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نگاه مجاز و غیرمجاز از دیدگاه اسالم

   سجاد امیدی1

چكیده
ارتباط تنگاتنگ نيروی انتظامى با مردم وگسترش حضور زنان در جامعه، مسئله نگاه را به عنوان نخستين 
گام در بر قراری ارتباط ميان افراد، از اهميت ويژه ای برخوردار نموده است؛ چرا که کوچک ترين تخلفات 
در بسياری از مواقع، زمينه ساز بزرگ ترين آسيب ها به فرد وجامعه خواهند بود. به طور کلى نگاه از 
ديدگاه اسالم، به دو صورت مجاز وغير مجاز يا حالل وحرام قابل تقسيم است. نگاه مجاز يا حالل،  
نگاهى است که در صورت وقوع، گناهى را متوجه فرد نساخته و در برخى موارد، موجب کسب فضيلت 
و ثواب نيز مى گردد. اما نگاه غير مجاز يا حرام، نگاهى است که به دليل عواقب شوم وناپسندی که در 
پى دارد، گناه شمرده شده وفاعل آن مرتكب عمل حرام گرديده است. نگاه های مجاز از ديدگاه اسالم 
شامل موارد زير است: نگاه مرد به زن با قصد ازدواج، نگاه زن به مرد خواستگار، نگاه برای شهادت دادن، 
تعليم وتعلم، معامله، ضروت، معالجه، نگاه به زنان ازکار افتاده، اهل ذمه، کافر، روستايى وصحرانشين، 

نگاه به زنان بى قيد و بد پوشش، نگاه اول ونا خواسته ونگاه به محارم .

     کلید واژه ها :نگاه مجاز)حالل( ، نگاه غير مجاز)حرام( ، اسباب محرميت ، اسالم، زن ومرد.

1(. دانشجوی دکتری حقوق جزا. 
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1- مقدمه

اسالم آخرين و کامل ترين دينى است که خدا برای هدايت بشر فرو فرستاده است؛ از اين رو، 
تمامى نيازهای بشری چه کوچک وچه بزرگ، چه ساده چه پيچيده، چه عام چه خاص و... همه 
را به شكلى جامع در نظر گرفته و برای تمامى آنها راه حل مناسب وهماهنگ با فطرت آدمى 
در اختيار وی نهاده است؛ که حتى در نازل ترين مراتب آن نيز، راهنمای انسان به سوی کمال 
است. يكى از اين نياز ها، ضرورت برقرراری ارتباط است. انسان در ذات وطبيعت خود، موجودی 
اجتماعى است وبه منظور رفع نيازهای گوناگون خود نيز ناچار از برقراری روابط با ديگران وحضور 
در اجتماع است. در گذشته، حضور گسترده در اجتماع از آن مردان بود وزنان بيشر به امور منزل 
ونگهداری و پرورش فرزندان اشتغال داشتند. اما در حال حاضر، پيشرفت و توسعه فناوری وچند 
بعدی شدن نيازهای انسان، ايجاب نموده است که زنان نيز پا به پای مردان در عرصه های اجتماعى 
حضور يابند و اين مسئله به روابط حاکم بر جامعه شكل ديگری بخشيده است. با توجه به اينكه در 
سرنوشت زن ومرد، رسيدن به نورانيت وکمال و دوری از زشتى و پليدی به عنوان هدف نهايى 
در نظر گرفته شده است، يكى از مهم ترين دغدغه های دين در بحث روابط اجتماعى، چگونگى 
ارتباط زن ومرد با يكديگر به طور عام، ومسئله جواز وحرمت نگاه به طور خاص است و در 
حقيقت، اسالم در اين خصوص، شرايط واحكام ويژه ای را برای فرد در نظر گرفته است که 

بدون رعايت آنها، سعادت حقيقى بشر تأمين نخواهد شد. 
حضور گسترده زنان در جامعه در کنارپيچيده شدن زندگى اجتماعى و افزايش روز افزون 
نيازهای فردی و اجتماعى، نياز به آگاهى از احكام و دستورات دين مبين اسالم در اين زمينه 
انتظامى دو چندان نموده است؛ چرا که در موارد  را به ويژه برای کارکنان خدوم نيروی 
بسياری نظير انگشت نگاری ، اخذ آزمايش برای اعطای گواهينامه راهنمايى ورانندگى، مراحل 
دريافت گذرنامه، بررسى مدارک در ورود و خروج از مرزها، مراجعه به کالنتری ها در بحث 
شكايت يا احضار، دستگيری وا نتقال متهم، بازجويى و... ارتباط زنان و مردان اجتناب ناپذير 
بوده وکوچک ترين و پيش پا افتاده ترين اتفاق دربرقراری رابطه های خواسته يا ناخواسته ميان 
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زنان ومردان، مسئله رد وبدل کردن نگاه است که کيفيت آن، به طور قطع زمينه ساز مسايل بعدی 
خواهد بود. ازاين رو، مقاله حاضردر پى آن است که اين نكته ای  که در ظاهر کوچک اما در عمل 
دارای تبعات بسياری است را از ديدگاه آيات وروايات اسالمى مورد بررسى قرار داده واحكام جواز 

وحرمت آن را تبيين نمايد تا چراغى کوچک فرا روی پويندگان راه حق باشد.

