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مقدمه:
احکام و دستورات دین مبین اسالم در راستای هدایت بشر صادر شده و با هدف سالمت جسمانی و 

نفسانی تا رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی، بایدها و نبایدهای دینی پایه گذاری گردیده است.
لذا برای رسیدن به این هدف واال و دست یابی به رضای الهی، هر فردی موظف است این احکام را 

چراغ راه خود قرار داده و دیگران را نیز به این امر دعوت کند. 
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حکم نگاه به بدن زن نامحرم )به جز دست و صورت( بدون قصد لذت چیست؟
همه مراجع: حرام است؛ هرچند بدون قصد لذت باشد.  

1-نگاه به بدن زن نامحرم بدون قصد لذت 

احکام روابط زن و مرد
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آیا نگاه مرد به بدن نامزد خود – که هنوز نامحرم است )قبل از عقد شرعی(؛ ولی ازدواج با او قطعی است – 
جایز است؟

همه مراجع: خیر، نامزد نامحرم، با سایر زنان تفاوتی ندارد. 

2-نگاه به نامزد نامحرم
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حکم تماشای زن بی حجاب در رسانه های تصویری به صورت غیرزنده و زنده چیست؟

همه مراجع )به جز آیت اهلل تبریزی و آیت اهلل خامنه ای(: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام 
باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و تفاوتی بین پخش زنده و غیرزنده نمی کند.

آیت اهلل خامنه ای:  بین پخش زنده و غیرزنده تفاوت است. اگر به طور غیرزنده پخش شود و بدون قصد 
لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، بنابراحتیاط 

واجب، نگاه به آن )هرچند باعث مفسده نیز نشود( جایز نیست.
آیت اهلل تبریزی: بین پخش زنده و غیرزنده تفاوت است. اگر به طور غیرزنده پخش شود و باعث 

مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، نگاه به آن )هرچند باعث مفسده نیز نشود( 
جایز نیست. 

3-تماشای زن بی حجاب در رسانه
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نگاه کردن به عکس و فیلم های زنان فامیل و آشنا که در آن بدون حجاب مشاهده می شوند، 
چگونه است؟

آیات عظام امام خمینی، آیت اهلل تبریزی و آیت اهلل نوری: اگر از زنانی اند که به حفظ حجاب شرعی 
پایبند هستند، نگاه کردن به عکس و فیلم آنان حرام است.

آیات عظام سیستانی، مکارم و وحید: اگر از زنانی اند که به حفظ حجاب شرعی پایبند هستند، بنابراحتیاط 
واجب نگاه کردن به عکس و فیلم آنان جایز نیست.

آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل صافی:  نگاه کردن به عکس و فیلم آنان )به ویژه در مواردی که در معرض 
هتک و فساد باشند(، حرام است.

فیلم آنان،  جایز  به عکس و  آیت اهلل بهجت و آیت اهلل فاضل: بنابر احتیاط واجب نگاه کردن 
نیست. 

4-عکس و فیلم بی حجاب زنان آشنا
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آیا همان گونه که نگاه مرد به زن حرام است، نگاه زن به مرد نیز حرام است؟

همه مراجع) به جز آیت اهلل بهجت و آیت اهلل سیستانی(: آری، نگاه زن به بدن مرد نامحرم )به جز سر، 
گردن و دست ها و جاهایی که معموال آن را نمی پوشانند( حرام است؛ هرچند بدون قصد لذت باشد.
آیت اهلل بهجت و آیت اهلل سیستانی: نگاه زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذت حرام است و بنابراحتیاط 

واجب بـدون قصد لذت و تـرس افتادن به حرام هم نیـز )به جز قسمتی از بدن که معموال آن را 
نمی پوشانند مانند سر و دست ها( جایز نیست.

5-نگاه زن به مرد نامحرم
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آیا زنان می توانند به حجم بدن مرد نامحرم )مانند پشت و سینه( از روی لباس نگاه کنند؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد. 

6-نگاه به برجستگی های بدن مرد نامحرم
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رفتن بدون حجاب به حیاط منزلی که ساختمان های بلند بر آن مشرف است، چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام،  بهجـت، صافی، فاضل، مکارم، نوری و وحید: اگر احتمال بدهد که مرد نـامحرم او را 
می بیند، بنابراحتیاط واجب باید حجاب خود را در این گونه محل ها حفظ نماید

آیت اهلل سیستانی: اگر احتمال بدهد که مرد نامحرم او را می بیند، بهتر است خود را بپوشاند. تبصره. 
اگر بداند که مرد نامحرم او را می بیند، به فتوای همه باید حجاب خود را در این گونه محل ها 

حفظ کند.

