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Abstract
The extent and the quality of the relationship between men and
women is one of the issues that Islām has given special importance
to, as it has issued many rules for it. In jurisprudence, these rules
have sometimes been presented as obligatory and sometimes as
non-obligatory. One of these rules is the prohibition of being alone
(khalwat) between non-maḥram men and women. Being alone 
means that the non-maḥram men and women must not be alone
in a place without the presence of a third person. Being alone with
non-maḥrams is forbidden in Islam and some jurists consider it as
forbidden (ḥarām) and others as detestable (makrūh). For a long
1 . Fazel - MS; (2022); “ The Indicator of Realization on Privacy with Non-Maḥrams with
an Emphasis on Cyberspace “; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 7 ; No: 24 ; Page: 165-188 ;
Doi:10.22034/jrj.2020. 57158.2020

time, being alone with a non-maḥram has had many examples but
with the development of technology and the growth of cyberspace,
being alone with non-maḥrams in cyberspace has also been
added to its examples. By referring to jurisprudential books and
examining the conditions for fulfilling the ruling of being alone
with non-maḥrams and applying it to cyberspace, the present
study has concluded that there are conditions for forbidding being
alone with non-maḥram in cyberspace. Therefore, if being alone
with non-maḥrams is forbidden in face-to-face situations (based
on theoretical differences that exist in this issue), being alone in
cyberspace will also be forbidden, and if it is detestable (makrūh)
in face-to-face situations it will also be detestable in cyberspace.
Keywords: Being Alone, Being Alone with Strangers, Being
Alone with Non-Maḥram, the Possibility of Haram Realization,
Rībah.
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چکیده

میزان و کیفیت ارتباط زن و مرد یکی از مســـائلی اســـت که دین مبین اسالم برای آن
اهمیت خاصی قائل شدهاست ،به گونهای که دستورات فراوانی برای آن صادر کردهاست؛
دستوراتی که در علم فقه ،گاهی بهصورت حکم الزامی و گاهی بهصورت حکم غیر الزامی
مطرح شـــدهاند .یکی از این دستورات ،نهی از خلوت بین مرد و زن نامحرم است .خلوت
به این معناســـت که زن و مرد نامحرمی در یک مکان ،بدون حضور شخص سومی ،تنها
باشـــند و خلوت کنند .در اسالم از خلوت با نامحرم نهی شدهاست که برخی فقیهان این
نهی را تحریمی میدانند و برخی دیگر ،از آن کراهت برداشت کردهاند .خلوت با نامحرم
از دیرباز مصادیق متعددی داشتهاست؛ اما با گسترش تکنولوژی و شیوع استفاده از فضای
مجـــازی ،خلوت با نامحرم در فضای مجازی نیز به مصادیق آن افزوده شدهاســـت .مقاله
حاضر با مراجعه به کتب فقهی و با بررســـی شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم و تطبیق
آن با فضای مجازی ،به این نتیجه رسیدهاست که شرایط نهی از خلوت با نامحرم در مورد
 . 1تاریخ دریافت1399/01/05:؛ تاریخ پذیرش( 1399/04/13 :متخذ از پایاننامه)
 . 2دانشآموخته سطح چهار ،حوزه علمیه ،قم ،ایران( .نویسنده مسئول)m_60_sfazel@yahoo.com ،
 . 3دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه مازندران ،رایانامهf.ardeshiri@whc.ir :
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فضای مجازی نیز وجود دارد .بنابر این ،اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد
(بنابر اختالف نظری که در مسئله وجود دارد) ،خلوت در فضای مجازی نیز حرام خواهد
بود و اگر در فضای حقیقی حکم به کراهت خلوت با نامحرم گردد ،در فضای مجازی نیز
همین حکم وجود خواهد داشت.
کلیدواژه ها :خلوت ،خلوت با اجنبیه ،خلوت با نامحرم ،امکان تحقق حرام ،ریبه.
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انسان از برخی کارها بهصورت آشکار پرهیز میکند ،اما ممکن است در پنهان به
تفاوت رفتار در خلوت و جلوت،
انجام دادن آنها بپردازد (ابنشعبة1404 ،ق .)223 ،این
ِ
بهدلیل حضور مردم اســـت .حیای از دیگران ،سبب میشود که فرد در حضور آنان
از ارتکاب رفتارهای نادرست دست بکشد و بهمحض پیدا شدن مکانی خلوت ،آن
رفتارها را انجام دهد .رسول خدا؟ص؟ «روز قیامت گروهی را در حال بدترین عذاب
میآورند .خداوند به آنان میفرماید :شما اینگونه بودید که هرگاه خلوت میکردید
با گناهان بزرگ دربرابر من قد میکشـــیدید و هرگاه با مردم مالقات میکردید ،با
فروتنی آنان را مالقات میکردید» (مالکی اشتری ،بیتا.)234/2 ،
در تعالیم و آموزههای دینی ،یکی از مواردی که برای مصونیت و حفظ انسان از
گناه ،از آن نهی شدهاست خلوت کردن با نامحرم است .از نگاه عرف اولین چیزی
که در تعریف خلوت به ذهن میرســـد ،تنها بودن فرد و حضور نداشتن دیگران در
کنار اوست .وقتی در قلمروی که فرد در آن قرار دارد ،شخص دیگری حضور نداشته
باشد و او یکهوتنها باشد ،آن قلمرو را میتوان خلوت او نامید .بنابراین خلوت کردن
با نامحرم یعنی بودن زن با مرد در مکانی که از دید دیگران خارج است ،مانند اتاقی
که درها و پنجرههای آن بسته و پردههایش کشیده شدهاست.
مشـــهور فقیهان از خلوت زن و مرد نامحرم منع کر دهاند .این ْ
منع از نگاه برخی
فقیهان یک منع الزامی است به این معنا که خلوت با نامحرم را حرام میدانند (عالمه
ِ
حلى147/13،؛ جزیری1419 ،ق153/3،؛ كركى1414 ،ق191/7،؛ خوانسارى1416 ،ق45/7،؛ شهید