2-جایگاه واهمیت نگاه در اسالم

مساله نگاه در اسالم از اهميت وجايگاه ويژه ای برخوردار است ؛چرا که نگاه آغازگر 
رابطه ونخستين گام در برقراری ارتباط ميان انسان ها است؛ براين اساس، بسياری از پيامد 
های مثبت و منفى در ارتباطات انسانى، حاصل نگاه است و اين امر لزوم بررسى و توجه 
به احكام نگاه را دو چندان مى سازد. اهميت پرداختن به بحث نگاه به عنوان مقدمه ارتباط 
ميان زنان ومردان به اندازه ای است که خداوند در آيات 30 و31 سوره نور به صراحت از 
آن سخن به ميان آورده و دستورهای خود را که حاوی نكات مهمى در راستای دستيابى به 

آرامش وکمال آدمى است، به وضوح بيان نموده است:

وا ِمْن أَبَْصاِرِهْم َویَْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أَْزَکی لَُهْم إِنَّ اهللاَ َخبِیٌر بَِما یَْصنَُعوَن»:  ِّْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ «قُل ل
به مؤمنان بگو چشم هاي خود را )از نگاه به نامحرم( فرو گیرند و فروج خود را حفظ کنند؛ 

این براي آنها پاکیزه تر است و خداوند از آنچه انجام مي دهید آگاه است.

"َیغضوا "از ماده "غض "بر وزن خز، در اصل به معني کم کردن و نقصان است و در بسياري از 

موارد، به کوتاه کردن صدا يا کم کردن نگاه گفته مي شود. )مكارم شيرازی،1384 :436/14(اين 
آيه دستور نمى دهد که مؤمنان چشم هاي خود را فرو بندند؛ بلكه مي گويد بايد نگاه خود 
را کم و کوتاه کنند و اين تعبير لطيفي است؛ زيرا اگر انسان در هنگام مواجه با زن نامحرم 
چشم خود را به کلي ببندد، در راه رفتن و انجام کارها با مشكل مواجه مى شود. اما اگر نگاه 
را از صورت  و اندام او برگيرد و چشم خود را پايين اندازد، يعنى از نگاه خويش کاسته و 

نگريستن به آن ممنوع را از منطقه ديد خود به کلي حذف کرده است.
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نكته قابل توجه اين است که قرآن نمي گويد چشمان خود را فرو گيرند )و به اصطالح 
متعلق آن را حذف کرده است( تا دليل بر عموم باشد؛ يعني بايداز مشاهده تمام آنچه نگاه 

کردن به آنها حرام است، چشم برگيرند.
با توجه به اين بخش از آيات سوره نور، خصوصاً  آيه مزبور که سخن از مسئله حجاب به ميان آمده 

است، به خوبي روشن مى شودکه منظورخداوند در آيه،کيفيت  نگاه کردن به زن نامحرم است.
وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم» از آنجا که کلمه »يغضوا «مترتب بر ُقْل مي باشد و نظير ترتب  ْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ در جملۀ «ُقل لِّ
جواب شرط بر شرط را دارد، قهراً داللت مي کند بر اينكه »قول« در اينجا به معناي امر است و معناي 
جمله اين است که »به مؤمنين امر کن که چشم خود را بپوشند« و تقدير آن اين است که »ايشان را 
امر به غض و چشم پوشي کن که اگر امر بكني چشم خود را مي پوشند. در حقيقت، خداوند اين 
آيه به جاي اين که مؤمنان را از چشم چراني نهى کند، به پوشيدن چشم امر فرموده است و در واقع 
آن امر، اين نهي را هم افاده مي کند و از آنجا که مطلق است؛ پس درحقيقت، نگاه به زن اجنبي را بر 

مردان، و نگاه به مرد اجنبي را بر زنان تحريم فرموده.)طباطبايى، 1363:  156/15(
در آيه بعد، درادامه همين مطلب چنين آمده است :

»و به زنان با ايمان بگو چشم هاي خود را )از نگاه هوس آلود( فرو گيرند، و دامان خويش 
را حفظ کنند، و زينت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشكار ننمايند«.

