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. کندالمللی نمود بیشتری پیدا می ملی و بین سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه
 (1394 ،رهبریمقام معظم )

های چیدگی فعالیتگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی به دلیل پی هراز طرفی، 
ای ای که با اختراع وسیلههبه گون ؛انسانی، آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت

وجود ها از آن، همواره امکان سوءاستفاده صحیح و مشروع جدید در کنار استفاده
واقع وجود  ه در عالمدیگری ک فضای مجازی همانند هر مقولهدر این میان، د. دار

 ز منظر تهدید و فرصت، توأمًا دیده شود. دارد، باید ا
رویی که ناظر به  ؛ای است که باید دو روی آن را باهم دیدفضای مجازی، سکه

است؛ ها و نقاط قوت آن بوده و روی دیگر که ناظر به تهدیدهای این فضا فرصت
ر عین حال حداکثری ی صحیح و داستفاده بع آنشناخت صحیح اینترنت و به تلذا 
دنیای مدرن، مستلزم شناخت و سپس لحاظ کردن هر دو روی سکه  ن پدیدهاز ای

 ( 1۷ :139۲ ،حیدری). است
های علمی و صنعتی در قرون اخیر است، صل پیشرفتکه ماح سایبریفضای 

از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری به صورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد 
 (۲۲ :1389 ،فضلی). نمایاندنکارناپذیر مینموده است که ضرورت مطالعه آن را ا

بستری برای تعامل و ارتباط میان اقشار  توجه به اینکه امروزه فضای مجازیبا 
جامعه مبدل شده است، از مهمترین مسائلی که این روزها جامعه اسالمی را تهدید 

 نماید، شکسته شدن قبح ارتباط با نامحرم است. می
 نسان امروز محال است و مانند حذفاز زندگی ا حذف اینترنت، از سوی دیگر

باید استفاده از این امکانات را  شود؛ لذاکه نمی آب، برق، گاز و تلفن است
 (۷6 :1391 ،1جینا)نشد. تا از ناحیه آن دچار آسیب  کردمدیریت 

                                                           
1. Jiena 
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به عنوان حامی عدالت و  ص حریم شرع و حقوقدر این راستا علم فقه با تشخی
ای به این توازن وارد نماید، ترین خدشه، هر آنچه را که کوچکامعه انسانیدر ج

 تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب آن خواهند نمود. 
از منظر فقهی، حفظ حریم در ارتباط با نامحرم محدود به محیط واقعی نخواهد 

و از این حیث  محل  دهشبود و ارتباط در محیط مجازی نیز خلوت دو نامحرم تلقی 
از مسائل گسترده در  ارتباط زن و مرد لهئکه مسبه این اما با توجه ؛اشکال خواهد بود

با نگاهی به متون و احکام اسالمی  نیزو گردد جامعه امروزی و مورد ابتال تلقی می
توان امنیت اخالقی کاربران فضای مجازی را می ،شروطی برای این مسئله و تبیین
  ساخت.محقق 

مشخص و  ،که محدوده فرایند ارتباط و تعامل در فضای مجازی از آنجا
و با استفاده از در این تحقیق که بر اساس روش توصیفی ، چارچوب معینی دارد

و  روایات،  آرا وپس از بررسی آیات ، شده ای و اسنادی تنظیممطالعات کتابخانه
مون موضوع فرایند ارتباط با نامحرم فتاوای فقها و تبیین حدود و موازین شرعی پیرا

 .شودتبیین میمحیط این اخالقی در احساس امنیت  و در فضای مجازی

یف اصطالح  ی واژگان کلیدی پژوهشتعار
 فضای مجازی .1

صرفنظر از  یها و ارتباطات مخابراتمجموعه به هم پیوسته افراد بشر از طریق رایانه
 است.  یفیزیک یجغرافیا

 یتتوصیف کل یبرا 1است که توسط ویلیام گیبسون یاواژه یمجاز یفضا
ابداع شد. او در  یارایانه یهادر دسترس از طریق شبکه یمجموعه منابع اطالعات

                                                           
1 William Gibson 
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منتشر شد، در تعریف میالدی  1986که در سال  1«رومنسرون»کتاب خود با عنوان 
 است: چنین نوشته یمجاز یدنیا

ی. در سیستم بشر یکامپیوتر یک هااطالعات گرفته شده از بان یبیان گرافیک
(http://mindymacadams.com/cybermedia/cyberspace.html) 

است که در آن ارتباطات و تعامل بین دو  یقلمروی یمجاز یفضا به طور کلی،
این  که شودیجیتال تسهیل مق تبادل اطالعات دیفرد یا میان یک فرد و رایانه از طری

از اهداف مختلف به کار رود. اینترنت  یامجموعه یتواند برایتعامل یا ارتباط م
متفاوت  یمفهومی مجاز یاما فضا ؛هاستارتباط رایانه یبزرگترین شبکه برا امروزه

وب شروع  یقبل از اینترنت و شبکه جهان یمجاز یاز اینترنت است. ارتباطات فضا
دیگر شبکه مورد ، که اینترنتپس از آن یمجاز یشده و تعامل و ارتباط فضا

