خجالت نکند .یعنی غیر مستور بودن زن ،باعث نگریستن مرد نامحرم به او
شده و این امر در نزد شارع زشت و قبیح بوده هر چند که خود زن التفاتی به این مهم نداشته باشد.

 )1-3اهمیت بحث از ستر و ساتر در فقه
در فقه ،احکام و شرایط خاصی را برای ساتر قائل شده اند؛ مرحوم آیه اهلل طباطبایی یزدی در کتاب عروه الوثقی در فصل «فی
السّتر و السّاتر» می گوید« اعلم انّ ا لسّتر قسمان :سترٌ یلزم فی نفسه و سترٌ مخصوص بحاله الصّاله» ستر بدن بر دو قسم
مشتمل شده است؛ اول ،ستری که به شخص مربوط است و در مواجهه با نامحرم توصیه می شود .دوم ،ستری که مخصوص
حالت نماز می باشد .سپس شرایط هر یک را چنین بیان می کند «الیشترط فی السّتر الواجب فی نفسه سات ٌر مخصوص و
الکیفیه خاصّه بل المناط مجرد السّتر» درباره پوششی که در مواجهه با نامحرم در نظر گرفته شده ،پوشش خاص و با کیفیت
معینی شرط نیست بلکه مالک اصلی پوشیدگی بدن است .این ویژگی تعالیم فقهی بوده که متعلق اصلی را در حکمی که بر
روی یک مسأله قرا ر داده مالک تعیین می نهد .از این کالم صاحب عروه الوثقی ،وجود تفاوت در پوششی که برای شخص است
و پوششی که در حالت نماز به کار گرفته شده و یا اندازه کوتاه و بلندی داشته باشد ،متعلق اصلی حکم نمی باشد؛ زیرا اگر در
هر ساتری ،مالک پوشیدگی بدن زن و مرد قرار داده شود ،اندازه و کیفیت پوشش دیگر تعیّن پیدا می کند و «مجرّد السّتر»
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صدق می کند .اما درباره ساتری که در حالت نماز باید لحام شود «فله کیفیه خاصّه و یُشترط فیه ساترٌ خاص و یجب مطلقاً»
(طباطبایی یزدی1419 ،ق ،ج ،2صص )319-317کیفیت خاصی داشته و ساتر معینی دارد و واجب است آن به کار گرفته
ل
شود .از عبارت صاحب عروه الوثقی «یُشترط فیه ساترٌ خاص» معلوم می شود عدم پوشش کامل برای زن در حالت نماز ،مخ ّ
یکی از شرایط نماز به لحام حکم وضعی می باشد؛ لذا فقها تأکید دارند اگر مویی یا موضعی از بدن در حالت نماز صدق
پوشیدگی نکند ،الزم است مورد تستّر قرار گیرد «البدّ من ستر شی ممّا هو خارجٌ من الحدود» .قید «خارجٌ من الحدود» همان
ضرورت توجه به کیفیت ساتر در ح الت نماز را می رساند .به اعتبار این ضابطه ،مالحظه می شود فقها شرایط خاصی اعم از
طهارت لباس ،مباح بودن ساتر ،عدم غصبی بودن ،از اجزاء می ته نبودن ،از حیوان حرام گوشت تهیه نشدن و  ...را برای نمازگزار
شرط قرار میدهند (تبریزی1426 ،ق ،ج ،1صص.)144-142
ل من ذلک» بر زن آزاد در
شیخ مفید در احکام النّساء گوید« و ستر المرسه الحرّه فی الصّاله قمیص و خمار ،تغطّی به رسسها ال اق ّ
نماز ،پوشیدن چادر و روسری واجب بوده که موی سرش را مستور دارد و کوتاه تر از آن پوشیدن جایز نیست .تحدید به «ال
اقلّ من ذلک» گویای وجوب ستر کامل زن در نماز با ساتری همچون چادر است .سپس بیان کرده «لیس حکم الرّجال حکم
النّساء فیما قدّمنا ذکره من السّتره فی الصّاله» (مفید1413 ،ق ،صص )28-27یعنی ،حکم مردان به سان حکم زنان از حیث
پوشیدگی در حالت نماز نمی باشد .هم چنین درباره دختری که به سن بلوغ نرسیده در هنگام نماز ،موی سرش را می تواند
ل الّا مغطّاه الرسس» هنگامی که بالغ شود حتم ًا
مکشوف نگه دارد «و ستره افضل» اما پوشاندن آن بهتر است «فاذا بلغت لم تص ّ
باید موی سرش را بپوشاند .هرچند ساتر هر یک از مردان و زنان به حسب جنس و کیفیت فرق می کند ولی از نظر پوشیدگی
بدن مورد تأکید قرار گرفته است.
از جستجو در کتب لغت و تأمل در تعاریف واژه حجاب در معنای لغوی ،دو مفهوم به چشم می خورد که نزدیک به معنای ستر
است؛ یکی فاصله انداختن بین دو امر که از کلمات حائل ،مانع و حاجز بدست می آید و دیگری پنهان کردن و پوشاندن که از
کلمه ستر حاصل می گردد  .نکته ای که در این موضع به خاطر می رسد ،این است که فقها ،واژه ستر را برای پوشیدگی بدن
زن و مرد غالباً استعمال می کنند ولی کلماتی مثل حجاب نسبتاً جدید است (غروی نایینی و عامری ،1386 ،صص.)120-116
فلسفه اصلی ساتر برای زن بخصوص ،پوشاندن همه بدن است ،خواه کسی او را ببیند یا خیر .هنگامی که زن قصد میکند نماز
بخواند ،در دو وجه مسأله ساتر در فقه قابل بحث است؛ یکی در وقت وضو گرفتن که پوشاندن مقداری از صورت که در وضو
باید شسته شود ،الزم نمی باشد .یکی هم زمانی که در حالت نماز قرار دارد و اجزای نماز را انجام می دهد ،پوشاندن تمام بدن
زن حتی سر و موی او می باشد .بر زن الزم بوده مختصری از اطراف این موارد را از باب مقدمه واجب مستور دارد (خمینی،
 ،1377ج ،1ص .) 261فقها ،متعلقی را که بیش از همه ستر آن را الزم دانسته و به این دلیل پوشیدگی بدن مورد توجه واقع
شده سترالعوره می باشد؛ درباره مرد و زن بخش اعظم ستر به این دلیل است که موضع یا زیور زن از حدود شرعی خارج نشده
و جلب نظر نکند «و البدّ من ستر شی ممّا هو خارجٌ من الحدود» (تبریزی1426 ،ق ،ج ،1ص .)142
در باب حج و نکاح نیز در فقه شرایط خاصی برای ساتر ذکر شده است؛ مثالً عالمه حلی در تذکره الفقهاء ،پوشیدن لباس
دوخته شده را به این سبب که بدن زن عورت بوده و همانند مرد نیست که توجه نامحرم بدو جلب نمی شود جایز می داند
«یجوز للمرسه لبس المخیط اجماعاً ألنّها عوره و لیست کالرّجال» (عالمه حلی1400 ،ق ،ج ،7ص  )136هم چنین آنجا که زن
در نبود محرم یا زوج در موسم گزاردن حج ،امنیت پیدا نکند که به حج برود ،وجوب حج را از وی ساقط ابراز می کند «المرسه
کالرّجل متی خافت علی نفسها او المکابره علی فرجها سقط الفرض عنها ،فان احتاجت الی المحرم و تعذّر ،سقط الفرض عنها
ایضاً لعدم استطاعتها بدونه» (همان ،ص .)61
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در باب نکاح نیز ،ساتر زن به موجب موضع یا زینتی که زن کشف یا مستور کرده و نگاه نامحرم را به خود متوجه سازد ضابطه
می یابد؛ مر دی که قصد ازدواج با زنی را دارد تا چه مقدار می تواند به زن مورد نظر نگاه کند؟ آیه اهلل حکیم در مستمسک
العروه الوثقی می گوید « یجوز لمن یرید تزویج امرسه ان ینظر الی وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها» (طباطبایی حکیم،
1416ق ،ج ،14ص  )27مرد می تواند به زنی که قص د ازدواج کردن با او را دارد به صورت و دستان و موها و زیبایی های زن
نگاه کند .ایشان این مسأله را مورد اتفاق اصحاب دانسته و ادعای صاحب کشف اللثام و هم چنین نفی وجود مخالفت در بین
مسلمین بر این نظر طبق ادعای صاحب جواهر را بر همین مبنا متذکر می شود .جواز نگاه مرد به زن بنا به مواردی که عرض
شد ،مؤیداتی نیز دارد؛ عالوه بر اتفاق اصحاب و اجماعی که بر جواز نگاه داللت دارند ،بررسی ادله بیانگر جواز نگریستن مرد به
زن معین بوده و اگر موردی تردید داشت ،به مقتضای اصول لفظی از جمله اصاله العموم ،حکم آن حرمت نگریستن است .در
برابر ،اگر زن بخواهد به مردی که به خواستگاری او آمده نظر بیندازد محدوده نگاه با توجه به ساتری که مرد پوشیده چه اندازه
است؟ همان طور که برای مرد اختیار طالق زن شرعاً وجود دارد ،زن نیز از اینکه با مردی که هنوز وی را نشناخته است ،دقت
بیشتری در انتخاب به خرج دهد تا دچار زیان و پشیمانی نگردد ،به تعبیر بعضی فقها همانند مرد می تواند به مرد در حد وجه
و اطراف و چگونگی راه رفتن نگاه کند و دقت در این کار به طریق اولی برای زن ضرورت دارد (کالنتری ،1383 ،ص  .)31به
نظر می رسد که مدلول این نظر بر این پایه است که او ًال هم خود زن و مرد از حیث عدم آگاهی نسبت به مشخصات ظاهری و
اخالقی یکدیگر متضرر نشوند و ثانیاً ،به این دلیل که زن ذات ًا در مقایسه با مرد ،حیای بیشتری دارد و سعی می کند به قیافه
مرد چشم ندوزد ،بنابراین با نگاه انداختن به خواستگار مرد امکان ضرر و فریب در حق او منتفی شود.