عالمه طباطبايى در تفسير الميزان مي فرمايد: »کلمه »ابداء« به معناي اظهار است و مراد از 
زينت زنان، »مواضع زينت« است؛ زيرا اظهار خود زينت از قبيل گوشواره و دست بند حرام 

نيست؛ پس مراد از اظهار زينت، اظهار محل زينت است.)همان جا(

3-اقسام نگاه دراسالم

از ديدگاه اسالم، نگاه ميان زن و مرد دردو قالب زير صورت مى پذيرد:

3-1-نگاه غیرمجاز 

منظور از نگاه غير مجاز يا حرام، نگاهى است که به دليل عواقب شوم و نا پسندی که در پى دارد که 
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کم ترين آن، مطابق روايات، ايجاد هوس، حسرت طوالنى و بروز تيرگى وکدورت در روح است، 
گناه شمرده شده و فاعل آن مرتكب فعل حرام گرديده است.

امام علي)ع( مي فرمايد: »کسي که عنان چشم خود را رها کند، زندگي اش را به زحمت اندازد؛ 
کسي که نگاه هايش پياپي باشد، حسرت هايش بيايد« )محمد ری شهری، 1383: 6317/13( . ونيز 
فرمود:»بسا نگاهى که حسرت به بار آورده است« )همان جا( و فرمود: » بسا هوسى که از نيم 
نگاهى حاصل آمده است« )همان جا(.اين روايات و ده ها روايت ديگر نظير آن در منابع اسالمي، 
همگي بر اين نكته اتفاق نظر دارند که بعضي نگاه ها حسرت آلود بوده و ثمره اي جز آه و ندامت 
و حسرت طوالني و ايجاد اضطراب و نگراني در پى نخواهند داشت؛ پس عقل سالم حكم  
مى کند که مومن چشم خود را  از چنين نگاه هايي فرو بسته و از افتادن در دام هوس پرهيز نمايد. 
در حقيقت، آنچه ازروايات بر مى آيد اين است که بهره گيری از نعمت های  بى شمار خداوند بايد 
در راستای دستيابى به اهداف نيكو و در جهت نيل به کمال باشد؛ پس انسان مى بايست از انجام هر 
عملى که لغو وبيهوده بودن آن از آغاز روشن است بپرهيزد تا در مصائب حاصل از آن گرفتار 
نگردد. آنچنان که امام على )ع( فرمود: »هر سخنى که در آن ياد خدا نباشد، وهر سكوتى که 
باانديشيدن همراه نباشد، سهو است؛ و هر نگاهي که در آن پندآموزي نباشد، لهو است«)همان( 
و نيز فرمود:» مؤمن هرگاه بنگرد، عبرت مي گيرد و هرگاه خاموش باشد، مي انديشد و هرگاه 
سخن گويد، يادخدا مي کند« )همان جا(. از اين دسته روايات معلوم مي شود که منظور نگاه های 
غير مجاز وناشايست نيست؛ بلكه نگاه بيهوده و بي ثمر و نگاه فتنه آلود است؛ چرا که در روايتي 
از پيامبر)ص( عظيم الشأن اسالم آمده است که بعضي از نگاه ها نه تنها حرام شمرده نمى شود؛ 
بلكه براي عبرت آموزي و کسب صواب ضروری است. نمونه آنها نگاه کردن به عالم وپيشواي 
دادگر ونيز  نگاه مهرآميز به پدر و مادر است. درحقيقت اسالم به منظور حفظ آرامش فردی 
واجتماعى انسان ها از نگاه های بيهوده و شهوت آلود به جنس مخالف به  شدت نهى کرده 

است و نگاه طوالنى را نيز روا نداشته است. 
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3-2-نگاه مجاز

منظور از نگاه مجاز يا حالل، نگاهى است که در صورت رخ دادن، فاعل آن مرتكب گناه 
نخواهد شد. درحقيقت، مى توان گفت تمامى مواردی که در ادامه بر شمرده مى شود، از 
مصاديق نگاه حالل و مجاز است و ساير نگاه ها در زمره نگاه های غير مجاز يا حرام جای 

خواهد داشت. نگاه های مجاز از ديد اسالم بدين شرح است.

3-2-1- نگاه مرد به زن باقصد ازدواج

براي کسي که مي خواهد با زني ازدواج کند، جايز است به او نگاه کند و صاحب جواهر در 
جواز اين نگاه، ادعاي اجماع نموده است )ر ک نجفى، بى تا: 376/10( برخى از رواياتي  که 
در اثبات جواز اين نگاه وجود دارد، از اين قرار است: روايت صحيحه محمد بن مسلم که 
گفت: »از امام سؤال کردم درباره مردي که قصد ازدواج با زني را دارد، آيا جايز است به او 
نگاه کند؟ و ايشان فرمود: بله؛ چرا که مرد خواهاني است که زن را با بهاي گران خريداري 

مي کند«. )حر عاملى، 1364: 59/14(.
يونس بن يعقوب مي گويد: »به امام صادق)ع( عرض کردم: آيا مردي که مي خواهد با زني 
ازدواج کند مي تواند به او نگاه کند.« حضرت فرمودند: »بله؛ حتي آن زن مي تواند براي او لباس 