ثانى1413 ،ق324/9،؛ نجفی1404 ،ق343/32،؛ عراقى1421 ،ق34 ،؛ بحرانى1405 ،ق53/1 ،؛ حسينى

تويســـركانى1418 ،ق24 ،؛ انصاری1415 ،ق203/2 ،؛ شبيرى زنجانى .)557 ،از نگاه برخی دیگر،
منعی که در روایات وارد شدهاســـت غیر الزامی ،بهمعنای کراهت آن اســـت (فاضل
لنكرانى1422 ،ق374 ،؛ فاضل لنکرانی1416 ،ق82 ،؛ بهجت1428 ،ق188/4،؛ تبريزى1427 ،ق308 ،؛
1

حسينى سيستانى1422 ،ق400 ،؛ مکارم شیرازی1427 ،ق.)156 ،

از گذشـــته تا کنون ،خلوت با نامحرم مصادیق متعددی داشـــته که مورد اتفاق
همگان بودهاســـت ازجمله در منازل مسکونی ،اما امروزه مصادیق جدیدی بهوجود
آمدهاست که بر آنها در تحقق عنوان خلوت با نامحرم تردید وجود دارد .یکی از این
ْ
مصادیق فضای مجازی است.
فضای مجازی فضایی تئوری است که ارتباطات کامپیوتری در آن رخ میدهد.
این واژه در دهه  1980وارد ادبیات علمی ـ تخیلی شـــد و شاغالن درزمینۀ کامپیوتر
و عالقهمندان بهســـرعت آن را بهکار بردند و در دهۀ  1990رایج شد .در این دوره،
ً
مخابرات دیجیتال ســـریعا در حال رشد بود و لفظ
اســـتفاده از اینترنت و شبکه و
ِ
فضای مجازی میتوانست بسیاری از ایدهها و پدیدههای نوظهور را نمایندگی کند.
(علیاکبری و نصیری زرندی.)64 ،1398 ،

فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر
خیلی زیادی ندارند ،توانستهاند بهخوبی در زندگی مردم جا باز کنند .مردم بسیاری
در سنین مختلف و از گروههای اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم گرد
آمدهاند و از فاصلههای بسیار دور در دنیای واقعی ،از این طریق با هم ارتباط برقرار
میکنند .امروزه روشهای ارتباطی با دیگران ازطریق اینترنت افزایش یافتهاســـت.
پســـت الکترونیک ،پیامهای کوتاه ،چترومها ،وبگاهها و بازیها روشهایی برای
گسترش و حفظ روابط اجتماعی شدهاند.
امروزه بهدلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی و اینترنتی در دنیا و قرار گرفتن
مختلف مورد نیاز انسانها در درون این
بســـیاری از مباحث و مطالب در حوزههای
ِ
 .1نویسندگان مقاله در پژوهشی دیگر (اردشیری )1397 ،با بررسی آرای فقیهان و تحلیل عمیق ادلۀ فقهی مسئلۀ خلوت با
نامحرم ،به این نتیجه رسیدهاند که در خلوت با نامحرم نمیتوان قول به حرمت را پذیرفت ،بلکه بنابر برخی از ادلۀ فقهی،
خلوت با نامحرم کراهت دارد.
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شبکۀ جهانی ،ضرورت استفاده از قابلیتها و امکانات آن برای همۀ افراد و سازمانها
ضروری و الزم بهنظر میرسد .بهگونهای که دیگر انجام بسیاری از فعالیت روزمرۀ
ً
انســـان بدون کمک از قابلیتهای این شبکه عمال با مشکل مواجه خواهد شد .اما
آنچه که مقالۀ حاضر درصدد تبیین حکم فقهی آن است ،کل فضاهای مجازی است
که امکان ارتباط زن و مرد بهصورت خصوصی در آن وجود داشـــته باشـــد ،بهویژه
پیامرسانها.
حکم فقهی خلوت و شـــرایط تحقق حکم خلوت در کتب فقهی و رسالههای
ِ
عملیه بهطور جزیی مطرح شدهاســـت .همچنین یادداشتها و مقاالتی در اینترنت
با عنوان حریم خصوصی یا ارتباط با نامحرم مطرح شدهاســـت ،اما رســـالۀ مستقلی
پیرامون حکم فقهی خلوت و شرایط آن بهصورت اجتهادی تدوین نشدهاست و بهتبع
آن ،حکم خلوت در فضای مجازی تا به حال بررسی نشدهاست .ازهمینرو ،مقالۀ
حاضر اولین پژوهشی است که دربارۀ شرایط تحقق حکم خلوت محسوب میشود
و درصدد پاسخ به این پرسش است که فارغ از اینکه حکم فقهی خلوت با نامحرم
در فضای حقیقی حرام است یا کراهت دارد ،آیا خلوت با نامحرم در فضای مجازی
ملحق به حکم خلوت در فضای حقیقی و محکوم به همان است؟
برای رسیدن به پاسخ سؤال یادشده ،پس از تبیین فضای مجازی ،شرایط تحقق
ِ
خلوت بررسی میشود تا پس از ثبوت شرایط خلوت ،صدق عنوان خلوت با نامحرم
بر فضای مجازی ثابت شود.
 .1شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم

پس از بررسی دقیق منابع فقهی ،برای تحقق حکم خلوت سه شرط دیده میشود
که در ادامه به تشریح و ادلۀ اشتراط آنها میپردازیم.
 .1-1امکان تحقق حرام