 )2كیفیت ستر و ساتر در سه باب صاله ،حج و نکاح
نظر به اینکه فقها در آثار فقهی غالباً در سه باب صاله ،حج و نکاح سخن از ساتر را مطرح می کنند ،به همین خاطر نظر مذهب
امامیه را با مذاهب اربعه درباره کیفیت ساتر جویا شده و به تفکیک مسأله پرداخته می شود.

 )2-1در حال نماز
درباره جزئیات کیفی ساتر و شرایط آن در حالت نماز ،عالوه بر شرط طاهربودن ،غیرغصبی بودن ،از جنس حریر و طاال نباودن
بخصوص برای مردان برخالف زنان ،از پوست حیوان حرام گوشت نبودن و  ....مذاهب خمسه خصوصیات دیگاری نیاز بارای آن
برشمرده اند .بنابراین ،ساتر:
 -1باید در مرد ستر عورت خود نماید بخصوص از ناف تا زانو  -2برای زن ،کشف کردن صورت و دو دست تا مچ ،باه انادازه ای
که وضو می گیرد ،جایز است  -3در مرد ستر از ناف تا زانو ،افضل گفته شده است ،اگر درآن هنگام ،زن نامحرمی بداند باه وی
می نگرد ،الزم است دیگر مواضع مکشوف را نیز بپوشاند  -4در مورد زن ،اگر کشف کردن مواضاع گفتاه شاده هماراه باا نگااه
نامحرم به وی باشد ،زن را گناهکاار مای شناسااند (علام الهادی1410 ،ق ،ص 175؛ ابای الصاالح حلبای1410 ،ق ،ص 271؛
مودودی1384 ،ق ،ص 272؛ سیفی مازندرانی1417 ،ق ،ص 10 -9؛ معصومی ،1382 ،صص .)103- 91
مضاف بر این ،زراره از امام باقر (ع) ،نحوه نماز خواندن زنان را به این شرح نقل می کند که در آن ،سااتر مناساب بارای زن باه
نیکی جهت تحرز از هرگونه نگاه نامحرم بیان شده است «هرگاه زن به نماز بایستد ،باید پاها را کنار هم قرار دهاد و میاان آنهاا
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فاصله نیندازد ،یعنی به هم بچسباند و دستها را روی سینه بگذارد  ....و هنگام نشستن روی کفلها بنشیند و نحوه نشساتن او باا
مرد متفاوت است؛ از این رو ،وقتی که به سجده می رود ،باید درآغاز بنشیند و سپس به سجده رود  .....و در حالی کاه بادن باه
زمین چسبیده است سجده کند  .....در هنگام بر خاستن باید به گونه ای باشد که توجه دیگران را به خاود جلاب نکناد و نبایاد
کفلها را بلند کند (حرعاملی ،ج ،4صص  .)677- 676این روایت ،به روشنی نماز خواندن زن را در ارکاان قیاام و قعاود توضایح
داده و موارد الزم به تذکر را بیان می کند تا در سایه رعایت این نکات مهم ،ساتر زن در حالت نماز ،مایه جلب ناامحرم و یاا باا
حالت وی در غیر نماز تفاوت چندانی پیدا نکند و به عبارتی ،دقت در مستور بودن در نماز ،تأثیر بخصوصی در پوشش زن و مرد
و رعایت احکام و شرایط آن در حالت غیر نماز نیز ایفا میکند .این نکته را می توان از شرایط خاصی که فقها برای ساتر صاالتی
قائل شده اند دریافت نمود مثل زمانی که بیان می شود «الیجوز للرّجال لبس الذّهب فی غیر الصّاله ایضاً و فاعل ذلاک آثام» و
هم چنین آنجا که آمده « ان الیکون من الحریر الخالص للرّجال و الیجوز لبسه فی غیر الصّاله ایضاً کالذّهب» (مغنیاه1402 ،ق،
ج ،1ص 94؛ تبریزی1426 ،ق ،ج ،1صص  )144 -143همان طور که در حال نماز پوشیدن طال و حریار بخصاوص بارای مارد
حرام است در حال غیر نماز نیز جایز نیست .شرایط دیگری در باب ساتر صالتی از دیدگاه مذهب امامیاه و ماذاهب اربعاه1اهال
سنت بیان شده است که به ذکر آنها می پردازیم.
 -1در این باره قول مذهب امامیه این است که اگر قطره خونی بر ساتر بیفتد و بخصوص در ازاله آن مشقت ایجااد کناد ،محال
گذشت است .همین طور این خون اگر از یک درهم کمتر باشد .مذهب مالکیه نیز در این باره گوید ،این خون اگرچاه از خاوک
باشد شرط است از مقدار یک درهم بیشتر نباشد .مذهب حنفیه هم قائل است اگر مطلق نجاست به انادازه یاک درهام ،اعام از
قطره خون و غیر آن باشد اشکالی در طهارت ایجاد نمی کند .قول شافعیه این است که هر نجاستی که غیر قابل تصاور باشاد و
به اندازه ناچیزی است ،محل گذشت می باشد .قول حنابله نیز این است که خون ناچیز و غیر قابل تصور ،محل گذشت است.
 -2از طرف دیگر ،مذاهب اتفاق دارند که پوشیدن لباس حریر و طالیی بر مردان ،چه در حالت نماز و چه در غیرآن ،حرام است
برخالف حکم جواز آن برای زنان و مستند این قول ،حدیث نبوی(ص) است که فرمودند «حرّم لباس الحریر و الذهب علی ذکور
امتی و احلّ الناثهم» .صاحب کتاب الفقه علی المذاهب االربعه نیز در این باره گوید «االتّفاق علی انّ للمضطرّ ان یصلّی باالحریر
و التجب علیه االعاده» (مغنیه1402 ،ق ،ج ،1صص .)96- 94این قول به معنای نقض اتفاق مذاهب و یا مخالفت با روایت نبوی
(ص) نمی باشد ،بلکه بنا به پیش آمدن حالت اضطرار است که در این صورت ،حکم تکلیفی حرمت را به جواز اساتعمال تغییار
می دهد (الضّرورات تبیح المحظورات) .ولی پوشیدن لباس حریر برای زن همانند مرد منع شده است «فی جاواز لابس الحریار
للمرسه روایتان ،اشهرهما المنع» (فاضل مقداد ،ج ،1ص .)462
 -3در باب مباح بودن ساتر ،مذهب امامیه وجود آن را الزامی می دانند .این مطلب بدین معناست که چنان چه به غصبی باودن
لباس جاهل یا از اینکه آن را غصب نکرده ،فراموش کرده است و یا نسبت به حرمت عمل عذر موجه داشته باشد یا آن را از یااد
برده یا بیمار شده باشد ،اشکالی در خواندن نماز با لباس غصبی نیست بلکه قول احوط ،این است که حتی اگر در جیب پیاراهن
مویی موجود باشد نماز صحیح نمی باشد (تبریزی 1426 ،ق ،ج ،1ص  )143برخالف مذاهب اربعه که نماز خواندن با آن را نیاز
محکوم به صحت می کنند.

1

 .ذکر این نکته درباره حدود پوشش و ساتر در نزد اهل تسنن الزم بوده که آنان جایگاه و مبحث مستقلی را برای آن قائل نشده اند
و در دو موضع ستر در نماز به عنوان یکی از مقدمات و شرایط نماز و کتاب نکاح از جهت جواز نگاه مرد به زنی که به
خواستگاری او رفته محدود شده که اکثر فقها حد پوشش را عالوه بر حالت نماز به غیر نماز نیز تعمیم داده اند (فاضل،1386 ،
ص .)28
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 -4درباره نماز خواندن با ساتر فراهم آمده از پوست حیوان حرام گوشت ،قول امامیه این است که هرچناد دبااغی شاده باشاد،
نماز خواندن با آن صحیح نیست؛ همین طور اگر ساتر جزئی از حیوان مرده باشد ،باز هم نماز خواندن با آن صاحیح نیسات .در
اینکه اگر ساتر یک لباس تنها باشد و آن هم نجس است ،در این فرض ،مکلف باید آن را برتن کند و نماز بخواند ،یا اینکه برهنه
نماز بخواند؟ قول مذهب مالکیه و فقهای زیادی از مذهب امامیه این است که با آن لباس نجس نماز خوانده و اعاده بر او واجاب
نیست .قول مذهب حنابله این است که با آن لباس نجس نماز خوانده می شاود و اعااده بار او واجاب اسات .ماذهب حنفیاه و
شافعیه قائلند ،برهنه نماز خوانده و در هیچ حال ،در نماز با آن لباس نجس نماز نمی خواناد (مغنیاه1402 ،ق ،ج ،1صاص-96
 .)97ذکر این مطلب بایسته است که نظر مذاهب در خصوص اینکه با لباس نجس نماز خوانده شود و اعاده هام نادارد (ماذهب
مالکیه و اکثر فقهای امامیه) و یا می تواند برهنه نماز بخواند (مذاهب حنفیه و شاافعیه) واضاح اسات کاه در حالات اضاطراری
چنین رخصتی داده شده است ولی نظر دوم ،نظر صحیحی نمیتواند باشد؛ به دلیل اینکه وجود سااتر در نمااز ،یکای از شارایط
صحت نماز می باشد .اگر نظر اول (خواندن نماز با لباس نجس) پذیرفته شود ،با این فرض بوده که در حالات اضاطراری و عادم
امکان طهارت لباس این عمل صورت گرفته اما نظر دوم ،هم بر خالف قداست و شرایط صاحت نمااز حکام کارده و هام اینکاه
حکمی خالف حالت اضطراری صادر کرده است.