نازک و بدن نما بپوشد تا او زن را به خوبي نگاه کند« )همان جا: 61(

3-2-2- نگاه زن به مرد خواستگار

شيخ انصاري و شهيد ثاني نگاه زن به مردي که از وی درخواست ازدواج نموده است را 
جايز دانسته اند. آقاي مازندراني مي گويد: »از اخباري که داللت دارد بر اينكه مرد خواهان و 
طالب زن به قيمت گران  است، مي توان جواز نگاه مرد به زن را استفاده کرد؛ زيرا او قصد خريد 
بضع و آبرو و نفس زن را به قيمت گران دارد. از طرفي، حكم پوشش مرد و عدم نگاه به مرد 
آسان تر از حكم پوشش زن است؛ پس اشكال بر ثبوت جواز نگاه زن به مردي که درخواست 

ازدواج او را دارد، به نحوي فهميده مي شود« )شهيد ثاني، مسالک االفهام:2(
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3-2-3- شهادت دادن

صاحب جواهر مى گويد: »شهادت عليه زن، در جواز نگاه مرد به زن براي اين که مرد عليه زن 
شهادت دهد، ظاهراً فرقي در تحمل شهادت و اداي شهادت نيست؛ زيرا که اين جواز نگاه مرد 

به زن در مقام ضرورت و حمايت مي باشد« )نجفى، بى تا:10/ 391(.

3-2-4- نگاه براي آموختن و تعلیم دادن

در آموختن و تعليم دادن زن، نگاه به صورت او مباح است، به شرط اين که در فتنه و گناه نيفتد، و 
آموختن آن علم براي زنان واجب باشد، مانند آموزش سوره حمد، نماز و آموزش شروط نماز، احكام 

وضو و غسل و يا آموزش صنعتي که احتياج به نگاه کردن دارد. )بلوردی، 192(

3-2-5- معامله

اگربين زن و مرد معامله و مبايعه صورت گيرد برای شناختن چهره زن  و اينكه بداند چه کسى ثمن 
را به او مى دهد، در صورتى که زن خريدار باشد، و اما اگر زن فروشنده است، برای دانستن اين امر 
که چه کسى مثمن را به او مى دهد ناگزير از نگاه به نا محرم  است؛که حكم آن به شرح ذيل است. 
نگاه به زن بيگانه براي شناختن او به هنگام معامله و خريد و فروش جايز است )بلوردی، 192(.

3-2-6- ضرورت

هنگام تزاحم بين دو امر مهم ،چنانچه فرد مكلف به انجام هر دو نيست و ناچار بايد يكي 
را انجام دهد، در اين حال بر مكلف واجب است تمام قدرتش را به انجام امر مهم تر صرف 
کند. اما اگربراي انجام امر مهم تر، لمس و نگاه به نامحرم صورت مي گيرد، مانند نجات نفس 
انسان محترمي از غرق شدن و موارد ديگري چون آن در مقام تزاحم دو حكم مهم، حرمت 
نگاه به زن بيگانه و لمس آن ساقط مي شود؛ چرا که نجات زن نامحرم در حال غرق شدن 
و سوختن، بدون لمس و نگاه کردن امكان ندارد)يزدي: 626(آيت ا... سيستاني هم معتقد 
است که درحرمت نگاه و لمس و وجوب پوشش ، موارد استثناء وجود دارد؛ چنان که اگر 
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نجات زن بيگانه از غرق شدن و سوختن و... احتياج به لمس و نگاه به نامحرم دارد، لمس و نگاه 
جايز است؛ هرگاه مورد، اضطرار و اقتضاي نگاه بدون لمس را داشته باشد و يا برعكس، بهتر 

است به همان اکتفا شود نه به مقدار بيش از آن)نقل از بلوردي، 193(.

3-2-6- معالجه

گاه پزشک ناچار است براي معالجه، به عورت بيمار نگاه کرده و يا بر آن دست بگذارد. اين 
مشكل به هنگام عمل هاي جراحي شدت بيشتری مى يابد؛ زيرا عالوه بر پزشک مرد جراح، 
چندين مرد ديگر هم در اتاق عمل حضور داشته و به بدن بيمار نگاه مي کنند؛ همچنين، در 
صورتى که بيمار مرد باشد و پزشک جراح، زن، احتماالً پرستاران زن ديگري هم شاهد عمل 
خواهند بود. در اين خصوص، از امام باقر)ع( سؤال شد: »در بدن زني بيماري به وجود آمده، 
آيا مرد مي تواند او را معالجه کند؟« فرمود: »اگر بدين امر مضطر باشد، جايز است او را معالجه 

کند.« )نوری طبرسى،1 1415ق: 558(.
بر اين اساس در صورتي که درمان منوط به برهنه کردن بدن زن در برابر پزشک مرد و لمس 
و نگاه کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امكان نداشته باشد، اشكال ندارد 

)آيت ا... خامنه اي رسالۀ شش مرجع: 1173(.