 .انتخاب نباشد، ادامه خواهد یافت
 ارتباط .2

بنا به است.  2واژه التینی کامیونکاسیون معادلو  ای عربی از باب افتعال استواژه
ین واژه به ترجمه فارسی ا -دانشگاه امریکن واشنگتن مدرس -حمید موالنادیدگاه 

مفهوم کلی آن را در زبان مقصد معنی اصلی و  صورت ارتباط یا ارتباطات
زیرا مفهوم ریشه التینی این واژه دربردارنده نقاط اشتراک دو نفر یا دو  ؛برندارددر

 ارسی حاوی این بعد اشتراکی نیست.در ف که مفهوم واژه ارتباطاست، حال آن ءشی
اولین دانشمندی است که نخستین بار در زمینه شاید  -فیلسوف یونانی -3ارسطو

ارتباط عبارت است از  در تبیین ارتباط، معتقد استاو  ه است؛ارتباط سخن گفت
  رغیب و اقناع دیگران.وسایل و امکانات موجود برای ت تمامیجو برای دست یافتن به جست

                                                           
1. Neuromancer 

2. Communication 

3. Aristotle 

http://mindymacadams.com/cybermedia/cyberspace.html
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قبیل نش و واکنش از گونه ک هربه معنای ارتباط در تحقیق حاضر بنابراین، 
 .استگو،  نگاه و تماس دو سویه در بستر فضای مجازی تمکالمه و گف

 نامحرم .3
سببی  و ست که در زمره محارم نسبیا مراد از واژه نامحرم در این تحقیق هر فردی

با این توضیح که معیار تشخیص شود؛ به انسان محرم می -دادن شیر -و یا رضاع
م باید حرام به نحوی که ازدواج با محار ،هاستمحرم از نامحرم امکان ازدواج با آن

 اما ،که در زمره محارم فرد نیستندزنان با وجود اینبرخی ؛ لذا ذاتی باشد نه عارضی
 چون احرام در حجهمازدواج با ایشان حرام بوده و حرمت مذکور به سبب عوارضی 

مادامی که خواهر وی  به جهت موقتی بودن حرمت آن و ازدواج با خواهر زن
 (19: 1391، ازغندی). ادامه دارد ،باشد شمسره

 پژوهشپیشینه 
و پیشگیری فضای مجازی تر به موضوع لزوم پرداخت جامع با توضیحات ارائه شده،

در همین  است وهای امروز جامعه اسالمی یا مقابله با انحرافات موجود از ضرورت
وع تحقیقاتی را های اخیر جمعی از پژوهشگران پیرامون این موضطی سال راستا

 گردد:که خالصه نتایج تحقیقات به شرح زیر ارائه میداده انجام 
سبک زندگی اسالمی با »( در تحقیق خود با عنوان 1393) سلگی -

راهکارهایی جهت  «رویکرد معاشرت با نامحرم از منظر آیات و روایات
راستای  مصون ماندن شخصیت زن از پیامدهای ناگوار اجتماعی که در

. دهدگردد؛ ارائه و مورد بررسی قرار میاط با نامحرم برای بانوان ایجاد میارتب
حجاب و پوشش  ورد فحص در این تحقیق عبارتند ازراهکارهای م

مناسب در مقابل نامحرم، حیا و عفت در تمام رفتارهای زن، پرهیز از 
 های پنهان، پرهیز از خودنمایی در گفتار وخودنمایی و آشکار کردن زینت
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هایی که دون ها و پستصحبت با نامحرم، حاضر نشدن زنان در شغل
 .است م آنهان و مقاأش

شناسی ارتباط با نامحرم در آسیب»( در تحقیقی با عنوان  1393آروین ) -
پیامدهای فردی و اجتماعی که برای  «فضای مجازی از منظر فقه و حقوق

است را مورد بحث قرار فرد و خانواده و جامعه در پس این ارتباطات نهفته 
داده و بحث اصلی تحقیق جدای از حرمت شرعی، پیامدهایی است که 

 ارتباط برای فرد و جامعه وجود خواهد داشت.این نوع  در
حدود ارتباط با نامحرم در فضای »با عنوان ی ( در تحقیق1391) ازغندی -

ضمن  «های حقوقی آن( و بایستهو... )چت، ایمیل، پیامک مجازی
ی محارم به بررسی حجاب از دیدگاه قرآن و روایات و منظر عقل معرف

دهد. پرداخته و ارتباط با نامحرم در فضای مجازی را مورد بررسی قرار می
 که دین نمایدای به شرایط حضور اجتماعی زنان بیان میهمچنین با اشاره

بلکه با حفظ  ؛اسالم نه تنها مخالف با حضور اجتماعی زن نیست
و این امر را مورد سفارش قرار داده است  یدر موارد بسیارو شرایطی 

موجب ، حفظ این حدود در ارتباط زنان با جنس مخالف معتقد است
 شود.های فراوانی میاستحکام بنیان خانواده و دور ماندن از آسیب

حکم حرمت نگاه به بررسی »با عنوان در تحقیقی ( 1388) شعیبی -
به این نتیجه دست یافته « انی فقهی آننامحرم در فضای مجازی و مب

