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کلمه حرف حساب دو 
که معنای آنها چنان  که مرور می کنیم به آیاتی برمی خوریم  آیات انسان ســــاز قرآن را 
که در درک مراد خداوند، کسی دچار تردید نمی شود. از آن  واضح و روشــــن اســــت 

جمله آیات مربوط به »نگاه« است:
ْبصاِرِهْم؛ به مؤمنان بگو: چشــــم هاى خود را از نگاه به 

َ
وا ِمْن أ

ُ
ُمؤِمِنیَن َیُغّض

ْ
 ِلل

ْ
ــــل

ُ
»ق

نامحرم فروگیرند«. 
؛ و به زنان با ایمان بگو: چشم هاى خود را  ْبصاِرِهّنَ

َ
ُمؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
 ِلل

ْ
ل

ُ
»َو ق

از نگاه هوس آلود فروگیرند«. )نور، آیه 30(
کند  گر انســــان به خوبی بداند؛ »عالم محضر خداوند اســــت« و باور  گفتنی اســــت ا
هیــــچ یك از اعمال و حرکات ما از دید الهی پنهان نیســــت و ایــــن مطلب را بارها و 

که  کند تا به مرحله احساس و باور قلبی برسد. ترك عملی  بارها به خود تلقین 

مقدمه
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کارى ممكن و شدنی می باشد. موجب ناخشنودى خداوند است 
ْمُت  ی َبْعــــِض َما َحّرَ

َ
رســــول خدادر حدیثی می فرمایــــد: »َو ِإْن َناَزَعــــَك َبَصُرَك ِإل

گر چشــــمت بخواهد تو  ْطِبْق؛ فرزند آدم!... ا
َ
أ

َ
َتْیِن، ف

َ
ْیِه ِبَطَبق

َ
َعْنُتَك َعل

َ
ْد أ

َ
ق

َ
ْیَك، ف

َ
َعل

را به نگاه حرام بكشاند، من دو پلك در اختیار تو قرار داده ام، پس آنها را فرو بند«
گریان است، مگر سه چشم؛  و نیز پيامبر  می فرماید: »هر چشمی در روز قیامت 
گردد و  کــــه از محارم الهی بســــته  که از خــــوف خداوند بگرید و چشــــمی  چشــــمی 

که در راه خدا بيدار بماند«. چشمی 
َظُر َســــهٌم َمســــُموٌم ِمْن 

َ
حضرت امام صــــادق  در حدیثی نورانی می فرماید: »الّن

 َیِجُد َطعَمه؛ نگاه ناروا 
ً
 و ِایَمانا

ً
منا

َ
َبه ا

َ
ْعق

َ
 ال لَغیِرَه ا

َّ
وَجل

َ
سهاِم ِابِلیس َمن َتَرَکَها ِلِّ َعّز

کند،  کس آن را تنها به خاطر خدا ترك  تیرى مســــموم از تیرهاى شیطان اســــت. هر 
گواراى آن را در خود می یابد« که طعم  خداوند آرامش و ایمانی به او می دهد 

کس چشــــمش را آزاد بگــــذارد، حســــرتش زیاد  امیرمؤمنــــان می فرمایــــد: »هــــر 
می گردد«.
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با مراقبت درونی و دورى از زمینه هاى بيرونی و ســــپردن دل و روح خود به خداوند 
گر انسان با وجود مواظبت و پاسدارى از  از دستبرد شیطان می توان محفوظ ماند و ا
گاهی فریب خورد و نگاهی نابه جا انداخت، می تواند با توبه فورى،  دل و چشــــمش 

کند. کند و اثر سوء آن را از جان و روحش پاك  این خطا را جبران 
که نگاه حرام به صورت عادت در نیاید و قبح آن شكسته نگردد، یعنی  مهم این است 
گرفتار خطا شد با سالح  گر  باید هوشــــیار باشد و از دل و چشم خود نگهبانی دهد و ا
گردد و به هر صورت و هر منظره اى  گر چشم رها و آزاد  کند. چون ا کارا  توبه دشمن را نا
کار عادت و ملكه انســــان می شود. در روایتی از امام عسكرى  آمده  کند، این  نگاه 

است: »برگرداندن صاحب عادت از عادتش مانند معجزه است«.
که  که بســــیارى از آلودگی ها و انحرافات از یك نگاه ناروا  گر انسان به خوبی بفهمد  ا
نگاه هاى بعدى را به دنبال داشــــته و استغفار و توبه اى همراه آن نبوده، سرچشمه 
که انســــان بيدار و هوشیار را از  کنترل بســــیار مهمی اســــت  گرفته، همین فكر، عامل 

خطا حفظ می کند.
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فصــــل اول

 نگاه به نامحــــرم
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   نگاه هاى حرام   
کدام است؟  نگاه هاى ممنوع و حرام 

نگاه هاى حرام عبارت است از:
1. نگاه به چهره آرایش كرده ی زن.