3-2-7- زنان از کار افتاده 

درآيه60 سوره نور چنين آمده است:» و بر زنان از کارافتاده اي که ديگر اميد زناشويي ندارند 
گناهي نيست که پوشش خود را کنار نهند، به شرطي که زينتي را آشكار نكنند«.

حلبي مي گويد: از امام صادق)ع( در مورد اين آيه پرسيدم و ايشان  فرمود: »منظور بيرون آوردن 
روسري و مقنعه مي باشد. سؤال کردم زنان مسن نزد چه کسي حق کشف حجاب دارند؟ فرمود: 
هرکس باشد؛ اما خودنمايي به زينت نكنند. گرچه بهتر است که حتي پيرزنان نيز حجاب را مراعات 

کنند. )حر عاملى، 1364: 147/14(.
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3-2-8-  زنان اهل ذمه

اهل ذمه کساني از اقليت هاي مذهبي مثل مسيحي، يهودي و زرتشتي هستندکه پوشش 
زنان را واجب نمي دانند.مقتضاي قاعده، عدم جواز نگاه به زنان اهل ذمه است، و وجوب 
فرو خواباندن چشم مي باشد؛ مگر آن که با دليل، جواز نگاه به زنان اهل ذمه ثابت شود. 
و اگر از ادله جواز نگاه استفاده نكنيم، ناچار بايد به عموم آيه رجوع کرده و حكم به 
»وجوب غض بصر« دهيم؛ ولي مشهور فقها نگاه به زنان اهل ذمه و حتي به موي آنها را 
جايز دانسته اند.امام صادق)ع( از قول پيامبر)ص( فرمود: »نگاه کردن به سر و دست هاي 
اهل ذمه حرام نيست« ) حر عاملى،1364: 149/14(»نگاه کردن به زنان اهل ذمه؛ بلكه به 
زنان کافري که از هنگام تولد محكوم به کفر هستند و نيز نگاه کردن به قسمت هايى از 
بدن آنها که عادتاً پوشانده نمي شود، بدون قصد لذت و در صورتي که خوف واقع شدن 

در حرام نباشد، جايز است...« )بهجت،رساله شش مرجع:960(.

3-2-9- زنان کافر

صاحب عروه و امام خميني)ره( نگاه به مطلق کفار، با عدم قصد لذت و ريبه را جايز 
دانسته اند. )يزدي، بى تا: 625/14، خميني، 1384: 233/2(.

3-2-10- زنان صحرانشین و زنان بي قید

صاحب عروه، جواز نگاه به  زنان صحرانشين و  اعراب  را  که پوشش خود را رعايت نمي کنند، مشكل 
دانسته  و ترجيح مى دهند چنانچه احتمال ديدن آنها وجود دارد، فرد در خيابان و بازار رفت و آمد نكند؛ اما 

اگر ترس از فتنه و گناه نداشته باشد، فرو بستن چشم بر آنها واجب نيست. )همان جا : 150(
اما امام خميني)ره( مي فرمايد: »نگاه کردن به اين زنان مانعي ندارد؛ اما مشكل است چنين 
فتوايي داد و تردد در روستا و بازارهايي که محل رفت و آمد چنين زناني است، هر چند قطع 

داشته باشيم که نگاه مان به آنان مي افتد، جايز است«)همان: 233/2(.
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3-2-11- زنان بدپوشش و خودنما

زنان مسلمان وظيفه دارند تمامي اعضاي بدن شان، به جز وجه و کفين را بپوشانند و بر مردان 
حرام است که به آنها نگاه کنند؛ اما اگر زن مسلمان از روي بي بند و باري و بي مباالتي،  پوشش 
خود را رعايت نكرده و بدن و موي خود را در معرض ديد نامحرم قرار دهد و با وجود نهي شدن، 
بي اعتنايي نمايد، در اين صورت، مطابق فتوای  آيت ا... سيستاني »نگاه کردن به بدن زن هاي 
بي باک که اگر کسي آنها را امر به حجاب نمايد، اعتنا نمي کنند، اشكال ندارد؛ مشروط به اين 

که بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد« )راشدی، رساله شش مرجع:960(.

3-2-12-نگاه اول ونا خواسته

پيامبر)ص( خطاب به علي)ع( فرمود: »اي علي! نگاه اول حق توست و نگاه دوم به زيان توست 
نه به سود تو« )محمد ری شهری،1383: 6325/13(

و نيز پيامبر)ص( فرمود: »از نگاه بعد از نگاه بپرهيزيد؛ زيرا نگاه اول از آن توست و نگاه دوم 
به زيان توست« )همان جا(.

و نيز پيامبر)ص( فرمود: »نگاه اول ناخواسته است، نگاه دوم عمدي است و نگاه سوم ويران 
مي کند« )همان جا(.

 جرير مي گويد: »از رسول خدا)ص( دربارۀ نگاه ناگهاني سؤال کردم؛ ايشان  به من فرمود 
که در چنين مواردي زود چشم خود را برگردانم« )همان جا(.