 )2-2در حال غیر نماز
درباره کیفیت ساتر در غیر حالت نماز ،فروع مختلفی وجود دارد آنچه بدان اشاره شد ،این بود که مذاهب اتفاق دارند بر آنچه
که در حالت نماز باید بپوشند ،در حالت غیر نماز و در مواجهه با نامحرم خود را با آن مستور کنند .از آن جمله ،حدود کشف
معین شده برای ساتر می باشد ،چه مواضعی از بدن ،حتماً باید پوشیده گردند و  ....که درباره محارم و غیر محارم و جنس مذکر
و مؤنث احکام جداگانه ای پیدا می کند؛ مثالً قول امامیه این است که بین اندازه جواز کشف ساتر و نگاه کردن به آن مالزمه
ای وجود ندارد .مردان می توانند به جز عورتین خود ،تمام بدن خود را مکشوف قرار دهند ،اما با این حال ،برای زن نامحرم نگاه
کردن به بدن مرد جایز نیست (همان ،ص  .)91این مطلب ،یکی از موارد تحدید ساتر برای مردان در حالت غیر نماز است .در
مورد زنان ،هیچ دلیل عقلی و نقلی دال بر جواز کشف ساتر خود بیش از حد وجه وکفین وجود ندارد؛ زیرا این تحدید اخذ شده
از نص آیه و تفسیر آن از روایت معصوم (ع) می باشد ،در نتیجه ساتر زن باید پوشش کامل باشد و قول پروردگار «و الیُبدین
زینتهنّ» آن را اقتضا می کند (طباطبایی حکیم1416 ،ق ،ج ،14ص  .)60در نتیجه اگر کشف بیش از حد وجه و کفین باعث
خوف افتادن در مفسده و افتان یا زینت حرام شود ،پوشاندن صورت واجب خواهد بود (حسینی شیرازی1422 ،ق ،ص .)4
 -1در فقه امامیه بخصوص آن جا که در فقه متأخرین وارد شده ،پوشش در سه عنوان گنجانده شده است؛ اول ،پوشش در
مقابل مردان و زنان نامحرم که از نظر حکم تکلیفی ،فقها آن را در کتاب النّکاح مورد بحث قرار می دهند .دوم ،در حال نماز از
نظر حکم وضعی و شرطیت در نماز که اخالل به آن ،تنها به ابطال نماز موجب شده حتی اگر تنها بوده و کسی او را نبیند که
در کتاب الصّاله به میان می آید سوم ،پوشش زن در حال احرام حج و عمره از نظر شرطیت برای احرام با قطع نظر از مواجهه با
ناظر محرم – چه مرد و چه زن – که در کتاب الحج مطرح می شود که در این باره بر روی دو پوشش تمرکز شده است -1
عدم جواز نقاب و برقع؛ چنان که صاحب جواهر و عالمه حلی گویند  -2جواز اسدال و ارخاء الثّوب علی وجهها؛ که این حکم در
کتب تذکره ،جواهر و کشف اللثام مورد اجماع است (شریعت موسوی1427 ،ق ،صص .)551 -434
 -2یکی از ابوابی که فقها راجع به احکام ساتر از دیدگاه مذهب امامیه و مذاهب اربعه بدان پرداخته اند ،باب حج بوده که از
فروعات آن ،استطاعت مربوط به حج زنان است .مذاهب اتفاق دارند اذن زوج برای زوجه در حج واجب مشروط نیست ،همین
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طور ،منع زوج زوجه را .ولی در اینکه چن ان چه زوج یا محرمی نباشد که زن را مصاحبت کند آیا حج بر او واجب است یا خیر؟
مذاهب امامیه ،مالکیه و شافعیه قائل اند :وجود محرم یا زوج برای همراهی با زوجه شرط نبوده ولی قول مذاهب حنابله و
حنفیه الزامی بودن آن است (مغنیه1402 ،ق ،ج ،1ص  .)194همراه بودن زوج یا محرم از آن حیث ضرورت دارد که هم به
دفاع از زوجه در برابر خطرات برخیزد و هم از اینکه در هر مکانی که زن گام بر می دارد مرد نامحرمی وجود دارد و امکان دارد
به چشم چرانی بپردازد.
در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) مسأله  52آمده است «زن اگر مستطیع باشد ،اجازه شوهر برای حج او شرط نیست
همین طور ،در صورتی که حج نذری و مانند آن باشد و وقت نیز مضیق باشد ولی اگر حج ندبی باشد اذن شوهر معتبر است».
همانند مستطیع بودن زن ،مسأله  53بیان کرده « زن اگر نسبت به جان و عفت خود امنیت داشته باشد وجود محرم در حج او
شرط نیست» .ممک ن است زن بدون امنیت و وجود محرم ،به قصد حج به جا آوردن بیاید ،در این وجه گفته شده ،حجش
صحیح بوده بخصوص اگر قبل از شروع در احرام این امنیت پدید آید (خمینی ،1377 ،ج ،2ص .)130
 -3یکی از محرمات احرام برای بانوان ،به کارگیری زینت و آرایش است که دعوت به عبادت همراه با زینت برای زنان ،دعوت
فراگیری بوده که با آیات و روایات وارده در این باره تخصیص می خورد؛ به این معنا که زینت داشتن در محل های عبادت
عمومی چون حج نباید موجب آشکار شدن زینت زن گردد (معین االسالم ،1390 ،ص  .)94چرا که عبادت با قصد آشکار کردن
زینت با مقصد حقیقی از تشرف به حج منافات دارد.
 -4در کتاب النّکاح نیز ،فقها احکامی را درباره حدود نظر و عدم جواز نظر به اجنبیه مطرح می کنند .این قضیه از حیث محرم
و نامحرم بودن حکم آن فرق می کند؛ مثالً آن جا که رابطه زوج و زوجه در کار است دیگر از کیفیت ساتر بحث نمی شود؛
مرحوم آیه اهلل حکیم در مستمسک العروه الوثقی مسأله  29افاده کرده است«یجوز لکلّ من الزّوج و الزّوجه النّظر الی جسد
االخر» (طباطبایی حکیم1416 ،ق ،ج ،14ص  ) 34یعنی نگاه مرد به همسرش جایز است ولی همان گونه که بیان گردید،
مذاهب در مقدار پوشیدگی که زن باید از محارم رعایت نماید ،موضع اختالف دارند.
 -5محارم مرد – چه زن و چه مرد – بر او جایز است به غیر از سوستین به مواضع بدن آنها نگاه کند .درباره زن نیز این حکم
بدون اشکال است .کما اینکه مذاهب اربعه در حد «ما بین السّره و الرّکبه» و مذهب امامیه در حد «تستّر السّوستین» این نظر را
پذیرفتند .به این معنی که چنان چه نگاه مرد یا زن به محارم بدون قصد لذت و خوف افتان باشد ،اشکالی ندارد ،در صورت
وقوع آن ،مواضع مکشوف الزم السّتر است .اما درباره مقدار تستر ز ن از مرد نامحرم و حد پوشیدگی مرد از زن نامحرم وجه
اتفاق و افتراق وجود دار د؛ اتفاق مذاهب بر سر این است ،تمام بدن زن عورت بوده و از این حیث آسیب پذیر می باشد؛ یعنی
تمام بدن زن برای مرد چنین حالتی دارد (شریعت موسوی1427 ،ق ،ص  )807که به تحریک او می انجامد .به استثنای وجه و
کفین زن که مأخوذ از آیه  31سوره نور می باشد.
وجه افتراق نی ز ،بر سر مقدار پوشیدگی برای مرد است .کما اینکه ذکر شد ،مذاهب حنفیه و حنابله «تستّر ما بین السّره و
الرّکبه» را نزد غیر زوج و نگاه کردن به سایر مواضع را برای مرد و زن – چه محرم و چه نامحرم « -عند امن الفتنه» یعنی به
شرط عدم خوف افتان قائل شده اند و اما مذاهب مالکیه و شافعیه ،دو حالت را به اعتبار مرد و زن بودن و محرم یا نامحرم بودن
تقسیم کرده اند .مذهب امامیه نیز چنین تفصیل داده است نزد محارم – چه زن و چه مرد – در صورت عدم وجود قصد لذت و
به غیر از سوستین اشکالی وجود ندارد ،لکن در مقابل ،زنان نامحرم به استثنای وجه و کفین نمی توانند به سایر مواضع چشم
بدوزند (مغنیه1402 ،ق ،ج ،1ص  .)88مذاهب اربعه غالباً «تستّر ما بین السّره و الرّکبه» را مالک قرار داده بودند .نظر اکثر
فقهای امامیه نیز «تستّر السّوستین» است .نظر مذاهب مالکیه و حنابله معتدلتر از مذاهب دسته اول به نظر می رسد؛ زیرا بیان
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کرده اند ،از مردان محارم ،زن باید همه بدن را بپوشاند به جز اطراف صورت و دستان .در حقیقت ،این نظر تکمیل کننده نظر
مذاهب دسته اول بوده و مواضع الزم الستر و جایز الکشف را تبیین کرده است (همان ،ص.)88
در مورد نگاه به مرد و زن نامحرم آمده «ال یجوز النّظر الی األجنبیه و ال للمرسه النّظر الی األجنبی من غیر ضروره» یعنی نگاه
مرد به زن نامحرم و هم چنین نظر زن به مرد نامحرم بدون وجود ضرورت جایز نمی باشد؛ دلیل این امر را عموم عمل به فراز
«یغضضن من ابصارهنّ» عنوان کرده اند .همین طور اجماعی که در مسأله وارد شده و مؤید آن ،گفتار پیامبر اکرم (ص) خطاب
به عایشه و حفصه است ،زمانی که ابن ام مکتوم بر آنها وارد شد .پیامبر (ص) به آنها فرمود «ادخال البیت» وارد خانه شوید .آنها
گفتند :او نابینا است .پیامبر (ص) فرمود «ان لم یرکما فانّکما تریانه» هرچند او شما را نگاه نمی کند ولی شما که او را می
بینید .در تفصیل مطلب می توان گفت ،فقهای معظم بر اینکه جایز است به زنان محرم نگاه انداخته شود ،اجماع صریح و
آشکاری دارند .همان گونه که صاحب جواهر آن را از ضروریات تلقی کرده است .البته به شرط اینکه نکاح با آنها بر مرد حرام
باشد چه نسبی باشد و چه رضاعی (طباطبایی حکیم1416 ،ق ،ج ،14صص  .)39 - 35در حقیقت ،مذاهب با این بیان اتفاق
نظر دارند بر سر اینکه تستر مرد در حد ناف تا زانو در فرضی که ناظری نباشد و تستر کامل بدن در حالتی که ناظری به او
چشم بدوزد .این استنباط از تفصیلی که مذاهب حنابله و حنفیه قائل شده اند مبنی بر اینکه در صورت عدم خوف افتان ،نگاه
به سایر مواضع برای مرد و زن جایز دانسته شده و تفصیلی که مذاهب دیگر و بخصوص مذهب امامیه قائل شده می توان
فهمید که نگاه را مشروط به عدم قصد لذت کرده است.