نظر به نامحرم در فضای مجازی از موارد استثنا از نگاه به  است که
نامحرم بوده و نگاه به تصویر زن نامحرم ناشناس در صورتی که بدون 

 قصد ریبه باشد، جایز بوده و حکم نگاه به خود نامحرم را ندارد.
د معاشرت با نامحرم از حدو» ( در تحقیقی با عنوان1384) حسینی -

مباحثی که به نظر از اهمیت بیشتری در ارتباط معاشرت با  «دیدگاه فقه
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در این تحقیق با  اومورد دقت قرار داده است.  ،نامحرم برخوردار بوده
تیجه دست یافته نن یبه ا ات و روایات مربوطه و نظرات فقهامراجعه به آی

حرم بپوشانند جز وجه و کفین مرا از نا که زنان ملزمند تمام بدناست 
جز عورات را زم و واجب نیست که تمام بدنشان برای مردان ال؛ اما خود

خود از نامحرم بپوشانند. همچنین سخن گفتن زنان با مردان اجنبی اگر از 
نتایج این تحقیق . مانعی ندارد ،روی محبت و کرشمه و لذت نباشد

و این موضوع که حرمت  بودهست که لمس نامحرم حرام ا حاکی از آن
 نیز امامیه است. در پایان یفقها یمورد اتفاق آرا ،لمس بدن نامحرم باشد

عدم  زنان با شرایطی از قبیل که نمایدبا فحص در متون دینی اذعان می
توانند در اجتماع حضور پیدا کنند و اختالط و عدم خلوت با نامحرم می

 ست بپردازند.اسالم اجازه فرموده ادین که  یبه فعالیت

 مبانی نظری پژوهش
در مورد ارتباط زن و مرد، دو دیدگاه مخالف با تفاسیری دوگانه وجود دارد که به نظر 

 رسد هر دو دیدگاه، به یك اندازه مردود و مخدوش است.می
 گیرانهدیدگاه سخت .1

، هر نوع ارتباط میان دختر و پسر و زن و مرد جز در صورت مطابق این دیدگاه
ای از روایات دگاه در تأیید صحت مدعای خویش، پاره. این دیممنوع است ،اضطرار

 کند که از آن جمله است: را با تفسیری خاص نقل می
: اگتر در سفارشات ختویش، بته امتام حستن مجتبی حضرت علی -

هیچ  ؛توانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشدمی
طور که بیرون رفتن آنان از کند. همانن را حفظ نمیچیز بهتر از خانه، ز

ها مضر و خانه و معاشرت با مردان بیگانه در خارج از خانه برای آن
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 خطرناك است، وارد کردن مرد بیگانه نزد آنان در داخل خانه و اجازه
معاشرت دادن به او نیز مضر و خطرناك است. اگر بتوانی کاری کن که 

 (31نهج البالغه، نامه نشناسند. ) زنانت غیر از تو را
برای زنان بهتر است که هیچ مردی را نبینند و هیچ : حضرت زهرا -

 ( 3، ح129باب  ،14ج ،1397د. )حر عاملی، نها را نبینمردی نیز آ

 د: نویسدر رابطه با حضور زن در جامعه می روایات متعدد بیانپس از  شیخ حر عاملی
شود که برای زنان رواست که برای مجالس از مجموع روایات استفاده می

عزا یا برای انجام حقوق مردم یا تشییع جنازه بیرون روند و در این مجامع 
مثل این در  ز زنان ائمه اطهارو نی هچنان که فاطممه ؛شرکت کنند

 (72: 1ج ،1397، )حر عاملی اند.کردهموارد شرکت می

چنان و سایر روایات طرح شده؛ هم پیامبر اکرمرویکرد شیخ بر مبنای نظر 
 :فرمایندکه حضرت خطاب به زنان خود می

 های خود بیرون بروید.به شما اجازه داده شده است که برای حاجت
 (1383، نیکزاداز  )به نقل

روایاتی را که بر منع حضور زنان در جامعه داللت دارد، بر نیز  شهید مطهری
با هم  ا که مردان و زنان از خطرات ارتباطکند؛ بدین معنتوصیه اخالقی حمل می

گاه شوند؛ سپس می  گوید:آ
ی دیگر از قطع اند، ادلهفتوا نداده ییهاکه فقها به مضمون چنین جملهعلت این

خالف مفاد ظاهر این تعبیرات است و به  بر معصومین آیات و روایات و سیره
ها حمل بر براین جملهها معرض عنه اصحاب است؛ بنااصطالح، ظاهر این جمله
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 ،1379، مطهری) ت و ارزش اخالقتی دارد نته فقهی.توصیته اخالقی شتده است
 ( 548: 19ج

برگیرنده مصونیت روابط است و رد تفسیر صحیح این روایاتبه بیان دیگر، 
 .گرددممنوعیت را شامل نمی

 گیرانهدیدگاه سهل .2
، مجلسی) «ریص علی مامنع منهاألنسان ح» تعبیربر پایه  از منظر این دیدگاه که