امام صادق)ع(نيز  فرمود: »نگاهِ بعد نگاه، بذر شهوت در دل مي کارد و اين خود براي به فتنه 
و به گناه کشاندن صاحبش کافي است« )همان جا(.

مطابق اين دسته از روايات، چنانچه مردی در جريان روابط اجتماعى، به طور نا خواسته و 
بدون قصد و غرض قبلى نگاهش به زن نا محرمى بيفتد، اين نگاه حق شخص بوده و مراد از 
حق او يعني اين که به آن نگاه ناچار بوده و اختياري نداشته است؛ پس مرتكب گناهي نگرديده  
است؛ ولي اگر نگاه را ادامه داده و تعقيب کند، حرمت نگاه به نامحرم شامل حال او مي شود.
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3-2-13- نگاه به محارم

روا بودن نگريستن به زنان محرم، به دليل سيره قطعي که از زمان پيامبر)ص( تا زمان ما وجود دارد، 
و هم چنين ادله ديگر از جمله آيه 31 سوره نور کساني که نكاح آنها بر شما حرام شد، مادرانتان و 
دخترانتان و خواهرانتان و عمه هايتان و خاله هايتان و دختران برادر و دختران خواهر، و مادرهايتان 
که به شما شير داده اند، و خواهر رضاعي شما و مادرزنانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما 
پرورش يافته اند و با آن همسر، همبستر شده ايد؛ پس اگر با آنها همبستر نشده ايد بر شما گناهي 
نيست که با دخترانشان ازدواج کنيد، و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند، و جمع دو خواهر 
با همديگر. محرم کسى است که در نگاه به او و نگاه او محدويتى که نسبت به ساير افراد هست 

نمي باشد و ازدواج با او حرام است؛ به جز شوهر و همسر که خود با ازدواج محرم مى شوند. 

4-اسباب محرمیت: 

1- نسب: همزاد بودن؛
2- سبب: ازدواج؛

3- رضاع: شير دادن.
4-1-محارم نسبى 

هفت دسته از  زنها  و  مردها به سبب خويشاوندی بر يكديگر محرمند و نمى توانند با  هم  ازدواج کنند.
افرادي که بر پسرها و مردها محرمند عبارتند از :

1- مادر و مادربزرگ؛ 
2- دختر و دختر فرزند؛

3- خواهر؛
4- خواهرزاده )دختر خواهر(؛

5- برادرزاده )دختر برادر(؛ 
6- عمه )عمه خودش و عمه پدر و مادرش(؛

7- خاله )خاله خودش و خاله پدر و مادرش(؛
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افرادی که بر دخترها و زنان محرمند: 
1- پدر و پدر بزرگ؛

2- پسر و پسر فرزند )نوه(؛
3- برادر؛

4- خواهرزاده )پسر خواهر(؛ 
5- برادر زاده )پسر برادر(؛

6- عمو )عموی خودش و عموی پدر و مادرش(؛
7- دايى )دايى خودش و دايى پدر و مادرش (.

4-2-محارم سببی 

افرادی که به واسطه ازدواج بر پسرها و مردها محرم مى شوند، عبارتند از: 
1- همسر؛

2- مادر همسر و مادربزرگ او؛
3- دختر همسر؛ هر چند دختر خودش نباشد. )محرميت در صورتى است که با آن زن هم 

بستر شده باشد و صرف خواندن عقد سبب محرميت نمى شود(.
4- زن پدر )نامادری(؛
5- زن پسر )عروس (؛

افرادی که به واسطه ازدواج بر دخترها و زن ها محرم مى شوند ، عبارتند از: 

1- شوهر؛ 
2- شوهر دختر )داماد(؛

3- پدر شوهر و پدربزرگ او؛
4- پسر شوهر، هر چند فرزند خودش نباشد و نوه او؛

5- شوهر مادر )به شرط آن که با هم آميزش کرده باشند(؛
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4-3-محارم رضاعی 

اگر کودکى با شرايطى که خواهد آمد، از زنى شير بخورد، موجب ايجاد محرميت در ميان  
برخى از افراد مى شود.

شرايط شير دادنى که سبب محرميت مى شود، بدين قرار است:
1- کودک، شير زن زنده را بخورد؛

2- شير زن از حرام نباشد؛ يعنى شير مادری که از زنا حامله شده است، فايده ندارد؛
3- کودک، شير را از پستان بمكد؛ يعنى اگر بدوشند و به او بدهند فايده ندارد؛

4- شير خالص باشد؛ يعنى با چيزی مخلوط نشده باشد؛
5- دو سال بچه تمام نشده باشد؛ يعنى 24 ماه قمری او سپری نشده باشد؛

6- شير از يک شوهر باشد؛ يعنى زنى که از شير خود، کودکى را چند مرتبه شير دهد و بعد شوهر 
ديگری اختيار کند و از آن شوهر نيز شيردار شود و شيردادن را تكميل کند، اين گونه شيردادن سبب 