یکی از شـــرایطی که در تحقق حکم خلوت معتبر است امکان تحقق حرام از
زن و مرد اجنبیه اســـت (فاضل لنکرانی1416 ،ق82 ،؛ بهجت1428 ،ق188/4 ،؛ شبیری زنجانی،
1430ق557 ،؛ تبریزی1427 ،ق308 ،؛ حســـينى روحانى1417 ،ق ،ص331؛ خویی1416 ،ق407/3،؛

ســـیفی مازندرانی1375 ،ش .)179 ،البته در مصادیق تحقق حرام محدودیتی وجود ندارد،
بنابراین ،فرقی بین نظر به اجنبیه و غیر آن نیســـت و درصورت امکان هرگونه گناهی
حکم خلوت تحقق پیدا میکند (خویی1416 ،ق.)407 ،256/3،
برای نمونه ،عالمه حلی در تذکرة الفقهاء نیز در بحث رهن کنیز ،منجر شـــدن
به حرام را شرط تحقق خلوت میداند و میگوید« :اگر مردی کنیز خود را نزد مرد
دیگری بهعنوان رهن بگذارد و شرط کند که کنیز نزد زن دیگری یا نزد یکی از محارم
خود یا پیش مرتهن و یا نزد اجنبیای که به خلوت منجر نمیشـــود باشد ،رهن جایز
اســـت» (عالمه حلی1414 ،ق .)254/13،عالمه برای موردی که رهن کنیز در نزد اجنبی
منجر به خلوت نمیشود اینگونه مثال میآورد« :مثل اینکه آن مرد همسران دیگری
داشته باشد یا محارمی همراه کنیز باشند ،چراکه این امر به حرام کشیده نمیشود»
(عالمه حلی1414 ،ق.)254/13،