( استوار است؛ انسان در مواردی که با منع و محدودیت مواجه 405: 4، ج1406
ارتباط دو  نحوهبهتر است لذا  ؛شودتر و کنجکاوتر می، نسبت به آن حریصشود

 (1383، نیکزاد). ای باشد که دو جنس موافق با هم در ارتباطندگونهجنس مخالف، همان
آیات و  ؛ چرا کها آیات و روایات فراوان و فتاوای فقها ناسازگاری داردب این نظر

روایات متعددی در باب لزوم رعایت عفاف، حفظ حریم و ممنوعیت اختالط دو 
جنس مخالف، حرمت خلوت زن و مرد نامحرم، تبرج و خودآرایی زنان در خارج از 

انگاری و تساهل م سادهگویای این است که از دیدگاه اسال و همگی خانه آمده است
ن و مرد را با رعایت اسالم هر چند ارتباط زدین مردود است.  ،در روابط زن و مرد

مشمول ارتباط و بیان شده اما جواز  ؛موازین شرعی مجاز دانسته است
 گردد.جهت نمیهای بیمصاحبت

 النبی ورود و خروج مردان به مسجد به نقل برخی روایات، پیامبر اکرمبنابراین و 
بهتر است این درب را برای زنان قرار  :و فرمودند ساختهرا از محل عبور زنان جدا 

برای جلوگیری از اختالط زن و مرد همچنین  (19: 1ج ،1393دهیم. )سجستانی، 
)کلینی، . آمد نمایند و دستور فرمودند که مردان از وسط کوچه و زنان از کنار رفت

 (518: 5ج ،1363
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مبنی بر  جواز مطلق اختالط میان زن و مردبیان شده در توجیه  ،از طرف دیگر
کاستن از حساسیت، نه تنها با تجربه  جنسی و ها، مهار نمودن غریزهیش التهابافزا

 . نیستبلکه دارای پشتوانه علمی نیز  ؛های اجتماع سازگاری نداردو واقعیت
 :همین ارتباط معتقد استشهید مطهری در 

تنها راه آرام کردن  اندال او در این است که پنداشتهو امثاشتباه فروید 
اند، ها چون یك طرف قضیه را خواندهغرایز، ارضا و اشباع آنهاست. این

طور که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب اند که همانتوجه نکرده
کند، رها کردن و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و و تولید عقده می

 سازد.ر آوردن، آن را دیوانه میدتهییجات 
ما برای آرامش غریزه دو چیز الزم است: یکی ارضای غریزه در  به عقیده

حد حاجت طبیعی و دیگری جلوگیری از تهییج و تحریك آن. انسان از 
مانند چاه نفت است که تراکم و تجمع گازهای  ج طبیعیلحاظ حوائ

در این صورت، باید گاز آن  آورد.داخلی آن، خطر انفجار را به وجود می
توان زیاد نمی ولی این آتش را هرگز با طعمه ؛را خارج کرد و به آتش داد

  سیر کرد.
 ؛مطلب صحیحی است« اإلنسان حریص علی ما منع» گوینداینکه می

ورزد که هم از آن ولی نیازمند به توضیح است. انسان به چیزی حرص می
شود. به اصطالح، تمنای چیزی را  ممنوع شود و هم به سوی آن تحریك

 ،1379، مطهری) گاه او را ممنوع سازند.و آن در وجود شخص بیدار کنند
 (460-461: 19ج

 دیدگاه معتدل .3
 .پرهیز شودباید  ،از هر گونه افراط و تفریط در ارتباط با جنس مخالف بر پایه این دیدگاه

از  و هاست، حفظ مطلق حریمتباط صحیح و سالمار در معیار و میزان بیان دیگر،به 
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یید عرف و عقال أقابل عمل و مورد ت است،عاری از تنگ نظری این نظر که  جاآن
و به همین  نیستخواهد بود؛ همچنین متضمن تساهل در امر ارتباط با نامحرم 

 جهت پیامد منفی در پی نخواهد داشت.
استفاده « معروف» هپیرامون روابط زن و مرد از کلمقرآن کریم در موارد بسیاری 

 ؛ از جمله:است نموده
 (19، نساء) د قبول( معاشرت کنید.با زنان به صورت معروف )پسندیده و مور -
ماه و ده روز  کسانی از شما که بمیرند و همسرانی به جای گذارند، زنان چهار -

به انتظار بمانند و چون این مدت را به پایان رساندند، باکی بر شما نیست به 
دهند که خدا از که به معروف و شایستگی در مورد خویش انجام میچه آن
گاه است. آنیچه مآن خواستگاری این زنان به اشاره بگویید  چه دربارهکنید، آ

 (234-240، )بقره هان کنید، گناهی بر شما نیست.یا در دل خویش ن

، این شودمی ای از این موارد استفادهدر پاره «المیزان»گونه که از تفسیر همان
ن بلکه اصلی فراتر از آ ؛ی میان زن و شوهر نداردیاصل اختصاص به روابط زناشو

 فرماید:قره میب سوره 228-242ی در ذیل آیات یاست. عالمه طباطبا
معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته 