 )2-3مالک اصلی در حدود ساتر
ابتدا ب اید گفت مذاهب قائل هستند مالک تستر برای زن در مقابل مرد نامحرم ،آیه  31سوره نور «و الیُبدین زینتهنّ الّا ما ظَهر
منها و لیضربن بخُمرهنّ علی جُیوبهنّ» می باشد؛ یعنی ،و زینت های خویش را جز آنچه که خود ظاهر شده آشکار نکنند و
روسری هایشان را بر گریبان ها قرار دهند و گفته شده است ،مراد از زینت وجه و کفین است .مقصود از خمار در فراز آیه،
پوشاندن سر است نه صورت .همین طور جیب به معنای سینه است و بدین منظور است که موهای سر را بوسیله پوشش
مستور نگه دارند .در فراز آیه  59سوره احزاب «یا ایُّها النّبی قُل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یُدنین علیهنّ من
جالبیبهنّ» ای پیامبر (ص) ،به همسران خود و دختران و زنان مؤمنان بگو چارقدهای خود را به یکدیگر نزدیک سازند ،گفته
شده مقصود از جلباب ،پوشاندن صورت نیست بلکه آن شبیه پیراهن و لباس با اندازه بلند است .الزم به ذکر است در این
مطل ب ،مذاهب اتفاق نظر دارند ولی درباره اندازه عورت در مرد ،از این نظر که تا چه اندازه نگاه خود را به دیگری کاهش داده و
منظور نیز که مرد باشد تا چه حد باید خود را پوشش دهد محل اختالف واقع شده است .نظر مذهب امامیه این است « و فرّق
االمامیه بین ما یجب علی النّاظ ر و ما یجب علی المنظور ،و ما یجب علی المنظور فقالوا :الیجب علی الرّجل الّا ستر القُبل و
الدُّبر ،و لکن یجب علی االجنبیات حبس انظارهنّ عمّا عدا الوجه و الکفّین و یتخلّص رسی االمامیه بان الرّجل یجوز له النّظر الی
بدن مثله و الی بدن امرسه من محارمه ما عدا القُ بل و الدُّبر بدون ریبه و کذا المرسه یجوز لها النّظر الی بدن مثلها او رجل محرم
ما عدا السّوستین بدون ریبه» (همان ،ص  .)88مذهب امامیه در این باره بین شخص ناظر و منظور قائل به تفصیل شده است؛
آنچه که برای مرد الزم بوده آن را از دید نامحرم حفظ کند ستر عورتین ا ست و اما آن چیزی که برای زن نامحرم بایسته است،
کنترل چشمان خود به جز وجه و کفین که می تواند بدان بنگرد .خالصه این توضیح بدین معناست که مذهب امامیه مقرر
کرده برای مرد رواست به مواضع بدن مرد دیگر نگاه کند .همین طور به بدن مردان محرم به استثنای عورتین و بدون قصد
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لذت و ریبه .درباره زن نیز جایز است به بدن هم جنس خود بنگرد یا بخواهد به مردی از محارم نگاه کند ولی مشروط به دو
شرط شده است -1 :غیر از عورتین باشد  -2بدون قصد لذت و ریبه.
فقهای امامیه درباره تحدید ساتر زن گفته اند «یجب ان تستر السّوستین عن النّساء و المحارم اما ستر ماعداهما فأفضل و لیس
بواجب الّا مع خوف الفتنه» (همان ،ص  .)88در باب مسأله سوستین ،فقها فرقی بین زنان بیگانه و زنان محرم قائل نشده و در هر
صورت ،ستر آن مواضعی که نشان دهنده عجز و پستی بدن هستند نه تنها شرعاً که عقالً الزامی است .لذا هنگامی که سخن از
تحدید ساتر در شارع می شود ،مقصود فقط پوشیدگی بدن انسان برای خودش نیست ،اهمیت مسأله در نزد زنان دیگر نیز
دوچندان می شود .در روایات مالحظه می گردد برای زن مسلمان روا نیست بدن خود را به زن غیر مسلمان نشان دهد .امام
صادق (ع) می فرماید «سزاوار نیست برای زن مسلمان که در برابر زن یهودی و نصرانی برهنه شود .زیرا آنها نزد شوهران خود،
او را توصیف می کنند» (حرعاملی ،ج ،14ص 133؛ سبحانی تبریزی ،1387 ،ص  .)127تعبیر «اما ستر ماعداهما فأفضل»
بیانگر الحاق حکم تستر به مواضع دیگر غیر از سوستین است .در ادامه آمده «لیس بواجب الّا مع خوف الفتنه» یعنی ،پوشیدگی
سایر مواضع برای زن در برابر زنان دیگر واجب نبوده مگر زمانی که مظنه افتادن در گناه باشد .این حکم در مقابل محارم بوده
ولی در برابر زن اجنبیه همان گونه که ایراد گردید ،مذاهب اتفاق دارند بدن زن در این حالت به استثنای وجه و کفین عورت
بوده و نظر مذهب امامیه با آنها موافق است .مذاهب اربعه درباره صورتی که زن در برابر محارم قرار گیرد ،به اختالف افتاده اند.
مذهب حنفیه و شافعیه گوید « یجب علیها فی هذه الحال ان تستر ما بین السّره و الرّکبه» .مذهب مالکیه و حنابله نیز قائل
شده « تستّ ر عن النّساء ما بین السّره و الرّکبه و عن محارمها الرّجال جمیع بدنها الّا االطراف کالرسس و الوجه» .موضع اختالف
مربوط به حدودی بوده که زن در برابر محارم از مردان و زنان مسلمان دارد؛ مذهب امامیه و حنابله فرقی بین زن مسلمان و
غیر مسلمان نگذاشته و کشف ساتر زن مسلمان نزد زن غیر مسلمان را مکروه میداند و روایتی که در فوق ذکر شد را مالک
قرار داده اند .لذا گفته اند «النّها تصفُ ذلک الی زوجها» (مغنیه1402،ق ،ج ،1ص  .)88حضرت آیه اهلل حکیم نیز در این
ن یصفن ذلک إلزواجهنّ»
خصوص فرموده « یکره کشف المسلمه بین یدی الیهودیه و النّصرانیه بل مطلق الکافره فإنه ّ
(طباطبایی حکیم1416 ،ق ،ج ،14ص  .)33سپس گوید «کما انّ مقتضی التّعلیل التّعدی الی غیر الیهودیه و النّصرانیه اذا کانت
تصفُ لزوجها من تراه من النّساء» اگر همین خصلت وصف کردن را نزد شوهرش داشته باشد ،هر زنی را شامل می شود.
مذاهب حنفیه و شافعیه در تحدید ساتر زن با مذاهب مالکیه و حنابله هم نظر هستند؛ با این شرط که مذاهب دسته دوم،
تحدید پوشیدگی از ناف تا زانو را به استثنای موی سر و دستان در برابر مردان محرم واجب می دانند .هم چنین ،مذهب حنفیه
و حنابله معتقد است بر مرد ،ستر از ناف تا زانو واجب است «یستر ما بین السّره و الرّکبه» .مذهب مالکیه و شافعیه نیز گوید «
لعوره الرجل حالتان :احدهما بالنّسبه الی امثاله من الرّجال و محارمه من النّساء و اُخری بالنّسبه الی النّساء األجنبیات» (مغنیه،
1402ق ،ج ،1ص  .)88وجه اختالفی که مذهب شافعیه با سه مذهب دسته دوم دارد ،درباره حکم نظر به زن اجنبیه است؛ از
این حیث که مذهب شافعیه ،نگاه زن بیگانه به بدن مرد را مطلق ًا جایز ندانسته است ،چرا که معتقد است بدن مرد برای زن
بیگانه عورت محسوب میشود .با اندک اختالفی که مذهب شافعیه با مذهب امامیه دارد ،می توان گفت در این نظر وجه اتفاق
هست .بدین سبب ،در فقه آمده  ،چنان چه مردان بدانند در معرض دید زنان نامحرم قرار دارند ،جهت تحرز از گناه غیر از سر و
گردن ،دستها را تا مچ باید بپوشانند (معصومی ،1382 ،ص .)103با این بیان ،فهمیده می شود که تستر بدن مرد در هر حالی
واجب بوده و اینکه در فقه آمده بر مرد فقط واجب است ما بین ناف تا زانو را بپوشاند ،به دلیل عدم عورت بودن بدن مرد می
باشد.
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 )3بیان دیدگاه ها
 )3-1دیدگاه اول
دیدگاه مذهب امامیه است که در باب صاله قائل است آنچه بر هر زن و مرد در حال نماز واجب است پوشانده شود ،با وجود
ناظر نامحرم در حال غیر نماز هم واجب است .هم چنین بر زن واجب است از صورت ،آن مقداری که در هنگام وضو گرفتن و
دستان تا مچ و پاها تا ساق اقتضا می کند را کشف نماید و برای مرد ستر سوستین واجب می باشد .در باب حج برای زن ،حکم
به جواز پوشیدن لباس دوخته شده و پوشیدن سر و صورت داده و پوشیدن قفّازین2و برقع را برای زن مکروه دانسته اند .هم
چنین پوشیدن ازار و رداء را برای محرم الزم می دانند .در باب نکاح ،فقهای امامیه حکم به جواز نظر مرد به زن مورد نظر داده
اند هرچند در محدوده نظر اختالفی نیز دارند (مغنیه1402 ،ق ،ج ،1ص 88؛ عالمه حلی1400 ،ق ،ج ،7ص 303؛ کالنتری،
 ،1383ص .)28