محرميت نمى شود؛ 
7- کودک به سبب بيماری، شير را قى نكند؛

8- حداقل يک شبانه روز شير سير بخورد و در بين آن، غذا يا شير زن ديگری را نخورد؛ يا 
15 مرتبه شير بخورد و در بين 15 مرتبه، شير زن ديگری را نخورد؛ يا مقداری شير بخورد 

که باعث رويش گوشت ومحكم شدن استخوان کودک شود.
اگر کودکى که شير خورده، پسر باشد با اين افراد محرم مى شود: 

1- زنى که به او شير داده است؛ 
2- مادر و مادربزرگ آن زن؛

3- دختران و نوه های او؛
4- خواهران آن زن؛

5- عمه و خاله آن زن؛
و شوهر آن زن که از او شيردار شده است نيز پدر رضاعى اين کودک به حساب مى آيد. 
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اگر کودکى که شير خورده است دختر باشد، با اين افراد محرم مى شود: 
1- شوهر زنى که به او شير داده و شير از اوست؛

2- پدر آن شوهر؛ 
3- برادران او؛

4- پسرها و نوه های او؛
5- عمو و دايى او؛

6- برادران آن زن که او را شير داده است؛
7- فرزندان و نوه های آن زن؛

8- پدر و پدربزرگ او. 
و زنى که به او شير داده است مادر رضاعى او به حساب مى آيد.

افرادی که نامبرده شد تنها به کودکى که شير خورده است، محرم مى شوند، نه با خويشاوندان 
او؛يعنى حتى به پدر و برادران وی هم محرم نمى شوند.

5-نگاه زن وشوهر به همدیگر

الف- زن و شوهر به تمام بدن يكديگر مى توانند نگاه کنند، هر چند برای لذت بردن باشد.
ب- به جز زن و شوهر، نگاه کردن هر فرد انسانى به فرد ديگر، اگر برای لذت بردن 
باشد حرام است، خواه هم جنس باشد؛ مانند نگاه کردن مرد به مرد ديگر و زن به زن 
ديگر و يا غير هم جنس مانند نگاه مرد به زن، زن به مرد و خواه از محارم و به هر جای 

بدن باشد همين حكم را دارد.
5-نظرات فقهاء در باب نگاه های حرام

1- نگاه مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت حرام است)امام خميني(.
- نگاه کردن به دختري که نُه سالش تمام نشده ولي خوب و بد را مي فهمد و نگاه کردن 

به او عادتًا امكان تهييج و تحريک شهوت دارد حرام است )آيت ا... صافي(.
- نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه کردن به موي آنان چه با قصد لذت 

Archive of SID

www.SID.ir



123
الم 

 اس
گاه

ديد
از 

از 
مج

ير 
و غ

از 
مج

اه 
نگ

و چه بدون آن حرام است )آيت ا... بهجت(.
- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم و همچنين نگاه کردن به موي آنان چه با شهوت باشد 
چه بدون آن چه با ترس از وقوع حرام چه بدون آن، حرام است. نگاه به صورت، و دست 
آنان تا مچ اگر با شهوت يا با ترس از وقوع حرام باشد حرام است )راشدی، آيت ا... سيستاني(.
- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، خواه با قصد لذت باشد يا نه حرام است. نگاه به صورت 
و دست زن نامحرم تا مچ اگر بدون قصد لذت باشد و مايۀ فساد و گناه نگردد اشكال ندارد 

)راشدی،آيت ا... مكارم( )رسالۀ شش مرجع:960(.
2- نگاه زن به بدن مرد نامحرم حرام مي باشد)همانجا: امام خميني ره(.

- نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است )آيت ا... صافي(.
- نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم بنابر احتياط واجب حرام است )آيت ا... بهجت(.

- نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام است بلكه بنابر 
احتياط واجب بدون آن نيز نبايد نگاه کند. مگر به جاهايي از بدن که معموالً مردها نمي پوشانند 
مثل سر و صورت ساق پاها که نگاه کردن زن به اين جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع 

حرام باشد اشكال ندارد )آيت ا... سيستاني( )همانجا، رسالۀ شش مرجع: 959(

- حكم نگاه به فیلم و عكس نامحرم:

الف : نگاه کردن به تصوير زن نامحرم حكم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراين اگر 
نگاه از روي لذت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير متعلق به زن مسلماني که بيننده 
آن را مي شناسد نباشد، اشكال ندارد و بنابر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که به طور 
مستقيم از تلويزيون پخش مي شود، نگاه کرد ولي در پخش غيرمستقيم تلويزيوني اگر ريبه و 
خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه کردن اشكال ندارد )راشدی، خامنه اي رسالۀ شش مرجع: 1154(.
ب : در صورتي که زني مقيد به حفظ حجاب شرعي است نگاه کردن به عكس بدون 
حجاب او اشكال دارد، مگر اين که او را نشناسد و مفسدۀ ديگري از نگاه کردن حاصل نشود 

)رسالۀ شش مرجع: 962(.
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پ: نگاه کردن به فيلم ها و تصاوير، حكم نگاه کردن به نامحرم را ندارد و در صورتي که از 
روي شهوت و ريبه نباشد و مفسده اي هم بر آن مترتب نشود اشكال ندارد 

)راشدی، رساله شش مرجع: 1154(.