2. نگاه به زيورآالت زن.
3. نگاه به عكس بی حجاب زن آشنا.

4. نگاه با ريبه )ترس افتادن به حرام(.
5. نگاه به بدن مرد نامحرم )به جز صورت و دست ها(،

6. نگاه به تمام بدن زن نامحرم )به جز صورت و دست ها تا مچ(.
7. نگاه هوس آلود )هر چند به صورت و دست ها و یا به بدن هم جنس(.
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  نگاه هاى حالل  
کدام است؟  نگاه هاى جایز و حالل 

كه بدون قصد لذت و ريبه باشد - عبارت است از: نگاه هاى جايز - به شرط آن 
كه نوعًا خود را نمی پوشاند.1 1. نگاه به زن روستانشین 

2. نگاه به عكس بی حجاب زن ناشناس.
3. نگاه هم جنس به هم جنس )به جز عورت(.

4. نگاه به زن به منظور ازدواج )با شرایط خاص(،
گونه رغبتی به ازدواج با او نیست. كه هیچ  كهنسال2  5. نگاه به زن 

كتاب باشد یا نه.3 6. نگاه به زن غیرمسلمان؛ خواه از اهل 
گناه همراه نشود. كه با قصد لذت و يا ترس افتادن به  تبصره: جواز نگاه هاى ياد شده در صورتى است 

1. از نظر برخی مراجع آیات عظام بهجت و مكارم شیرازى.
گردن و دست ها. كه به طور معمول نمی پوشانند مانند موها،  2. جاهايی 

كه به طور معمول می پوشانند. 3. به جز جاهايی 
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  نگاه به پاى زن نامحرم  
کردن به پاى زن نامحرم، از مچ به پایين جایز است؟  آیا نگاه 

اجع )به جز آیت اهلل مكارم(: خیر، نگاه به پـــــاى زن از مچ به پايين نیز -هر چند  همـــــه مر
بدون قصد لذت- حرام است.

كه نگاه نكند. آیت اهلل  مكارم: آرى، ولی بهتر آن است 

  نگاه به برجستگی هاى بدن  
 آیا نگاه به برجستگی هاى بدن زن نامحرم )مانند سینه و پشت( از روى لباس و مانتو 

جایز است؟
گناه بيفتد، نگاه به اين مواضع  كه به  گر با قصد لذت باشـــــد و یا بترســـــد  اجع: ا همه مر

جايز نیست.
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  نگاه به مرد  
که نگاه مرد به زن نامحرم حرام است، نگاه زن به مرد نیز حرام است؟  آیا همان گونه 

اجع )به جز آیات عظام بهجت و سيستانى(: آرى، نگاه زن به بدن مرد نامحرم ]به  همه مر
كه معموال آن را نمی پوشانند[ حرام است؛ هر چند  گردن و دســـــت ها و جاهايی  جز ســـــر، 

بدون قصد لذت باشد.
آیات عظام بهجت و سيســـــتانى: نگاه زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذت حرام اســـــت و 
بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام هم نیز ]به جز قسمتی از بدن 

كه معموال آن را نمی پوشانند مانند سر و دست ها [ جايز نیست.