 )3-2دیدگاه دوم
مذاهب اربعه ،قول اتحاد ساتر در حال نماز و غیر نماز را پذیرفته اند ولی در حکم ستر و کشف وجه و کفین و ستر مازاد بر زانو
برای مرد از نظر مذهب حنفیه اقوال و محل اختالف دارند .مثالً بر سر پوشاندن وجه و کفین در حال نماز با پوشاندن آن در
غیر نماز که واجب نیست اختالف کرده اند .درباره مرد ،حد پوشیدن که زائد بر ناف تا زانو باشد و در حال غیر نماز واجب
نیست پوشانده شود محل اختالف است و مذهب امامیه نیز همین موضع را دارند .در باب حج همانند مذهب امامیه قائل شده
اند برای مرد محرم ،پوشیدن لباس دوخته شده ،پوشیدن پیراهن و شلوار و هم چنین پوشاندن سر و صورت مرد جایز نیست،
به جز مذاهب شافعی و حنبلی که پوشاندن سر برای مرد را جایز دانسته اند .مذهب حنفیه برخالف اتفاق مذاهب ،پوشیدن قفاز
را برای زن جایز دانست ه اند .در ضمن ،به پوشیدن ازار و رداء مذاهب اتفاق نظر دارند .در باب نکاح ،نظر امامیه بر سر جواز نظر
مرد به زن مورد نظر را پذیرفته اند به جز مذهب حنفیه که در مسأله به دو وجه قائل هستند (مغنیه1402 ،ق ،ج ،1ص  93و
217؛ کالنتری ،1383 ،ص .)28

 )3-3بیان ادله دو دیدگاه
دیدگاه مذهب امامیه ،ناظر به وحدت ساتر در حال نماز و غیر نماز است و این دیدگاه ،باعث می گردد که آثار معناوی نمااز بار
روی مکلف تأثیر بگذارد و در غیر حال نماز مقید به پوشیدن ساتر کامل گردد .گرایش فقهای امامیه در باب ستر صالتی به آیاه
سوره نور می باشد (مطهری ،1379 ،ص  )224که مربوط به نماز نمی باشد؛ زیرا آنچه در نماز الزم است پوشایده شاود ،باا آن
ساتری که در مقابل نامحرم باید لحام گردد ،هیچ تفاوتی ندارد ،ولی دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت در عقیده اولیاه باا ماذهب
امامیه محل اختالفی نیست ولی در ستر صالتی ،آنجا که مذهب امامیه جواز کشف پوشش را برای زن و مرد به ترتیب ،به مقدار
شستن در وضو و دو دست تا مچ و دوپا را تا ساق و جواز کشف را برای مرد در حد پوشیدن عورت که افضل آن ،باین نااف تاا
زانو است معین کرده ،برای زن پوشاندن روی دو دست و کف پا و یا محدود به کشف صورت و برای مرد ،پوشانیدن زاناو عاالوه
2

 .نوعی از پوشش است که از پنبه تهیه شده و زن برای پیچاندن آن دور دستان قرار می دهد.
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بر بین زانو و ناف را الزامی می دانند (مغنیه1402 ،ق ،ج ،1ص  .)93اما درباره ساتر غیر صالتی که شرایط خاص نماز را ندارد و
در اینکه پوشیدن وجه وکفین نیز الزم نمی باشد ،ظاهراً در میان تمام علمای مذاهب ،اعم از شیعه و سنی اختالفای نیسات باه
استث نای یک نفر از علمای اهل تسنن که آن هم معلوم نیست که نظرش در مورد ساتر در حال نماز می باشد و یا درباره هنگاام
مواجه با نامحرم .مالک بن انس ،شافعی ،اوزاعی ،و سفیان ثوری در این نظر با علمای شیعه هام عقیاده باوده و ایان بار اسااس
تفسیر ابن عباس از آیه «و الیبدین زینتهنّ الّا ما ظهرمنها» (نور )31 ،می باشد که وجه وکفین را توامااً جازء اساتثنا شامرده
است .اما به عقیده احمد بن حنبل و داوود ظاهری ،کفین باید پوشیده شود که سخن ابن عباس در رد سخن آنهاا کفایات مای
کند (مطهری ،1379،ص .)224فتوای فقهای امامیه نیز مؤید مطلوب بوده و به عالوه ،برخی محدوده نگااه باه وجاه و کفاین را
جایز و برخی حرام می دانند .هم چنین ،در مسأله حرمت نگاه به زن ،مرحوم خویی بیان کارده در غیار از وجاه و کفاین هایچ
اختالفی وجود ندارد و موضع اختالف تنها در وجه و کفین است (حق شناس ،1386 ،ص .)59
در باب حج ،ساتری با نام قفّا زین و برقع ،پوشیدن آن برای زن بنا به روایت امام باقر (ع) مکروه بیان شاده اسات .ایان را حتای
مذاهب اربعه از جمله شافعی ،مالکی و حنبلی متذکر شده است .به دلیل عورت بودن بدن زن ،به اجماع پوشیدن لباس دوختاه
شده جایز می باشد (عالمه حلی1400 ،ق ،ج ،7ص  .)303مذهب امامیه پوشیدن قفّازین و برقع را مکروه دانسته و ماذاهب باه
استثنای مذهب حنفیه بدون ذکر دلیل جواز پوشیدن آن برای زن ،حکم به جواز پوشش داده است .پوشیدن سر برای مارد کاه
مذهب شافعی و حنبلی حکم به جواز آن برای مرد داده اند نیز فاقد دلیل روشن می باشد؛ اگر دلیل آنها حفظ نگاه مرد از نظار
به زن نامحرم باشد که این فرض در حق زن جاری است و شارع حکم وجوب حفظ نگاه را برای مرد صادر فرموده است .در باب
نکاح ،مذاهب بر جواز نظر مرد به زن مورد نظر اتفاق نظر دارند؛ هرچند که مذهب حنفیه قائل به دو نظر هستند ولی در یکی از
این دو قول ،اتفاق د اشته اند .به نظر می رسد دلیل جواز نگاه ،در حد وجه و کفین برای آشنایی اولیه مرد با زن محذوری نادارد
و این محدوده جواز نگاه ،در سه باب فقهی مزبور ،موضع اختالفی ندارد.

 )3-4ادله دیدگاه اول
مذهب امامیه همانند مذاهب اربعه ،راجع به قدر زائدی که در حالت غیر نماز واجب نیسات پوشاانده شاود اخاتالف دارد .زیارا
معموالً زنان در حالت عادی وجه و کفین را نمی پوشانند و درباره مرد نیز این مطلب صادق است که ممکن است مواضع زائد بر
میان ناف تا زانو را نپوشاند .در موضع حج ،پوشیدن ازار و رداء بخصوص در حج قران الزم است .شاهید اول در لمعاه بیاان مای
کند «و یجزی ذا القباء مقلوباً لو فقد الرّجاء و السّراویل لو فقد اإلزار» (شاهید اول1411 ،ق ،صاص  )59- 58در صاورت فقادان
یکی ،دیگری را باید بپوشاند .درباره لباس احرام مرد در فقه گفته شده «و المعتبر ما یصحُّ الصّاله فیاه للرّجال» (فاضال مقاداد،
ج ،1ص  )460لباسی که مرد برای احرام حج می پوشد می تواند پوششی باشد که در حال نماز به کار می گیرد .پوشیدن برقاع
و قفّازین بنا به فرموده امام باقر (ع) مکروه بوده چرا که پوشش کاملی محسوب نمیشود .پوشیدن لباس دوخته شده و پوشااندن
سر و صورت برای زن جایز می باشد ولی برای مرد به خاطر اینکه هم بدن مرد عورت محسوب نشده و هم اینکه کشاف وجاه و
کفین برای او جایز است این امر در حق او ممکن نیست .فاضل مقداد نیز گوید «و لبس المخیط للرّجاال و فای النّسااء قاوالن،
اصحّهما الجواز» (همان ،ص  .)470پوشیدن لباس دوخته شده برای مردان بوده و برای زنان دو قول مطرح شده که قاول اصاح،
جواز آن است.
فقها در خصوص جواز نگاه مرد به زنی که برای خواستگاری او آمده اتفاق نظر داشته اند ولی در محدوده آن اختالف دارناد .آن
چیزی که از جستجو در اقوال بدست می آید در حد وجه و کفین و چگونگی راه رفتن ،مرد می تواند به زن نگاه کند .به عاالوه،
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شهید ثانی به نکته جالبی اشاره می کند « و یجوز النّظر الی وجه امرسه یُرید نکاحها و ان لام یساتأذنها بال یُساتحبُّ لاه النّظار
لیرتفع عنه الغرر» مرد می تواند به زنی که قصد ازدواج کردن با او را دارد بنگرد هرچند که از او اجازه این کاار را نگیارد .بلکاه
مستحب است به دلیل اینکه از هر ضرری مصون بماند .سپس حد نگاه انداختن را بیان میکند «و یختصُّ الجواز بالوجه و الکفّین
و کذا یجوز للمرسه نظرُه کذلک» (شهید ثانی ،1387،ج ،2ص  )109حد نگاه کردن مختص به صورت و دستان است و بارای زن
نیز این امکان وجود دارد .با همه توضیحات ،بنا به بیان بعضی فقها ،عدم جواز ابداء وجه به عموم خودش در هر حال باقی اسات
چه در نماز ،حج و نکاح (شریعت موسوی1427 ،ق ،ص  .)601این نظر مبتنی بر دو دیدگاهی اسات کاه فقهاای امامیاه باه آن
قائل شده اند؛ یک دسته از فقها هم چون صاحب جواهر و صاحب عروه ،پوشاندن وجه و کفین را نیز واجب می دانند .در مقابل،
دیدگاه دیگر بیانگر جواز کشف وجه و کفین زن می باشد که به نظر می رسد این نظر از دیادگاه اول کاه قاول مشاهوری باوده
است نشات گرفته باشد.