ل هر اجتماع از نوع ای که اهشده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه
متضمن  این واژه .آورد، سازگار باشددست می زندگی اجتماعی خود به

های ادبی و هدایت عقلی، حکم شرعی، فضیلت اخالقی و هم سنت
انسانی است و چون اسالم شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا 

 ؛همان چیزی است که مردم آن را معروف بدانند« معروف»کرده است، 
نگردیده البته مردمی که از راه فطرت و از مقتضای نظام خلقت منحرف 

 (24: 4ج ،1363باشند. )طباطبائی، 
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 لهئگیری در مسچه ارتباط با هدف گفتگو و تصمیم، چناندر عرف متشرعه
آینده زندگی مشترک صورت پذیرد و یا  زمینه معاشرت میان دو جنس  ازدواج و

و احساس گناهی قصد ای که به گونه بگیرد؛ی شکل دین و مخالف با رویکرد علمی
 هاییمصاحبت ؛ اماگرددارتباط معروف و پسندیده محسوب می ،بر آن مترتب نباشد

که مقدمات تحریک غرایز جنسی افراد را فراهم نموده و منجر به الفت شهوانی میان 
 و نخواهد بود یید عقل و شرعأمورد ت ،گرددزن و در نهایت انحراف و فساد می مرد و
که تفاوت ماهوی میان ارتباط مجازی و واقعی وجود نداشته و وجه افتراق  جااز آن

ت و مواردی از نظیر سرعت و گستردگی ارتباطا این دو مقوله ناظر به موارد شکلی
 خواهد بود. هادیدگاهاین ثر از أارتباط در فضای مجازی نیز مت است، این قبیل

ع یید عقل و شرأای مجازی به شکل معروف و مورد تضبنابراین ارتباط در ف
به در صورتی که مفسده داشته باشد و یا منجر  امااشکالی در پی نخواهد داشت؛ 

 گناه گردد؛ جایز نخواهد بود. 
در فضای شیعه پیرامون مبحث ارتباط با نامحرم  یدر همین راستا نظرات فقها

 گردد:ارائه میزیر  ه صورتمجازی ب
کردن زن و مرد یا دختر و  های صحبتهمانند دیگر صورتچت کردن  -

ای نداشته باشد و خوف وقوع در حرام نباشد و از محرم، اگر مفسدهپسر نا
 ،1385هاشمی خمینی، بنی). ردروی شهوت صورت نگیرد، اشکالی ندا

 (889 مسئله ،1ج
در صورتی که نیاز و ضرورت در  چت کردن با نامحرممقام معظم رهبری:  -

های تحریک کننده تباط چت بدون قصد لذت و بدون حرفن باشد و اربی
اگر ارتباط با قصد لذت ؛ اما دبه مقدار ضرورت باشد، اشکال ندارو 

ای ایجاد های تحریک کننده گفته شود و یا مفسدهیا حرفجنسی باشد و 
 .کند، حرام است
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باشد، با رت در بین نصورتی که ضرو هم چنین ارتباط عادی با نامحرم در
که هر نوع ارتباط دختر و پسر نامحرم، چه از طریق شبکه توجه به این

 .منشأ فساد است، جایز نیست ای دیگر غالباً هاینترنت و چت و چه از راه
های شیطان دام ،های دختران و پسرانهای مکرر نشان داده رابطهتجربه

روری ای غیر ضههمچنین صحبت کردن ؛است و پیامدهای منفی دارد
ممکن است که  های نفوذ شیطان استترین جایگاهبا نامحرم از مناسب

 (1385هاشمی خمینی، بنی). ناخودآگاه انسان را به روابط غیر اخالقی سوق دهد
ها غالبًا منشأ گونه ارتباطبا توجه به اینکه اینآیت الله مکارم شیرازی:  -

 (257: 3ج ،همان). شود، جایز نیستمفاسدی می

ای نداشته باشد، اشکالی طریق اینترنت یا تلفن اگر مفسده ، گفتگو ازراینبناب
یا از گفتگو و چت کردن شهوت، و های شهوی مطرح شود ولی اگر حرف ؛ندارد

برخی مراجع در خصوص د؛ لذا جایز نیست و باید از آن پرهیز شو،تهییج شود
نگاری دختر و باط و نامها توجه به اینکه ارت: بمعتقدندفتوا به حرمت داده و  ،چت

منشأ  غالباً  -ای دیگرهچه از طریق شبکه اینترنت و چت و چه از راه -پسر نامحرم
چت کردن با نامحرم بدون ضرورت اشکال دارد و  ؛ پسجایز نیست ،فساد است

 (5302ال ؤ، س4بهجت، ج ؛ همان،257: 3مکارم شیرازی، ج، همان). گناه است
 ضرورتی در بین باشد، مانندصحبت کردن با نامحرم البته اگر برای ارتباط و 

در  نیزشرعی از نامحرم و امثال این مورد و قصد لذت و شهوت سؤال کردن مسائل 
که این نوع ارتباط سده هم نداشته باشد، اشکال ندارد؛ به شرط آنن نباشد و مفایم