7-پوشش زن در حیاط مورد اشراف
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حکم تماشای کشتی گیران و سایر ورزشکاران با بدن نیمه برهنه، 
 از تلویزیون برای بانوان چگونه است؟

  آیات عظام امام، فاضل، سیستانی، نوری و وحید: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و 
باعث مفسده هم نشود، اشکال ندارد.

آیات عظام بهجت، صافی و مکارم: با توجه به اینکه گناه به این نوع برنامه ها، باعث فساد و تهییج 
شهوت می شود، جایز نیست.

آیت اهلل تبریزی: اگر به طور غیرزنده پخش شود و قصد لذت و ترس افتادن به حرام نباشد، اشکال ندارد. 
و اگر به طور زنده پخش شود، در هرحال جایز نیست.

آیت اهلل خامنه ای: اگر به طور غیرزنده پخش شود و قصد لذت و ترس افتادن به حرام نباشد، اشکال 
ندارد. و اگر به طور زنده پخش شود، در هر حال بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

تبصره: فرض مسأله، جایی است که مردان ورزشکار و کشتی گیر ناشناس باشند )یعنی او را از 
تماشای آن حرام  تقلید،  مراجع  فتوای همه  به  نشناسد( وگرنه  به طور شخصی  فیلم  غیرطریق 

است. 

8-تماشای کشتی گیران و ورزشکاران مرد
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اگر با مشاهده فیلم های شهوت انگیز، مقداری از شهوت انسان فروکش کند و در جلوگیری از ارتکاب حرام 
مؤثر باشد؛ آیا مشاهده آن جایز است؟

همه مراجع: نگاه به این فیلم های شهوت انگیز، جایز نیست و توجیه یاد شده، مجوز ارتکاب حرام 
دیگر نمی شود.

9-ارضای شهوت با مشاهده ی فیلم های شهوت انگیز
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آیا در گفت و گوی زن و مرد نامحرم،  فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از راه دور هست؟

همه مراجع: خیر، هیچ تفاوتی در حکم نمی کند و در هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتادن 
به حرام باشد، اشکال دارد.

10-گفتگو با نامحرم
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برخی از زنان هنگام صحبت کردن، با آب و تاب و صدای نازک سخن می گویند؛ آیا مرد نامحرم می تواند 
به سخنان او گوش دهد و با او صحبت کند؟

همه مراجع: اگر تلذذ )لذت بردن( و یا ترس افتادن به گناه در میان باشد، گوش دادن به سخنان 
آنان جایز نیست. 

11-نازک کردن صدای زن هنگام گفتگو با نامحرم
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اظهار دوستی به جنس مخالف در این حد که بگوید من تو را دوست دارم،  چه حکمی دارد؟

همه مراجع: این کار جایز نیست؛  چون ترس افتادن به گناه در میان است. 

12-اظهار دوستی به جنس مخالف 
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آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری یا میهمانی اشکال دارد؟

همه مراجع: دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما 
ارتباط شغلی، اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد. 

13-ارتباط صمیمی با نامحرم هنگام همکاری یا میهمانی 
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هرگاه در منطقه یا محیطی، رسم بر این باشد که هنگام برخورد با یکدیگر مصافحه می کنند )حتی زنان 
با مردان( و اگر این کار را ترک کنند، اهانت و اسائه ادب نسبت به طرف مقابل محسوب می شود؛ 

حکم دست دادن زن و مرد با این فرض چیست؟

همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم جایز نیست و شعائر دینی باید حفظ شود و با بیان حکم 
شرعی، حمل آن بر اسائه ادب از بین می رود.

14-حکم دست دادن با زن نامحرم
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آیا سالم کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.

15-سالم به نامحرم
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آیا دختر و پسر عاقل و بالغ، می توانند بدون اطالع خانواده برای ازدواج با هم صحبت کنند 
و سپس خانواده را مطلع سازند؟

همه مراجع: خواستگاری و گفت و گوی پیش از عقد، اگر مفسده نداشته و بدون قصد لذت و ترس 
افتادن درگناه باشد، اشکال ندارد.