 )3-5ادله دیدگاه دوم
دیدگاه دوم در نگاه اولیه ،با گرایش مذهب امامیه در اینکه هرآنچه که زن و مرد باید در حالت نماز برای خود ساتر بدن قرار
دهند ،همان در حالت غیر نماز باید رعایت شود ،اتفاق دارند ولی وجه اختالف آنها در حد زائدی است که مرد در هر دو حالت
ال هنگامی که زن وضو می گیرد
از بین ناف تا زانو بپوشد و یا زن که فراتر از حد وجه وکفین در هر دو حالت ظهور پیدا کند .مث ً
در حد همان صورت و دو دست و قدمین جایز است که ساتر خود را کشف کند ولی در اینکه در غیر حالت نماز ،همین مواضع
واجب است آنها را بپوشد یا خیر ،اختالف دارند .استدالل آنها در این باره این است که زن روی و دو دست وکف پا را هم باید
بپوشاند و مرد هم زانو را عالوه بر بین زانو و ناف مستور دارد و یا فقط صورت خود را می تواند کشف کند که این اقوال مذهب
حنفیه و حنابله درست در جهت خالف قول مذهب امامیه است ،جز شافعیه و مالکیه که قول آنها ،اقرب به مذهب ما می باشد،
یا مثالً مرد که باید از ناف تا زانو را بپوشاند ،در غیر حالت نماز نیز واجب است یا خیر ،محل اختالف است .خالصه استدالل آنها
این است که بر مرد واجب است که بین ناف و زانوی خود را غیر از همسر خود ،از دیگران پوشش دهد که قول مذهب حنفیه و
حنابله است .مذهب مالکیه و شافعیه هم گویند ،نسبت به محارم خود از مردان و زنان پوشاندن بین ناف تا زانو کافی است ولی
نسبت به زنان نامحرم تمام بدن مرد عورت است و لذا نگاه نامحرم به آن مطلقاً حرام است که قول شافعیه است ولی مذهب
مالکیه در صورت عدم وجود قصد لذت و ریبه ،وجه و کفین را مستثنی می داند (مغنیه1402 ،ق ،ج  ،1ص.)84
در خصوص حج ،پوشیدن ازار و رداء  ،لباس دوخته شده ،پوشیدن سر و صورت را تنها برای زن جایز دانسته با این تفصیل که
مذهب شافعی و حنبلی ،پوشاندن سر برای مرد را جایز دانسته اند و زن نیز می تواند سرش را بپوشاند و صورتش را کشف
نماید .ابوحنیفه قائل است برای زن پوشیدن قفّازین جایز است .مذهب مالکیه نیز گفته برای محرم پوشیدن ازار و رداء و دمپایی
با وجود ناظر نامحرم مستحب است .مذهب حنفیه ،ازار را مایه پوشش از ناف تا زانو دانسته و رداء ،پشت و سینه و میان دو
شانه را می پوشاند و آن مستحب است که مذهب حنابله و شافعیه نیز پوشیدن ازار و رداء را الزم دانسته اند (همان ،صص 217
 .) 218هم چنین در باب نکاح ،درباره مردی که به خواستگاری زنی رفته است ،مذهب حنفیه ،مالکیه و شافعیه این نظر کهمرد می تواند به زن نگاه کند را پذیرفته اند به جز مذهب مالکیه و شافعیه که فقط وجه و کفین را عورت به حساب نمی آورند.
ابوحنیفه نیز دو نظر دارد؛ نظر اول ،جواز نگاه است و نظر دیگر ،قدمین را هم به آن اضافه کرده است .محدوده جواز نظر نیز
مورد اختالف واقع شده است (کالنتری ،1383 ،ص  .)28ریشه این اختالف نظر اساس ًا این بوده که کشف وجه و کفین و قدمین
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عورت محسوب می شود یا خ یر ،اگر عورت محسوب می شوند که باید پوشیده گردند و اگر عورت نیستند ،می توان آنها را
مکشوف کرد.

 )3-6ارزیابی ادله دو دیدگاه
دیدگاه اول که مذهب امامیه است ،اقوال آنها ،برگرفته از ادله فقهی معتبر و مخصوص مانند آیات و روایات مربوطه میباشاد .در
ثانی ،حتی اگر دلیل لفظی هم نداشته باشیم ،دلیل عقلی و بنای عقال نیز آن را بر مبنای فطرت هر انسانی منطبق مای داناد .از
این رو ،فقهای اسالم چنان که بیان شد ،نظر خود را درباره ساتر صالتی از آیه  31سوره ناور کاه تعیاین کنناده حادود کشاف
پوشش است ،اخذ کرده اند (مطهری ،1379،ص.)224
اگر زنی قصد داشته باشد وضو بگیرد ،چنان چه ابتدا از دلیل عقلی بخواهیم کشف کنیم تا چه حد مای تواناد کشاف پوشاش
کند ،براساس ترتیبی که آیات و روایات در این باره تبیین مسأله کرده اند ،همان را نیز در حد کشف وجه و کفین و قدمین مای
داند .همین ضابطه را در رویارویی با نامحرم رعایت کردن ،هیچ گونه محذور عقلی و شرعی نخواهد داشت ،البته مذهب امامیاه،
احکام جواز نظر و کشف پوشش را مقرون به عدم وجود قصد لذت و ریبه قرار می دهند تا عکس عدم جواز نظار دربااره محاارم
اتفاق نیفتد .درباره مرد نیز همین رویه صدق می کند؛ با این فرق که تمام بدن مرد عورت نبوده و برای زن جایز است که بدون
قصد لذت به غیر از عورتین به مواضع دیگر بدن وی نگاه کند که این حکم در نزد محارم صادق است ولی در نزد زناان بیگاناه،
مشروط به عدم در دید زن نامحرم بودن است .مذاهب اربعه ،همین احکام مذهب امامیه را بعضاً پذیرفته اند ولای وجاوه مابهم
زیادی در آرای آنها مشهود است؛ مثالً این که چرا زن باید روی دو دست و کف پا را هم بپوشااند .اگار ماراد ایان باشاد کاه از
افتادن نگاه نامحرم به آن درحالت وضوگرفتن باشد ،اگر بنا را بر وضع اضطرار گذاشت و یا نگااه ناامحرم باا قصاد لاذت و ریباه
نباشد ،بلکه بطور ناگهانی باشد ،آیا باز هم روی دو دست وکف پا را باید بپوشاند و اگر خوف افتادن نگاه نامحرم باه او در حالات
نماز خواندن باشد که چنین فرضی هم وجهی ندارد با وجود این که هم وضو گرفتن و هم نماز خواندن زناان ،اماروزه در پشات
حائل و بدون دید نامحرمی میباشد.
درباره مرد هم که مذهب حنفیه و حنابله گفته اند ،باید بین ناف و زانوی خود را از غیر همسرش از دیگرن بپوشااند ،تقریبااً باا
قول امامیه یکی است .همین طور نظر مذهب مالکیه و شافعیه که دو حالت را در نزد محارم و غیر محارم قائل شده اسات ،ولای
ظاهراً اختالف چهار مذهب با مذهب امامیه در همان اخذ مالک ترجیح است؛ یعنی مذهب امامیه ،مالک حدود پوشش و جاواز
کشف را فراز «و الیبدین زینتهنّ الّا ما ظهرمنها» (نور )31،می دانند که هرچند در این آیه ،به زینت های آشکار و پنهان اشااره
دارد ،ولی بدیهی است که به تبع تعیین حدود کشف زینت ،موضع زینت نیز لحام می شود و از طرفی اگرچه آیه مختص بانوان
بوده ولی در نزد محرم و نامحرم ،حدود جواز کشف و ستر را معین نموده است.
ثانیاً ،استثنای دوم آیه «و الیُبدین زینتهنّ الّا لبعولتهنّ» (نور )31،می باشد که باه جاواز کشاف حادود تحدیاد شاده در نازد
محارم مذکور در آیه قائل شده و حدود کشف پوشش و زینت را برای زن مشخص کرده است .برای مرد نیز ،با توجه به دیادگاه
امامیه در عدم عورت بودن تمام بدن مرد ،همان حد (ما بین السرّه و الرکبه) بین ناف تا زانو ،با رعایت عدم وجاود قصاد لاذت و
نگاه نامحرم حاکم است ولی ادله مذاهب دیگر ،جز در پاره ای اتفاق قول با مذهب امامیه ،فاقد توجیهاات شارعی باه نظار مای
رسد .ابوحنیفه در مورد زن محرم ،قائل است که می تواند لباس قفّازین بپوشد .هنگامی که به روایات و از آن جمله روایت اماام
باقر (ع) مراجعه می شود ،مالحظه می گردد امام (ع) ،آن را مکروه دانسته است .زیرا نمی تواند صادق تساتّر کامال نمایاد .لاذا
عالمه حلی می گوید «الیجوز لبس القفّازین و ال لبس شی من الحلی ما لم تجر عادتها بلبسه قبل اإلحارام و الیجاوز لهاا لابس
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البرقع» (عالمه حلی1400 ،ق ،ج ،7ص  )303هم پوشیدن لباس قفّازین ،هم چیزی که زن را خوش لباس نشان دهد باه گوناه
ای که قبل از احرام عادتی به پوشیدن آن نبود و همین طور ،پوشیدن برقاع جاایز نمای باشاد .بناابراین ،نظار ماذهب حنفیاه
برخالف نظر سایر مذاهب می باشد و مستندی ندارد .همه مذاهب اتفاق دارند پوشیدن سر و صورت برای مرد جایز نباوده ولای
مذاهب شافعی و حنبلی کما اینکه اشاره گردید ،حکم به جواز پوشیدن سر برای مرد داده اند.
فقهای امامیه ،این امر را از سی موردی که حکم به محرمات در حج داده شده دانسته اند و تنها برای زن بدون اشکال است «و
تغطیه الرسس للرّجل و الوجه للمرسه و یجوز لها سدل القناع الی طرف انفها بغیر اصاابه وجههاا» ( شاهید اول1411 ،ق ،ص )59
زن می ت واند از قناع که بدون برخورد به صورت به طرف بینی کشیده شده استفاده نمایاد .دربااره پوشایدن ازار و رداء ،ظااهراً
محل اختالفی بین مذاهب نیست .محمد جواد مغنیه موضع وفاق و اختالف نظر را چنین بیان می کند «و اشاترطوا فای لبااس
المحرم کلُّ ما اشترطوا فی لباس المصلّی من الطّهاره و عدم کونه حریراً للرّجال او جلداً من غیر مأکول اللحم» یعنای هار آنچاه
که برای لباس محرم شرط کرده اند در لباس نمازگزار از طهارت شرط کرده و هم چنین در اینکه از جنس حریار یاا از پوسات
حیوان حرام گوشت نباشد .سپس گوید «فانّ الخالف فی لبس المحرم بسیط جدّاً و یکفی التّدلیل علی ذلک انّ کلُّ ما هو مجازٍ
عند اإلمامیه مجزٍ ایضاً عند األربعه» (مغنیه1402 ،ق ،ج ،1ص  )218همانا موضع اختالف در لباس محرم بسیار انادک اسات و
ذکر این دلیل کفایت میکند هر آنچه نزد مذهب امامیه مجزی است نزد مذاهب اربعه نیز مجزی است.
محدوده نظر مرد به زن برای خواستگاری ،همان طور که شهید ثانی متذکر شده بیشتر مختص به وجه و کفاین اسات .دلیلای
که ایشان ابراز کرده این است که «لیرتفع عنه الغرر» (شهید ثانی ،1387 ،ج ،2ص  )109یعنی ،تا هرگونه زمینه ضارر و فریاب
برای خواستگار مرد و هم چنین زن به تبع مستحب بودن نگاه دو طرف به یکدیگر برطرف شود .برای زن همین محدوده جاواز
نظر به مرد جایز دانسته شده است ،هرچند شهید اول جواز نظر را گسترش داده «و ینظرها قائمه و ماشایه و رُوی جاواز النّظار
الی شعرها و محاسنها» (شهید اول1411،ق ،ص  )160مرد می تواند به زن در حالی که ایستاده و راه می رود بنگارد کاه نگااه
کردن به موها و زیبایی های زن نیز جایز النّظر روایت شده است .با این توضیح که معموالً زن اگر محجبه باشد ،موهای خاود را
در برابر خواستگار مرد کشف نمی کند مگر اینکه مقصود خالف آن باشد .هم چنین این محدوده جواز از نظر شهید اول بر ایان
اساس است که چنین جواز نظری داده شده است هر چند که خواستگار مرد آنها را اعمال نکند.