امام خمینی میگوید« :اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشـــند كه كسی
در آنجا نباشد در حالی كه دیگری هم نتواند وارد شود ،چنانچه بترسند كه به حرام
بیفتند ،باید از آنجا بیرون بروند» (خمینی1426 ،ق ،مســـئلۀ  )2452مفهوم این عبارت این
اســـت که ترس از وقوع در حرام یا امکان تحقق خلوت یکی از شرایط تحقق حکم
حرمت یا کراهت خلوت است.
همچنین فاضل لنکرانی در جواب از این ســـؤال که حکم خلوت با زن اجنبیه
چیســـت میگوید :خلوت با زن نامحرم درصورت ایمن بودن از افتادن در گناه و
کمال اطمینان اشـــکال ندارد (فاضل لنکرانی1416 ،ق .)82 ،این متن نشـــان میدهد که
درصورت خوف وقوع در گناه ،حکم خلوت تحقق پیدا میکند.
بهجت در جواب از این ســـؤال که حكم خلوت كردن با زن نامحرم درصورت
اطمنیان از واقع شدن در حرام چيســـت و محدودۀ خلوت كردن با زن نامحرم چه
است ،میگوید« :درصورت علم به واقع شدن در حرام ،خلوت با زن نامحرم حرام
است و در غير اين صورت بايد احتياط كرد مگر با ّ
ظن اطمينانآور به عدم واقع شدن
به گناه ،هرچند در اين مورد نيز احتياط نيكو است» (بهجت1428 ،ق.)188/4،
شبیری زنجانی در المسائل الشـــرعیه مینویسد« :حرام است بر مرد درصورت
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خطر ارتکاب حرام ،با زن اجنبیه خلوت کند» (شـــبیری زنجانی1430 ،ق ،)557 ،بنابراین
درصورتی که زن و مرد امنیت و اطمینان داشته باشند که حرامی واقع نمیشود ،حکم
خلوت محقق نمیشود.
فقیهان یادشده برای اشتراط امکان تحقق حرام به ادلهای استناد کردهاند که در
ِ
ادامه به آنها اشاره میشود.
الف .جزیـــری روایتی از اهل بیت؟مهع؟ نقل میکند که «خلوت با اجنبیه حرام
نیست مگر اینکه به حرام و معصیت منجر شود» (جزيرى1416 ،ق .)594/5،این روایت
نشان میدهد که شرط تحقق حکم خلوت با اجنبیه وقوع در حرام و معصیت است.
ب .روایت در کتاب جعفریات نیز داللت بر این شرط دارد« :سه چیز است که
اگر حفظ شوند ،از شیطان رجیم و از هر بالیی در امان هستند .1 :کسی که با زنی
خلوت نکند درحالیکه چیزی از آن را مالک نیست؛  .2کسی که بر سلطانی وارد
نشود؛  .3کسی که به شـــخصی که بدعت میکند ،کمک نکند» (نوری1408 ،ق،
 .)265/14در این روایت ســـه چیز حرام دانسته شدهاست .دومین مورد وارد شدن بر
جستارهای
ْ
ستمگر
اصولی سلطان جائر است .به تصریح آیۀ  113سورۀ هود ،گرایش و میل به زمامداران
فقهی و
سال هفتم ،شماره پیاپی 24حرام بلکه از گناهان کبیرهاســـت (نجفی .)310 ،13 ،1404 ،از آنجا که وارد شـــدن بر
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اجنبیه درصورت تحقق حرام ،محقق میشود .پس به قرینۀ مورد دوم ،میتوان اشتراط
امکان تحقق حرام را در تحقق حکم خلوت با نامحرم استفاده کرد.
ج .روایت ابنعباس از پیامبر اکـــرم؟ص؟ که میفرمایند« :مردی با زنی خلوت
نکند و زنی مسافرت نکند مگر اینکه با او محرمی باشد» (بیهقی1424 ،ق )90 ،نیز اشاره
به همین شرط دارد ،زیرا درصورت وجود محرم ،امکان تحقق حرام کم میشود.
سند این سه روایت قابل اعتنا نیست .سند روایت در جعفریات دو مجهول دارد.
ســـند روایت مشخص نیست .عالوهبر اینکه این
مراد از «عبدالله» و «محمد» در
ِ
روایت در منابع معتبر شـــیعه یافت نشدهاست و جعفریات اولین کتابی است که آن
را نقل کردهاســـت .روایت ابنعباس نیز در منابع روایی شـــیعه یافت نشدهاست و
ً
اختصاصا در منابع اهل ســـنت نقل شدهاست .اما با تجمیع این سه روایت بهضمیمۀ

دلیل چهارم و همچنین شهرت این فتوا درمیان فقیهان معاصر ،ظن به اشتراط امکان
تحقق حرام ،در تحقق حکم خلوت بهدست میآید.
د .دلیل دیگری که بر اشـــتراط امکان تحقق حرام در تحقق حکم خلوت وجود
دارد ،داستان حضرت یوسف؟ع؟ و زلیخاست .خداوند در آیۀ  23و  24سورۀ یوسف
ْ َّ
َْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َّ ْ
َ َّ َ
ک قال:
میفرمایدَ  :و َر َاو َدت ُه ال ِتی ُه َو ِفی َب ْی ِت َها َعن نف ِس ِه َوغلق ِت األبواب وقالت هیت ل

َ َ َ
َ َ َ ّ َّ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ َ َ
ْ
ون * َولق ْد َه َّمت ِب ِه َو َه َّم ِب َها ل ْوال أن َّرأی
معاذ الل ِه ِإنه ر بی أحســـن مثوای ِإنه ال یف ِلح الظ ِالم
ْ
َ
ْ
َ
ُ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ
ُ
وء َو ْال َف ْح َشاء إ َّنه م ْن ع َبادنا ال ُمخلص َ
ک ل َن ْصر َف َع ْن ُه ُّ
الس َ
ین« و زنی که
ِ ِ ِ ِ
ِ
برهان ر ب ِه کذ ِل ِ ِ