 (5302و  5299، 5298 هایالؤ، س4بهجت، ج). دار نباشدنیز دوام
در رابطه با تبادل تصویر در فضای مجازی میان زن مرد، اولین طور کلی، به 

که در تعیین گردد؛ با وجود آنبحث پیرامون پوشش و حجاب زن نامحرم مطرح می
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اما همگی بر  ؛هایی وجود داردنان میان مفسران و فقیهان، تفاوتحد نهایی پوشش ز
 .مان بپوشانندوهای خویش را از نامحراین امر اتفاق نظر دارند که زنان باید بدن و م

یَن »سوره نور در عبارت  31برای مثال در آیه  ْبد  َنِّ  َواَلی  یَنَته  با پذیرش اصل  «ز 
روهی وجه و گ؛ های ظاهری اختالف نظر وجود داردموضوع در خصوص زینت

را  یو جمعی زینت ظاهر (111 :15ج ،1417ی، یطباطبا) اندکفین و قدمین را گفته
 ،1364؛ قرطبی، 216 :15ج ،1418، زحیلی)، اندین و انگشتر دانستهوجه، کففقط 

، طوسی) اند.ره و لباس رو را مصداق آن دانستهچه نیز تنهاای دهع( 229 :13ج
1409 :429) 

آیت الله تبریزی قائل به   و مقام معظم رهبریها نظیر فق ازبرخی  ین میان،در ا
نگاه به فیلم  ها شده و معتقدندبرنامهر مستقیم و غی بندی میان پخش مستقیمتقسیم

لذا نگاه به  ؛حکم نگاه به شخص را دارد ،بر احتیاط واجب بنا زندههمراه با پخش 
 صورت زنده و از طریق دوربین وب هر چند به نامحرم بدون پوشش و حجاب شرعی

زن  ،مستقیم غیر خالف عکس و فیلم براما جایز نیست؛ ، باعث مفسده نیز نشود
زن نامحرم را ندارد،  کردن به خود نامحرم و بدون پوشش که در این موارد حکم نگاه

ق به زن متعلنیز  افتادن به گناه نباشد و تصویرت نبوده و خوف اگر نگاه از روی لذ
مقام  ،االستفتائات ة)اجوب؛ شناسد نباشد، اشکال نداردمسلمانی که بیننده آن را می

ای که شهوت برانگیز که دیدن تصویر برهنه جااز آناما  (1183ال ؤ، سمعظم رهبری
دیدن  ،استن دلیل مقدمه ارتکاب گناه است، غالبًا از روی شهوت بوده و به همی

 (1188 الؤس ،)همان. آنها حرام است
)نگاه( و  )حرمت(، متعلق حکم ه با سه عنوان حکمشد بیاندر مسئله فقهی 

و نایکسانی احکام  در بحث یکسانی چهآن ؛میهست )بدن نامحرم( روبه رو موضوع
نگاه  هر چندمیت دارد، اختالف موضوع است؛ با نگاه به شخص اه نگاه به تصویر
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ند و متعلق حکم در آنها هستهر دو از مقوله تصور حسی  ،به تصویر و نگاه به انسان
 .جداست موضوع آن دو ،نگاه است

از دیدگاه عرف خاص  -خارجیتصویر و موجود  -جدایی و ناسانی دو موضوع
ست. در نگاه به موجود ا به دلیل فرق و جدایی ماهیت آن دو و با دقت عقلی

موجود خارجی واقعی است که بارزترین  ،آنچه نگاه به آن صورت گرفته ،خارجی
الف نگاه به تصویر که خ رواقعی است. بنیز وع ویژگی آن حجم داشتن است. موض

همواری و همسان بودن آن  ت که بارزترین ویژگی آنی مادی اسمتن ،متعلق نگاه
 با حجم خود در آن حضور ندارد و از این رو ،است و موضوع که به تصویر در آمده

به نگاه لذا  (1382)مشکات،  ؛شودد حجم واقعی و انتزاعی  شمرده میفاق ،تصویر
 تصویر زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود او را ندارد.

فیلم اعم از که قائل برآنند  نیز -اراکی، فاضل و گلپایگانی -مسایر آیات عظا
 (76: 1373)معصومی، . مستقیم یا غیر مستقیم، حکم عکس را دارد

همچنین دیدگاه جامع در خصوص نگاه زنان به تصاویر ثابت مردان عبارت 
که به قصد عکس مردان نگاه کنند مشروط به آنتوانند به ها میزناینکه  است از

خواه مرد، محرم باشد یا  و خواه مرد را بشناسند یا نشناسند -ذت و ریبه نباشدل
 ایدر نتیجه دیدن عکس ورزشکاران یا شهدا برای بانوان تا زمانی که مفسده -نامحرم

 (57: همان). بر آن مترتب نباشد، اشکال ندارد
های فیلمها به عبارت است از نگاه کردن خانمنیز در رابطه با تصاویر متحرک 

در حالی که مردان پوشش کافی ندارند، در  ؛شودورزشی که از تلویزیون پخش می
. نباشد، اشکالی ندارد نیزسده افتادن نباشد و با قصد لذت صورتی که خوف به مف