 )3-7نظر مختار
آنچه که زائد بر حالتی که زن و مرد در نماز قرار دارد و در غیر نماز نبایاد پوشایده شاود محال تأمال اسات؛ مرحاوم آیاه اهلل
طباطبایی یزدی نیز گوید ساتری که برای انسان می باشد کیفیت خاصی ندارد «ال کیفیه خاصّه بل المناط مجرّد السّتر» صرف
پوشیدگی بدن مالک اصلی است ولی در حالت نماز «یُشترط فیه ساترٌ خاص» (طباطبایی یازدی1419 ،ق ،ج ،2صاص - 317
 )319نیاز به ساتر خاص با شرایط معینی دارد.
این مطلب بیانگر آن است که در محل اختالف که مذاهب ،حد پوشش را که در حالت نماز الزم الستر دانساته در غیار حالات
نماز واجب نمی دانند ،مالک پوشیدگی بدن زن و مرد است .در اینکه زن و مرد مقدار زائد را در غیار حالات نمااز بپوشاانند یاا
خیر ،به نظر می رسد می تواند برداشت مختلفی پیدا کند؛ اگر مذاهب اتفاق پیدا کنند ،زن و مرد در حالت غیر نماز الزم نیست
وجه و کفین را بپوشانند و زن از این حکم سوء استفاده نماید و به آرایش کردن مواضع بپردازد ،آثار ناامطلوبی دارد و یاا اینکاه
موهای زائد را در حالت غیر نماز از روسری ظاهر کند ،ایجاد انحراف خواهد کرد .درباره مرد نیز ،با توسل به این حکام چنانچاه
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پوشش کاملی در برابر محارم و غیر محارم نباشد ،وجهه شرعی نمی تواند داشته باشد .زیاده روی در صدور حکم همچاون نظار
مذهب حنفیه که زن روی وجه و کفین را نیز مستور دارد ،دلیل معتبری ندارد هرچند بعضای فقهاای امامیاه ،در صاورت نگااه
محارم با قصد لذت به زن و هم چنین مواجهه نامحرم ،پوشیدن وجه و کفین را الزم می دانند (طباطبایی یزدی1419 ،ق ،ج،2
ص 317؛ طباطبایی حکیم1416 ،ق ،ج ،14ص  .)33در هنگام نگاه نامحرم ،گردن نهادن زن به ایان حکام واجاب اسات ولای
فقهای امامیه ،برای وضوگرفتن زن پوشیدن روی وجاه و کفاین را الزامای بیاان نکارده اناد (تبریازی1426 ،ق ،ج ،1ص 142؛
خمینی ،1377 ،ج ،1ص.)261
پوشیدن قفّازین و برقع به دلیل اینکه صدق پوشش کامل نمی کند مورد توصیه شارع نمی باشد .هر پوششی که تستّر بادن زن
نکند و یا همچون زینت ظاهری باشد که نگاه نامحرم را جلب نماید با حال معناوی کاه در گازاردن مناساک حاج وجاود دارد
سازگار نمی باشد .مذهب حنفیه اگرچه آن را برای زن جایز دانسته ولی توجه به این نکته ننموده که بدن زن عورت می باشد و
در صورت پوشیدن قفّازین ،توجه نامحرم به زن در موسم حج نیز واقع میشود .نکته دیگر اینکه ،اختصااص جاواز نگااه در حاد
وجه و کفین عرفاً نمی تواند صدق کند؛ یعنی ،نگاه به محاسن و چگونگی راه رفتن زن هم می تواند نظر جالبی باشد؛ باا توجاه
به اینکه شهید ثانی هم در بحث از خواستگاری مرد از زن ،برای زن و هم مرد ،جهت جلوگیری از ضرر طرفین ،نگاه را مستحب
می داند .بهتر آن است گفته شود ،مرد اگر مشخصات ظاهری و خانوادگی زن را از قبل شاناخت دارد و در ایان زمیناه تحقیاق
کرده ،دیگر موجبی برای نگاه کردن به محاسن و چگونگی راه رفتن زن نیست .در صورت عدم آشنایی مرد با زن مورد نظر ،می
تواند جهت (دفع الغرر) به اطراف و نحوه ایستادن و راه رفتن زن نگاه کند .با عنایت به اینکه شهیدین پس از حکم به جواز نظار
مرد به زن مورد نظر ،افزوده اند «و ان لم یستأذنها» (شهید اول1411،ق ،ص 160؛ شهید ثانی ،1387 ،ج ،2ص  )109هرچناد
که مرد اجازه نگیرد و شهید اول در موضعی دیگر گفته «و ینظرها قائمه و ماشیه» یعنی مرد می تواند به زن در حال ایساتاده و
راه رفتن نگاه کند .هم چنان که در تصریح بعضی فقها ،این گستردگی به محدوده جواز نظر نمایان اسات (کالنتاری ،1383،ص
 .)29با این همه ،از دیدگاه مذهب امامیه و مذاهب اربعه ،نگاه مرد خواستگار به زن جاایز دانساته شاده و گساتردگی محادوده
جواز نظر به معنای تنافی با محدوده جواز نگاه در د و باب حج و صاله نیست؛ دلیل آن به مقصد تشریع هر یک از ابواب مزبور از
حیث محدوده جواز نظر بر می گردد که در باب نکاح به جهت رفع غرر و ضرر و در ابواب دیگر به جهت دفع مفساده و عسار و
حرج مربوط می شود .دلیل بر دفع عسر و حرج را می توان از سیاق کالم فقها مانند «و یجوز لها سدل القناع الی طرف انفها» و
هم چنین «و تکشف وجهها الّا مع خوف نظار الرّجاال الیهاا بریباه» (شاهید اول1411 ،ق ،ص 59؛ مغنیاه1402 ،ق ،ج  ،1ص
 ) 217فهمید که داللت بر جواز کشف صورت زن دارد؛ به جهت دفع عسر و حرج و زحمتی که در حالت انجام اعمال حج بر زن
در صورت ست ر صورت متحمل می شود .مگر اینکه احتمال مفسده و ریبه در صورت مکشاوف باودن صاورت زن وجاود داشاته
باشد که در این وجه ،ستر صورت زن واجب است .بر این اساس ،مالحظه می گردد که در هر سه باب صاله ،حج و نکاح ،مقادار
زائد که مذاهب بر روی آن اختالف دارند بنا به احکام و قواعد شرعی اضطراری قابل تشخیص بوده که در این صورت مای تاوان
مالک ضابطه مندی را ارائه کرد.