یوسف در خانۀ او بود ،از یوسف ازطریق مراوده و مالیمت ،تقاضای کامگیری کرد
و درها را [برای انجام مقصودش] محکم بســـت و گفت :برای تو آمادهام .یوسف
ً
گفت :پناه به خدا که او پروردگار من اســـت و مقام مرا گرامی داشتهاســـت .قطعا
ستمگران رستگار نمیشوند و همانا (همسر عزیز مصر) قصد او (یوسف) را کرد و او
نیز اگر برهان پروردگارش را نمیدید[ ،بر اساس غریزه] قصد او را میکرد .اینگونه
[ما او را با برهان کمک کردیم] تا بدی و فحشا را از او دور کنیم ،زیرا او از بندگان
برگزیده ماست».
خلوت زلیخا حضور داشت و
در این داستان ،حضرت یوســـف؟ع؟ در مکان
ِ
زمانـــی از آنجا قصد خروج کرد که زلیخا میل خود را به او نشـــان داد و حضرت
یوســـف؟ع؟ انجام حرام را ممکن دید .قرائتی در تفســـیر نور به همین قضیه اشاره
میکند« :حضور مرد و زن نامحرم در یک محیط بســـته ،زمینه را برای گناه فراهم
میکند» (قرائتى1388 ،ش .)181/4 ،حضرت یوسف؟ع؟ هنگامی که مقدمات حرام را
مهیا دید از نزد زلیخا فرار کرد.
بنابراین ،اولین شـــرطی که میتوان برای تحقق حکم حرمت یا کراهت نام برد،
امکان تحقق حرام در خلوت با نامحرم است.
 .1-1-1امکان تحقق حرام در فضای مجازی

تحقق فعل حرام در فضای مجازی ممکن بهنظر میرسد ،چرا که چت کردن با
نامحرم هرچند فی نفسه حرام نیست ،اما در مواردی که ترس از وقوع فتنه باشد حرام
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خواهد بود .سیســـتانی در پاسخ به این پرسش که «اگر در چت ترس وقوع در حرام
وجود نداشته باشد ،اشـــکال دارد؟» میگوید« :اگر کلماتی که ردوبدل میشود
مهیج باشد یا احتمال وقوع در حرام باشد ،جایز نیست» (حسینی سیستانی ،بیتا).
به حکم آیۀ  32سوره احزاب ،گفتگوی زنان با نامحرمان با صدای نازک و همراه
با ناز و کرشـــمه یک عمل حرام اســـت .همچنین از مفهوم موافق این آیه برداشت
صحبت مفسدهبرانگیز ،محکوم به حرمت است
شدن هرگونه
ِ
میشود که ردوبدل ِ
(ر.ک :طاهرینیا ،1386 ،ص)125

جستارهای
فقهی و اصولی

سال هفتم ،شماره پیاپی24
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فعـــل حرام دیگری که در فضای مجازی تصور میشـــود نگاه حرام بهویژه در
ارتباطهای تصویری است .از آنجا که در آیات  30و  31سورۀ نور از نگاه به نامحرم
نهی شدهاســـت ،درصورتیکه زن و مرد در تماسهای تصویری پوشش اسالمی را
رعایت نکنند ،فعل حرامی مرتکب شدهاند.
بنابراین ،شـــرط اول تحقق حکم خلوت یعنی امکان تحقـــق حرام ،در فضای
مجازی موجود است.
 .1-2احتمال تحقق ریبه و شهوت

شـــرط دیگر تحقق خلوت با اجنبیه احتمال بهوجود آمدن ریبه و بههیجان آمدن
شـــهوت اســـت .بنابر گفتۀ برخی فقیهان ،خلوت با نامحرم در صورتی محکوم به
حرمت یا کراهت است که احتمال بهوجود آمدن ریبه و بههیجان آمدن شهوت وجود
داشته باشد( .كركى1414 ،ق191/7،؛ خویی1416 ،ق407/3،؛ طباطبايى قمى1425 ،ق296 ،؛ یزدی،
1419ق285/1،؛ حسينى روحانى1412 ،ق212/14،؛ حسينى روحانى1429 ،ق.)266/1،
منتظـــری مالک و مقتضای حرمت خلوت با زن نامحرم را ریبه میداند (منتظرى