 (76: 1373معصومی، )
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در این مسئله نیز قائل به  مقام معظم رهبری بیان این نکته نیز الزم است که
فرمایند: اگر مشاهده ورزشکاران اویر زنده و غیر مستقیم شده و میتفکیک میان تص

طور زنده و مستقیم از  طور مستقیم باشد و یا آن را به حضور در میدان کشتی و به با
تلویزیون ببینند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد 

 ،اتاستفتائ ة)اجوب. این صورت اشکال نداردوجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر 
 (1190 الؤس مقام معظم رهبری،

 پژوهش هاییافته
ممنوعیتی ندارد.  -به خودی خود -م، ارتباط میان زن و مرد فی نفسهاز دیدگاه اسال

 د؛دهای که به طور معمول نیمی از آن را مردان و نیمی دیگر را زنان پوشش میدر جامعه
بته تعبیتر دیتگر، ، امری ناگزیر است و خالتف بتا یکدیگرارتباط دو جنس م

 ای از زنان و مردان است و قابل تفکیک نخواهد بود.مجموعه اجتمتاع
ای باشد که حسب دیدگاه اسالم، روابط زن و مرد نباید به گونه بردر عین حال و 

ر ، منحصرًا دتمتعاتاین نوع زیرا  ؛داشته باشدتمتعات جنسی در آن سهمی 
چارچوب زندگی زناشویی مجاز است و کشاندن آن از محیط خانه به اجتماع، 

ش در کاه شود و در کنار عوامل دیگر،های اجتماعی میموجب تضعیف فعالیت
زیرا در سایه این روابط، ازدواج  ؛سزایی خواد داشتآمار ازدواج تأثیر مستقیم و ب

 گردد. میهای نامحدود و آزاد محسوب جوییمانعی برای لذت
های آزاد و بی حد وحصر، ازدواج را به صورت یک تکلیف و معاشرت

با  و های اخالقی یا برحسب احتمالکند که از طریق توصیهمحدودیت نمایان می
 ای که روابط جنسی میان زن وگردد. تفاوت جامعهاعمال زور بر جوانان تحمیل می

   نماید، شروع و قانونی محدود میمرد را به محیط خانوادگی و در قالب ازدواج م
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با اجتماعی که روابط آزاد در آن مجاز است، این است که ازدواج در اجتماع اول 
 پایان انتظار و محرومیت و در اجتماع دوم، آغاز محرومیت و محدودیت است. 

روابط آزاد جنسی، پیمان ازدواج به دوران آزادی دختر و پسر خاتمه  نظامدر 
اما در سیستم اسالمی،  ؛به یکدیگر وفادار باشندسازد ها را ملزم میدهد و آنمی

 (438 :19ج ،1379، دهد. )مطهریازدواج به محرومیت و انتظار آنان پایان می
گیرانه نظر چنان سختارتباط جنس مذکر و مونث، نه آنله ئاسالم در مسدین 

چنان ممنوع سازد و نه آندهد که هر گونه ارتباط گفتاری، دیداری و شنیداری را می
گونه ضابطه و حریمی را در ارتباط با دو  دهد که هرمآبانه نظر میتسامح و تساهل

 (1383)نیکزاد، . جنس مخالف غیر محارم، بی اعتبار اعالم نماید
 :فرمایدقرآن کریم، ویژگی امت اسالمی را اعتدال معرفی نموده و می

ًة َوَس » َمِّ
 
م أ َك َجَعلناک  اس  َوَیکوَن َوَکذل  َهداَء َعَلی النِّ َتکونوا ش  ًطا ل 

م سول  َعَلیک  ای قرار دادیم تا شما را امت میانه (143 ،)بقره؛ «َشهیًدا الَرِّ
 ید و پیامبر هم بر شما گواه باشد.بر مردم گواه باش

چه در متون دینی آمده و در طرح نظریات دینی، ضرورت پایبندی و التزام به آن
ناپذیر بوده و بیان شده است؛ اجتناب و پیشوایان دینی تعالی ماز جانب خدا

 . شخصی اهمیت ویژه ای داردپرهیز از اعمال سلیقه 
 فرماید:قرآن کریم می

وا بَ » م  ِّ
َقد  وا اَل ت  یَن آَمن  ذ 

َها اَلِّ ی ِّ
َ
ه  َیا أ ول  ه  َوَرس 

( 1 ،ت)حجرا ؛«ْیَن َیَدي  الَلِّ
  ید.یجون! بر خدا و رسول او تقدم ای مؤمنین

بیان  است که دینداری را به مقصدی نرسانیم کته ختدا و رستول اینمقصود 
 ننموده و بخواهیم از ایشان پیشی بگیریم. 
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 فرمایتد:می امیرالمؤمنین علی
ْم َفَرائ ض نَّ اللهَ إ» وَها اْفَتَرَض َعَلْیک  ع  َضیِّ ودًا َفاَل  َفاَل ت  د  ْم ح  َوَحدَّ َلک 