38

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،50تیر 1401

نتیجه گیری
در خاتمه ،چند نکته از مجموع مباحثی که ذکر شد ،می توان بیان داشت:
 -1مذاهب اتفاق دارند هر ساتری که در حال نماز پوشیده شود ،پوشیدن آن در غیر نماز جایز است؛ ماثالً فقهاا قائال هساتند
جایز است لباس محرم ،همان لباسی باشد که مرد در نماز می پوشد ولی در بعضی وجوه ،همانند لباس حریر ،هماان گوناه کاه
پوشیدن آن در حال نماز جایز نمی باشد در غیر حال نماز نیز جایز نیست.
 -2مقدار زائدی که پوشیدن آن در حال نماز واجب و در غیر نماز واجب نمی باشد ،موضع اختالف بوده که درباره مرد ،زائد بار
ناف تا زانو و درباره زن ،عالوه بر پوشیدن وجه و کفین است.
 -3همه مذاهب اتفاق داشته که پوشیدن ازار و رداء برای محرم واجب است .مذاهب شاافعی و حنبلای بارخالف نظار ماذاهب،
پوشیدن سر برای مرد را جایز می دانند که مستند به دلیلی نمی باشد .مذهب حنفی برخالف قول مذاهب ،پوشایدن قفّاازین را
برای زن جایز دانسته که آن هم به دلیل عورت بودن بدن زن ،قابل قبول نمی تواند باشد.
 -4مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد به اتفاق مذهب شیعه و اهل سنت ،می تواند به زن بنگرد .شهیدین هر دو قائل به جواز
نظر خواستگار مرد به زن در حد وجه و کفین شده اند .با این تفاوت که شهید اول دامنه جواز نظر را از این حد نیز توسعه داده
و به زمانی که زن ایستاده یا در حال راه رفتن باشد ،نگاه انداختن را جایز دانسته است .شهید ثانی ،متعلق اصلی استحباب نظار
مرد و زن به یکدیگر ر ا جهت رفع غرر و ضرر برای دو طرف مطرح کرده است که به نظر می رسد توساعه دادن محادوده جاواز
نظر از سوی شهید اول و فقهای دیگر امامیه ،بنا به همین متعلق بوده و از این نظر ،می توان گفت بین مورد اختصاص جاواز در
حد وجه و کفین و فراتر از آن تعارضی بین اقوال موجود نیست.
 -5به این وسیله معلوم می گردد که وجه اتفاق نظر میان مذهب امامیه با مذاهب اربعه اهل سنت را مای تاوان در هماان ساتر
مرد و زن در سه باب (صاله ،حج و نکاح) در حد کشف وجه و کفین و قدمین برای زن و ستر ما بین ناف تا زانو برای مرد بدون
احتمال خوف مفسده و نظر و افتان ا رزیابی کرد ولی وجه اختالف در خصوص مقدار زائد را باید در سایه توجه به احکام و قواعد
شرعی اضطراری چون تحریم پوشش صورت و نفی عسر و حرج و دفع مفسده و غرر و ضرر برای نااظر و منظاور در هار یاک از
ابواب سه گانه (در حالتی که نظر هر یک از زن و مرد به طرف دیگر یا متقابل باشد و خوف مفسده و تحریک شاهوت در میاان
باشد) در نظر گرفت.

منابع
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 تبریزی ،جواد (1426ق) ،منهاج الصالحین ،ج ،1قم ،نشر مدین ،مرکز القائمیه باصفهان للتحریّات الکمبیوتریه. حق شناس ،سید جعفر (« ،)1386حجاب در آیات قرآن با نگاهی به روایات» ،فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،سالنهم ،شماره  ،36صص .88 – 52
 عالمه حلی ،یوسف بن مطهر (1400ق) ،تذکره الفقهاء ،قم ،مؤسسه آل البیت (ع) إلحیاء التّراث. حرعاملی (1409ق) ،وسائل الشیعه ،چاپ اول ،قم ،موسسه آل البیت و بیروت :دار احیاء التراث العربی. حسینی شیرازی ،سید محمد (1422ق) ،استفتاءات حول الحجاب و النظر ،ج ،1موسسه المجتبی. خمینی ،روح اهلل ( ،)1377تحریر الوسیله ،ج ،1مترجم علی اسالمی و قاضی زاده ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،دفترانتشارات اسالمی.
 سید مرتضی علم الهدی ،ابی القاسم علی بن الحسین الموسوی (1410ق) ،جُمل العلم و العمل (باب الصاله) ،گردآوری شدهدر سلسله الینابیع الفقهیه از علی اصغر مروارید ،الطبعه االولی ،موسسه فقه الشیعه و الدار اإلسالمیه.
-

( 1410ق) ،المسائل الناصریات (باب الصاله) ،گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه

از مروارید ،الطبعه االولی ،موسسه فقه الشیعه و الدار اإلسالمیه.
 سبحانی تبریزی ،جعفر ( ،)1387احکام بانوان ،قم ،موسسه اإلمام الصادق (ع) ،گردآورنده :احمد فاضلی بیارجمندی. شریعت موسوی ،مصطفی (1427ق) ،الشّهاب فی مسأله الحجاب ،چاپ اول ،قم ،انتشارات دارالتّفسیر. شهید اول ،اللمعه الدمشقیه (1411ق) ،الطبعه األولی ،قم ،منشورات دارالفکر. شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( ،)1387تحریر الروضه با اصالحات علیرضا امینی ومحمد رضا آیتی ،ج ،2تهران ،سازمان سمت و قم ،مؤسسه فرهنگی طه.
 طوسی ،ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن ( 1410ق) ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی (باب الصاله) ،الطبعهاالولی ،گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه از علی اصغر مروارید ،موسسه فقه الشیعه و الدار اإلسالمیه.
 طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم (1419ق) ،العروه الوثقی ،ج ،2قم ،مؤسسه النّشر األسالمی ،چاپ اول. طباطبایی حکیم ،محسن ،مستمسک العروه الوثقی (1416ق) ،ج ،14قم ،مؤسسه دار التّفسیر. غروی نایینی ،نهله و عامری (« ،)1386پویشی در معنا و مفهوم حجاب» ،فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،سال نهم،شماره  ،1386 ،36صص .137 – 114
 فاضل مقداد ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،ج ،1رقمی النّاشر :مرکز القائمیه باصفهان للتحریّات الکمبیوتریه ،بی جا. فیض ،علیرضا ( ،)1387مبادی فقه و اصول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران. فاضل ،محمد هادی (« ،)1386بررسی لزوم و حدود حجاب در فقه اهل تسنن» ،فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان،سال دهم ،شماره  ،37صص .48 – 9
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 کالنتری ،علی اکبر ( ،)1383فقه و پوشش بانوان ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب. مطهری ،مرتضی ( ،)1379مسأله حجاب ،قم ،انتشارات صدرا. معصومی ،سید مسعود ( ،)1382احکام و روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان ،قم ،انتشارات بوستان کتاب. مغنیه ،محمد جواد ،الفقه علی المذاهب الخمسه (1402ق) ،بی نا ،کانون الثانی (نیایر). مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (1413ق) ،احکام النّساء ،چاپ اول ،مطبعه مهر. مودودی ،ابواألعلی (1384ق) ،الحجاب ،الطبعه الثانیه ،دمشق ،دارالفکر. -معین اإلسالم ،مریم ( ،)1390زینت و عفاف در حج ،تهران ،نشر مشعر.
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The Study Comparing Of Setter And Concealer In Three Discuss
Jurisprudence Of Salah, Hajj And Nekah.

Abstract:
One of the most important topics discussed in jurisprudence and in three separate areas
(Salah, Hajj and Marriage) Discussed That is, the concept of the concealer and concealer is
intended as being in prayer and otherwise. In prayer mode, religion Sunni Imams and
Religious Religions Agree That Sater Weared in Prayer, Not Wearing Prayer It was
permissible, but about the amount of excess that is not required to wear it and is
not,obligatory They disagree. In the case of the hajj, all religions agree that wearing hijab is a
must for Muharram but Shafi'i and Hanbali religions to permit the wearing of headgear for
men and Hanafi religion to permit the wearing of headgear For women, they disagree In the
case of marriage as well, the religions of the Imams and the Sunnis happen to be the same
Matchmaking can look at a woman's worth. With the difference being the dispute over the
amount of waste they cover It is an obligatory prayer in the case of the observer looking at the
man (woman) but about the excess in Abu Dhabi. The pilgrimage and marriage which are not
obligatory and look alright, seem to cover the face and Disappearance of harassment and
harassment for the intended party (woman) and removal of grief for the supervisor (male).
Keywords: Setter and Concealer, Jurisprudence Comparing, Prayer and Non - Prayer Mode,
Coincidence and Difference.
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