  نگاه پیوسته به چهره استاد  
کالس درس چه حكمی دارد؟  نگاه پيوسته دختران به چهره استاد نامحرم مرد، در 

گناه باشد، اشكال ندارد. گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به  اجع: ا همه مر
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  نگاه به شاگردان  
که به عده اى از دختران درس می دهد؛ ولی نمی تواند خود را از نگاه   تكلیف اســـــتادى 

کند، چیست؟ کنترل  هوس آلود 
كند. اجع: باید تدریس براى آنان را رها  همه مر

  نگاه خواستگارى  
که قصد ازدواج با او را دارم،  گردن و موهاى دخترى   در چـــــه صورت می توانم به چهره، 

کنم؟ نگاه 
اجع )به جز آیت اهلل صافى(: نگاه به دختر مورد نظر با شرایط ذيل جايز است: همه مر

1. به قصد لذت و ريبه نباشد )هر چند بداند با نگاه، لذت قهرى پيدا می شود(.
گاه است، نگاه او جايز نیست(. گر از حال او آ گاهی از وضع جسمانی دختر باشد )پس ا 2. براى آ

3. مانعی از ازدواج در میان نباشد )براى مثال دختر شوهر نداشته باشد(.
4. احتمال بدهد دختر او را رد نمی كند.
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آیت اهلل  صافى: با رعایت شـــــرایط یاد شده، بنابر احتیاط واجب تنها به صورت و دست ها 
كند. كتفا  تا مچ ا

  نگاه هاى خيابانی  
 شـــــخصی قصد ازدواج دارد؛ آیا می تواند بدون قصد لـــــذت به چهره و موهاى خانم ها 

کند؟ کسی را بپسندد و بعد از او خواستگارى  کند تا  )مثاًل در خیابان( نگاه 
اجع: اين نوع نگاه ها جايز نیست. همه مر

كه با رعايت آن جايز مى شود. )ر.ك:  تبصره: نگاه به دختر به منظور ازدواج با او، شرايطى دارد 
نگاه خواستگاری(

  نگاه به نامزد  
که هنوز نامحرم است - ولی محرم شدن قطعی است -جایز است؟   آیا نگاه به بدن نامزد خود 

اجع: خیر، نامزد نامحرم با ساير زنان تفاوتی ندارد. همه مر
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  نگاه به دختر بچه  
کردن به مو و بدن دختر نابالغ جایز است؟  آیا نگاه 

گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به  آیات عظام امام خمينى، خامنه اى و سيســـــتانى: ا
حرام باشد، اشكال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط ]مستحب[ به جاهايی ]مانند ران، شكم و 

كه معمواًل آنها را می پوشانند، نگاه نكند. سینه[ 
كه خوب و بد را می فهمد، بنابر احتیاط واجب نگاه  گر دخترى اســـــت  آیت اهلل  بهجت: ا

به او ـ خواه با قصد لذت باشد یا بدون آن ـ جايز نیست.
كه خوب و بد را می فهمد نگاه به  گر دخترى است  ى، صافى و وحيد: ا آیات عظام تبریز

او ]هر چند بدون قصد لذت[ جايز نیست.
گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشـــــد،  ى: ا آیـــــات عظام فاضل، مكارم و نور
كه  اشـــــكال ندارد، ولی بنابـــــر احتیاط واجب به جاهايی ]مانند ران، شـــــكم و ســـــینه[ 

معمواًل آنها را می پوشانند، نگاه نكند.
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  نگاه پسر بچه  
کند؟  آیا پسر بچه ممیز، می تواند به مو و بدن نامحرم نگاه 

ى(: پسر بچه ممیز تكلیف ندارد و نگاهش  اجع )به جز آیات عظام مكارم و تبریز همه مر
به زن بی اشكال است؛ ولی بنابر احتیاط واجب، زن باید بدن و موى خود را از پسر بچه 

كه نگاهش به زن، باعث تحریك شهوت او می شود، بپوشاند. ممیزى 
ى و مكارم: پســـــر بچه ممیز تكلیف ندارد و نگاهش به زن بی اشـــــكال  آیات عظام تبریز

است؛ ولی بهتر ست زن بدن و موى خود را از او بپوشاند.
تبصره: حكم »نگاه پســـــر بچه مميز به زن بى اشـــــكال است« در رســـــاله هاى عمليه نيامده 
كه فقيهان يكى از نشـــــانه هاى تكليف را بلوغ مى دانند، پســـــر بچه مميز  اســـــت؛ ولى از آنجا 

مشمول آن قرار نمى گيرد.