6-نتیجه گیری 

6-1-نگاه نخستين راه برقراری ارتباط با ديگران است وبه نوعى آيينه تمام نمايى است که 
درونى های فرد را به ساده ترين شكل به معرض ديد مى نهد . نگاه راهگشای تعامالت بعدی 
است؛ بدين معنى که چگونگى برخورد با شخص مقبل را تا حد زيادی روشن مى سازد؛ از 
اين رو، اسالم در خصوص نحوه نگاه، احكام و شرايط خاصى را وضع نموده است که 
تمامى در جهت دستيابى به آرامش روحى ونيل فرد به مرحله از کمال انسانى است؛ بر اين 
اساس، به کار بستن دستور های اسالم دراين خصوص، آرامش دنيوی وسعادت اخروی 

را نصيب فرد مى سازد.
6-2-تقسيم بندی نگاه به دو شكل مجاز يا حالل و غير مجاز يا حرام نيز به دليل تبعات 
ناشى از آن صورت پذيرفته است، حاکى از همين مدعا است. نگاه به محارم، نگاه زن و مردی 
که قصد ازدواج دارند، نگاه به قصد تعليم، معامله، معالجه يا ازروی ضرورت، نگاه به زنان از 
کار افتاده، صحرا نشين، روستايى، اهل ذمه، کافر و نگاه به زنان بى قيد و بد حجابى که احتمال 
تاثيرتذکر در آنان نمى رود و همچنين نگاه نخستين که بدون اختيار صورت مى پذيرد، همگى 
از مصاديق نگاه مجاز از ديگاه اسالم است. در حقيقت، اسالم به منظور حفظ آرامش فردی 
و اجتماعى انسان ها از نگاه های بيهوده و شهوت آلود به جنس مخالف به شدت نهى کرده 

است و نگاه طوالنى را نيز روا نداشته است.
6-3- کارکنان خدوم ناجا به دليل ارتباط گسترده با افراد جامعه، اعم از زن ومرد، با مسايل 
پيچيده تری در اين خصوص مواجه مى باشند که ضرورت حفظ نگاه وآشنايى با احكام آن 
را دو چندان مى سازد؛ زيرا اموری نظير تطبيق مدرک شناسايى با چهره فرد، انگشت نگاری، 
رسيدگى به شكايات، تعقيب متهم، انتقال متهم وحتى حضور همكاران زن و مرد در کنار 
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برای پيگيری امور اداری، مستلزم نگاه به جنس مخالف است. قاعده کلى در اين خصوص 
که از سوی مقام معظم رهبری و ساير مراجع صادر گرديده است، اکتفا به مقدار ضروت 
است و نيز اين حكم که »نگاه بدون قصد لذت اشكالى ندارد«. بر اين اساس، در بر خورد 
با همكاران و مراجعان و متهمان جنس مخالف، بهترين شيوه، پرهيز از نگاه های طوالنى 
وغير ضروری است؛ چرا که نگاه نادرست، مقدمه ارتباط نادرست است، پس امتناع از آن 

موجب نيل به آرامش وکمال خواهد بود. 

7-پیشنهاد های کاربردی

7-1-احكام نگاه با توجه به اهميت آن، جزء آموزش های ضمن خدمت کارکنان ناجا  قرارگيرد.
7-2-حتى المقدور در امور مربوط به بانوان از کارکنان نسوان استفاده خدمتى به عمل آيد.

7-3- به کارکنان امور اجرايى، عالوه بر آموزش های ضمن خدمت، هر ساله هشت جلسه 
بين الصالتين احكام نگاه با توجه به ضرورت آن اختصاص داده شود.

7-4-احكام نگاه، خالصه شده به صورت کتابک جيبى، تهيه و در اختيارکارکنان واحدهای 
اجرايى قرارداده شود.

7-5-ساخت فيلم کوتاه از زندگى کسانى که با يک نگاه دچار آسيب های اجتماعى و اخالقى 
جدی شده اند. و نمايش آن در مراکز آموزش درجه داری و افسری و واحدهای اجرايى ناجا.

7-6-جلساتى از اخالق کاربردی به تشريح آثار شوم نگاه به نامحرم و برکات ظاهری 
و معنوی غض بصر اختصاص داده شود.

7-7-ترغيب کارکنان يگان های اجرايى به مطالعه در زمينه نگاه و اخذ آزمون از مباحث تعيين شده .
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