وَها َوَنَها  وَهاَتْعَتد  ک  ْشَیاَء َفاَل َتْنَته 
َ
ْم َعْن أ ْشیَ  ک 

َ
ْم َعْن أ اَء َوَلْم َوَسَکَت َلک 

وَها ف  ْسَیانًا َفاَل َتَتَکلَّ خداوند  (105، حکمت نهج البالغه) ؛«َیَدْعَها ن 
فرایضی بر شما واجب کرده، آنها را ضایع نکنید و حدود و مرزهایی برای 

 ،شما را از اموری نهی کرده است از آن فراتر نروید و ،شما تعیین کرده
شده است نه به علت  حرمت آنها را نگاه دارید و از اموری ساکت

 بنابراین خود را در مورد آنها به زحمت نیفکنید. ،کاریفراموش

هم در مقام فتوا و اظهار نظر در مسائل  و احتیاط هم در مقام عمل بنابراین،
کید فراوان و در روایات وابوده شایسته  یدینی، امر رده نیز بر احتیاط در دین خدا تأ

، ایجاد محدودیت و احتیاط موضوعه در این باب به معنای افراط اماشده است؛ 
زیرا این  ؛نخواهد بود چه شارع مقدس فرموده است،بیش از آن اعمال ممنوعیت

در این موارد پایبندی به و حتی  می برای ناهنجاری و مرزشکنی استامر، عامل مه
 مقررات و حدود شرعی، عملی دشوار و حتی غیر ممکن تلقی خواهد شد. راتر از ف

حمل واژه احتیاط بر معنای تفریط نیز معقول و مشروع نخواهد  ،از سوی دیگر
بود و از موضوع بحث خارج است؛ زیرا قرار داشتن در عصر ارتباطات، ارتباطی با 

نین برحسب تجارب عصر نادیده گرفتن حدود و حریم ها نخواهد داشت؛ همچ
میان جنس مذکر و  هاحاضر،  پیامد تفریط و آزادی مطلق ارتباطات و معاشرت

های ناگواری از قبیل  فحشا، فساد، ابتذال، روابط پیامد ،نث در غالب مواردؤم
 نامشروع اخالقی و مواردی از این نوع در پی خواهد داشت. 
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 گیرینتیجه
  به واسطهو محدود  یای بوده که در بازه زمانبه گونه در زمینه ارتباطات یرشد فناور

کاربران  یباز نموده  و برا یشئون زندگ یخود را در تمام یبدیلش جاهای بیویژگی
 . نموده استخدمات گوناگونی فراهم 

کاربردها، امکان کاربری ناسالم و بروز رفتار منافی با حدود و این در کنار 
گاه لذا ؛واهد داشتموازین اعمال شده وجود خ از قواعد و ضوابط شرعی حاکم  یآ

تواند نقش پیشگیرانه از بروز رفتار ارتباطات، می یهای مرتبط با فناوربر فعالیت
 داشته باشد.  یاز این فناور -پیروان مکتب تشیع -ناصحیح کاربران

زی در اغلب موارد از طریق جایی که فرایند ارتباط در بستر فضای مجااز آن
و یا تبادل تصویر صورت پذیرفته و امکان  -اعم از نوشتاری و کفتاری -فتگوگ

حدود و موازین نیست، ارتباط مستقیم و بدون واسطه برای کاربرای مجازی فراهم 
 . استشرعی مرتبط با معاشرت در محیط مجازی، ناظر بر مصادیق یاد شده 

و تحریم  استه و گفتگو که شرط عمده در برقراری ارتباط، مکالمبه این توجهبا 
 به همین جهت ؛مطلق این رابطه منجر به لغو انگاری معاشرت و ارتباط خواهد بود

م ممنوعیتی در پی از دیدگاه فقه و متون دینی، صرف گفتگو میان زن و مرد نامحر
همراه بوده یا  -خوف وقوع در حرام -ندارد؛ مگر اینکه معاشرت با تلذذ و ریبه

ناظر بر موارد ضرورت  معاشرت و گفتگواین نوع  البته ؛اشته باشدای در پی دمفسده
 غیر ضروری ی؛ زیرا گفتگواستاجتماعی  -از قبیل مصاحبت علمی، دینی یا اداری

 های ناگوار و فساد خواهد بود. دپیام أبا نامحرم در غالب موارد منش
این . استله نگاه به نامحرم ئمهم دیگر در بحث روابط مجازی، مسموضوع 

گردد؛ در عصر که از نتایج پیشرفت فناوری در حوزه ارتباطات قلمداد می مطلب
 حاضر به صورت گسترده مد نظر کاربران مجازی قرار گرفته است. 
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 ،ست که نظر به نامحرم در فضای مجازیا دیدگاه کلی فقهای شیعه حاکی از آن
به خود  تنها ،ه نامحرمحرمت نگاه ب زیرا ادله ؛در حکم نگاه به خود نامحرم نیست

 انصراف دارد.  -نامحرم -واقعی وی
ر ثابت و ناظر به تصوی جواز نگاه به نامحرمبیان این نکته نیز الزم است که 

زن  ناشناس بودن ی از جملهمنوط به احراز شرایط و متحرک وی در فضای مجازی
 است.سده ، نبود قصد تلذذ، عدم خوف وقوع در حرام و در میان نبودن مفنامحرم
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