نجفآبادى1415 ،ق )530/2،و معتقد اســـت روایات ْ
باب ناظر به همین مالک هستند،
زیرا در روایات آمدهاست که «هرگاه مردی با زن نامحرم خلوت کند ،سومین آنها
ِ
شیطان اســـت» (صدوق1413 ،ق )252/3،و شیطان درصورت خلوت مرد با زن نامحرم
حضور پیدا میکند و با وسوسۀ مرد و تهییج و برانگیختن قوای شهوانی ،او را به گناه
میاندازد.

البته بدیهی است که برانگیختن قوای شهوانی در محل مورد بحث ،برای زمانی
دربرابر همسر نباشد ،چراکه محل بحث در جایی است که
است که تهییج شهوت
ِ
زن و مرد نامحرم با هم خلوت کرده باشند.
تویســـرکانی در رســـالة فی الغناء نیز در ابتدا همین مالک را مطرح میکند و
میگوید« :آنچه از تحریم نگاه و خلوت با نامحرم و همچنین حرمت ظاهر کردن
زینت استفاده میشود ،این است که هر آنچه سبب طغیان شهوت شود و درنتیجه،
نفاق ،شـــقاق و صرف اموال در باطل را موجب گردد ،شارع به انجام آنها راضی
نیســـت و آن امر در نزد موال مبغوض است» (حسينى تويسركانى1418 ،ق ،)24 ،اما او پس
از نقل این مناطی که از تتبع در ابواب فقه بهدســـت میآید ،آن را مورد مناقشه قرار
میدهد و میگوید« :مالکی که ذکر شـــد ،یک مناط اســـتنباطی و وجه اعتباری
ّ
است که اگر اعتماد به آن جایز بود ،الزم بود تا بسیاری از محلالتی که معلوم هستند
ْ
حرام باشند .بنابراین از این مالک تنها مرجوحیت این امور دانسته میشود نه حرمت
آنها» (حســـينى تويســـركانى1418 ،ق .)24 ،در هر صورت ،تویسرکانی «ریبه» را یکی از
ادلۀ حرمت خلوت میداند .بنابراین اگر در خلوت با اجنبیه امکان ریبه باشد ،حکم
خلوت تحقق پیدا میکند.
ریبه در کاربرد فقهى در مســـئلۀ نظر به نامحـــرم ،به خوف وقوع در حرام و بیم
فرو افتادن در فتنه و به آنچه در ارتباط با نامحرم اســـت و نیز به آنچه که هنگام نظر
به نامحرم در ذهن خطور مىکند ،مانند میل به بوسیدن و در آغوش گرفتن ،تفسیر
شدهاست (طباطبایی حکیم1416 ،ق .)۲۹/۱۴ ،بنابراین تعریف ،مقصود از ریبه و مفسدهای
کـــه در بحث نگاه به نامحرم و یا صحبت و ارتباط اجتماعی میان زن و مرد نامحرم
مطرح شده این است که این امور یا باعث انجام گناه شود و یا فکر و ذهن را به سوی
شـــهوترانی بکشاند و باعث آلودگی افکار بشود ،نه خطورات ذهنی و احساسات
درونی لحظهای و گذرا که قدرت مقابله با آن در بیشتر افراد وجود دارد.
شهوت در لغت فارسی بهمعنای آرزو و میل و رغبت و اشتیاق و خواهش و شوق
نفس در حصول لذت و منفعت است (دهخدا ،1338 ،ذیل مادۀ شهوت) ،اما در اصطالح
داراى مفهوم عام و وسيعى است و شامل هرگونه دوست داشتن و تمايل و رغبت به
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درک لذت و خواهش نفس مىشود ،بدون اينكه اختصاص به شهوت جنسى داشته