18

پاداش فرو انداختن نگاه
:امام صادق

ًا  کســـــى که نگاهش به زنى )نامحـــــرم( بيفتد و فور
و  ا فر ا به طرف آســـــمان کند یـــــا آن ر چشـــــم خود ر
نـــــد مگر این که  هم نمى ز ا بر ببندد، چشـــــم خود ر
تبه از حوریان بهشـــــتى به  خدای بـــــزرگ و بلندمر

د. آور دواج او در از

بحار االنوار، ج ۱۰۴، ص ۳۷
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فصــــل دوم

 نگاه به عكس و فيلم نامحرم
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  نگاه به فيلم ورزشی  
کشـــــتی گیران و سایر ورزشـــــكاران با بدن نیمه برهنه از تلویزیون براى   حكم تماشاى 

بانوان چگونه است؟
گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به  ى و وحيد: ا آیات عظام امام، سيســـــتانى، فاضل، نور

حرام باشد و باعث مفسده هم نشود، اشكال ندارد.
آیات عظام بهجت، صافى و مكارم: با توجه به اینكه نگاه به اين نوع برنامه ها باعث فســـــاد 

و تهیيج شهوت می شود، جايز نیست.
گر به طور غیر زنده پخش شود و قصد لذت و ترس افتادن  ى و خامنه اى: ا آیات عظام تبریز

به حرام نباشد، اشكال ندارد.

كشـــــتى گير، ناشناس باشند وگرنه به  كه مردان ورزشكار و  تبصره: پاســـــخ ياد شده در جايى است 
فتواى مراجع تقليد، تماشاى آن حرام است.
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  نگاه خواستگارى به عکس  
که می خواهد با  گاهی از خصوصیات جســـــمی و زیبایی دخترى   آیا مرد می تواند براى آ
که دختر، فامیل و آشنا باشد،  کند؟ در صورتی  کند، عكس یا فیلم او را مشاهده  او ازدواج 

چه حكمی دارد؟
گر بدون قصد لذت باشـــــد، اشـــــكال نـــــدارد؛ هر چند آن دختـــــر از فامیل و  اجع: ا همه مر

آشنایان باشد.

  عکس و فيلم آشنا  
که در آن بدون حجاب مشـــــاهده   نگاه کردن به عكس و فیلم هاى زنان فامیل و آشـــــنا 

می شوند، چگونه است؟
كه به حفظ حجاب شـــــرعی پاي بند  گـــــر از زنانی اند  ى: ا ى و نور آیـــــات عظام امام، تبریـــــز

كردن به عكس و فیلم آنان حرام است. هستند، نگاه 
كردن به عكس و فیلم آنان، جايز نیست. آیات عظام بهجت و فاضل: بنابر احتیاط واجب نگاه 
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كه به حفظ حجاب شرعی پاي بند  گر از زنانی اند  آیات عظام سيســـــتانى، مكارم و وحيد: ا
كردن به عكس و فیلم آنان جايز نیست. هستند، بنابر احتیاط واجب نگاه 

كه در  كردن به عكس و فیلم آنان )به ويژه در مواردى  آیـــــات عظام خامنه اى و صافى: نگاه 
معرض هتك و فساد باشند(، حرام است.

  عکس بازيگران  
 اخیرا از بازیگران زن پوســـــترهایی تهیه شده است. برخی از آنان موهاى خود را بيرون 
انداخته انـــــد و بعضی دیگر لباس هاى تنگ و اندام نما پوشـــــیده و عكس انداخته اند، در 

این مورد حكم چگونه است؟
گردد، جايز نیست. گر نشر و نگاه به آنان باعث مفسده  اجع: ا همه مر

  فيلم هاى صداوسيما  
که در آنها حجاب رعایت نمی شود و از صدا و سیما   نگاه به فیلم هاى ایرانی و خارجی 
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پخش می شوند، چه حكمی دارد؟
گناه باشـــــد و باعث مفاسد و انحرافات  گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به  اجع: ا همه مر

اخالقی نشود، اشكال ندارد.

  پخش زنده و غير زنده  
 حكم تماشاى زن بی حجاب در رسانه هاى تصویرى به صورت زنده و غیر زنده چیست؟
گر بدون قصـــــد لذت و ترس  ى و خامنه اى(: ا اجع )به جز آیـــــات عظام تبریـــــز همـــــه مر
افتادن به حرام باشـــــد و باعث مفسده نشود، اشـــــكال ندارد و تفاوتی بين پخش زنده 

و غیر زنده نمی كند.
گر به طور غیر زنده پخش شود  ى: بين پخش زنده و غیر زنده تفاوت است. ا آیت اهلل  تبریز
گر به طور زنده باشد، نگاه به آن ]هر چند باعث  و باعث مفســـــده نشود، اشـــــكال ندارد و ا

مفسده نیز نشود[ جايز نیست.
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گـــــر به طور غیر زنده پخش  آیت اهلل  خامنه اى: بين پخش زنده و غیر زنده تفاوت اســـــت. ا
شود و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد 
گر به طور زنده باشد، بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن ]هر چند باعث مفسده نیز نشود[  و ا

جايز نیست.