16-روابط قبل عقد ازدواج
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به طور کلی در جایی که پزشک زن نیز در دسترس باشد، آیا لمس بدن زن از روی لباس، 
به وسیله پزشک مرد جایز است؟

همه مراجع: اصل لمس کردن بدن زن نامحرم از روی لباس حرام نیست؛ ولی اگر تلذذ و مفسده 
ای در بین باشد، جایز نیست. 

17-لمس بیمار زن از روی لباس
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پدرم زن دیگری گرفته است، آیا مادر و خواهر او به من نامحرم هستند؟

همه مراجع: خیر، خود زن پدر محرم است؛ ولی مادر و خواهر زن پدر، به شما محرم نیستند. 

18-خواهر و برادر ناتنی
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آیا گریم زن توسط نامحرم جهت فیلم سازی و بازیگری جایز است؟

بازیگری  و  سازی  فیلم  برای  هرچند  نیست؛  جایز  نامحرم  توسط  زن  مراجع: خیر، گریم  همه 
باشد. 

19-گریم توسط نامحرم
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آیا عدم پوشش دختر دایی، دخترعمه، دختر خاله و دختر عمو که تأثیری در فرد ندارد گناه است؟

همه مراجع: آری،  گناه است و باید خود را بپوشانند و با سایر نامحرمان تفاوتی ندارند و نگاه شما 
بر مو و بدن آنان جایز نیست.

20-حکم بی توجهی دختران فامیل نسبت به پوشش
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اگر شوهر اصرار زیاد کند براینکه با او فیلم مبتذل نگاه کنم، تکلیف چیست؟

همه مراجع )به جز آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل تبریزی(:  اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و 
نگاه به این نوع فیلم ها – که به طور معمول با نگاه شهوت انگیز همراه است – جایز نیست.

آیت اهلل سیستانی:  اطاعت شوهر در این زمینه واجب نیست و نگاه به این نوع فیلم ها اگر با قصد لذت 
باشد، حرام است و چنانچه بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز باشد، بنابراحتیاط واجب جایز 

نیست.
آیت اهلل تبریزی: اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست ونگاه به فیلم هایی که باعث تحریک 

شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه می شود، جایز نیست.
تبصره: اطاعت از شوهر، جایگاه خاصی دارد و مورد یاد شده از این قبیل نیست. 

21-تماشای فیلم مبتذل با اصرار شوهر
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در صورتی که پزشک زن هم وجود دارد؛ ولی احتمال می رود که متخصص مرد بیماری را بهتر تشخیص 
دهد، تکلیف چیست؟

همه مراجع ) به جز آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل تبریزی(: تخصص بیشتر باعث نمی شود که زن به 
پزشک مرد مراجعه کند؛ مگر آنکه ضرورت و احتمال خطر در میان باشد

آیت اهلل تبریزی و آیت اهلل سیستانی: اگر متخصص پزشک مرد در آن بیماری بیشتر باشد، مراجعه 
به او اشکال ندارد.

22-معاینه توسط پزشک مرد با امکان معاینه ی پزشک زن
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برگزاري جشن ها و مراسم در دانشگاه – که در آن دختران و پسران مختلط اند چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اصل اجتماع دختران و پسران، در یک محیط اشکال ندارد؛ ولی اگر بانوان حجاب کامل 
را رعایت نکنند و آقایان نگاه گناه آلود داشته باشند و محرمات دیگری )از قبیل موسیقی حرام و 

مانند آن( انجام گیرد، اجتماع آنان در آن محل جایز نیست. 

23-مراسم جشن مختلط در دانشگاه
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آیا هیچ راه شرعی و قانونی – به جز ازدواج وجود دارد که دو جوان روابط مشروع با هم داشته باشند؟
 آیا در اسالم چیزی به نام صیغه خواهر و برادری وجود دارد؟

همه مراجع:  خیر، تنها راه، ازدواج – به طور دائم یا موقت است و صیغه خواهر و برادری با نامحرم 
مشروع نیست. )وجود ندارد(

24-صیغه خواهر و برادری!
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می تواند آن را عمل کند، یا رها نماید و نمی تواند در آن مسئله به مجتهد دیگر رجوع کند.
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