  مشاهده نامحرم در چت  
 آیا در چت با نامحرم در اینترنت، می توان به چهره بی حجاب او که از دوربين کامپيوترى 

کرد؟ مشاهده می شود، نگاه 
گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به  ى و خامنه اى(: ا اجع )به جز آیات عظام تبریز همه مر

حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.
ى: نگاه به آن ]هر چند باعث مفسده نیز نشود[ جايز نیست. آیت اهلل  تبریز

آیت اهلل  خامنه اى: بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن ]هر چند باعث مفسده نیز نشود [جايز 
نیست.
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بذر شهوت
امام صادق

ى 
َ

هَوَة َو َکف
َ

ِب الّش
ْ

ل
َ

ُع ِفى الق ِة َتزَر ظَر
َ

ُة َبعَد الّن ظَر
َ

الّن
.

ً
ِبَها ِلَصاِحِبها ِفْتَنة

د و  ا در دل مى کار نـــــگاِه بعد از نـــــگاه، بذر شـــــهوت ر
ای به فتنه )و گناه( کشـــــاندن صاحب آن  همين بر

نگاه کافى است. 

وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۳۹
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فصــــل سوم

نگاه به عكس و فيلم های غيراخالقی
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  فيلم مبتذل  
که بيشـــــتر زنان غیر مسلمان در آن بازى می کنند ـ در صورتی   نگاه به فیلم هاى مبتذل 

که موجب تحریك انسان نشود ـ چه حكمی دارد؟
گونه  ى و سيســـــتانى(: بـــــا توجه به اینكه دیدن اين  اجع )به جز آیات عظام تبریز همه مر
گناه می باشد، نگاه به آنها حرام  فیلم ها به طور معمول شـــــهوت برانگیز و مقدمه ارتكاب 

است.
كه موجب تحریك شـــــهوت بر حرام یا ترويج فساد در  ى: نگاه به فیلم هايی  آیت اهلل  تبریز

جامعه باشد، جايز نیست.
گناه نیز باشـــــد، بنابر احتیاط  گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به  آیت اهلل  سيســـــتانى: ا

واجب نگاه به زنان جايز نیست.
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  عکس مبتذل غيرمسلمانان  
کردن به عكس هاى عریان و برهنه زنان و مردان غیرمسلمان چه حكمی دارد؟  نگاه 

گر با قصد لذت باشـــــد،  ى، خامنه اى، سيســـــتانى، فاضل و وحيد: ا آیات عظام امام، تبریز
حرام است و بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جايز نیست.
ى: نگاه به آن جايز نیســـــت؛ هر چند بدون قصد  آیـــــات عظام بهجت، صافى، مـــــكارم و نور

لذت باشد.

  ارضاى شهوت با فيلم  
کند و در  گر با مشـــــاهده فیلم هاى شهوت انگیز، مقدارى از شـــــهوت انسان فروکش   ا
جلوگیـــــرى از ارتكاب حرام مؤثر باشـــــد، چه حكمی دارد؟ آیا مشـــــاهده آن به این منظور 

جایز است؟
اجع: نگاه به اين فیلم هاى شـــــهوت برانگیز، جايز نیست و توجیه یاد شده، مجوز  همه مر

ارتكاب حرام دیگر نمی شود.
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چشمان پر از آتش
ل خدا سو ر

ام به زنى پر کند،  ا از نگاه حر کسى که چشـــــمان خود ر
ا  وز قيامت چشـــــمان او ر تبه در ر خدای بزرگ و بلند مر
د  ده و از آتش انباشته مى ساز با ميخ های آتشـــــين پر کر
مان مى دهد که او  سد، آنگاه فر دم به پایان ر تا حساب مر

ند. ا به آتش جهنم بر ر

بحار االنوار، ج ۷۳، ص ۳۶۶
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