باشد؛ گرچه گاهى درخصوص شهوت جنسى نيز بهكار رفتهاست.
در قرآن مجيد اين مفهوم در يازده مورد بهصورت عام استفاده شدهاست و تنها در
دو مورد در معنى خاص آن به كار رفتهاست .در روايات اسالمى و كلمات علماى
اخالق نيز اغلب در مفهوم عام بهكار رفتهاست كه درمقابل آن واژه «عفت» بهمعناى
ِ
خويشتندارى و چشمپوشى از لذايذ گناهآلود مادى بهكار مىرود.
اين مفهوم بيشتر در موارد منفى بهكار مىرود ،اما گاهى در موارد مثبت نيز بهكار
َ ُ
رفتهاســـت ،مانند آنجايى كه خداوند خطاب به بهشتيان مىفرمايدَ  :ولك ْم ِف َيها َما
ْ
َُ ُ
َتش َت ِهي أ ْنف ُسك ْم« هرچه را دوســـتبداريد و به آن تمايل داشته باشيد ،در بهشت
َْ
ْ َْ ُ
براى شما فراهم است»(فصلت )31/يا آنجايى كه مىفرمايدَ  :و ِف َيها َما تش َت ِه ِيه النف ُس
َ ُّ ْ َ
َو َتلذ ال ْع ُي ُن« در بهشـــت آنچه دلها مىخواهد و چشم از آن لذت مىبرد ،موجود
است» (زخرف.)71/
اوهوس
به هر حال ،اين واژه بيشـــتر داراى بار منفى اســـت و در مواردى كه هو
ِ
جستارهای
اصولی افراطى بر انسان چيره شود و تمايالت ويرانگر و گناهآلود تمام وجودش را فراگیرد،
فقهی و
سال هفتم ،شماره پیاپی 24بهكار مىرود.
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فاضـــل هندى در تعریف «ریبه» میگوید« :ریبه حالتى اســـت که از نگاه به
176
نامحرم ،به ذهن و دل انســـان خطور میکند و بهمعناى لذت بردن یا ترس از افتتان
نیســـت  . . .و ممکن است ریبه را بهمعناى مفتون و فریفته شدن تعمیم دهیم ،زیرا
لغت َ
«راب» بهمعناى واقع شدن در اضطراب اســـت» (فاضل هنـــدی1416 ،ق.)23/7،
ً
صاحب جواهر معناى اول را ترجیح دادهاســـت و میگوید« :ظاهرا مراد از «ریبه»
ترس وقوع در حرام اســـت و شاید از این معنا تعبیر به «خوف فتنه» شود .پس اکتفا
بر لذت بردن و ریبه در حرمت نگاه به نامحرم بهتر است» (نجفی1404 ،ق.)70/29،
بنابر گفتۀ شـــیخ انصارى ،دلیل حرمت ریبه بهمعناى مذکور ،روشن است ،زیرا
انجام دادن کارى ،مانند نگاه به نامحرم که انســـان را به حرام اندازد یا اینکه ترس
وقوع در حرام را در پى داشته باشد ،حرام است (انصاری1415 ،ق.)55 ،
(ترس از واقع شدن در فشار غریزۀ جنسى و ترس
ِ
حرمت معناى دوم و سوم ریبه ِ

از خطورات ذهنى) به روشـــنى معناى اول نیست و هیچیک از فقها دلیل روشنى بر
ِ
حرمت آن ذکر نکردهاند.
شـــاخصترین فقیهى که متعرض دلیل حرمت صورت دوم و سوم شده ،شیخ
انصارى است ،آنجا که میگوید« :اما حرمت صورت دوم و سوم بهخاطر راه یافتن
فساد در آنها است که از آن نهى شد ه و همچنین پیامبر؟ص؟ صورت فضلبن عباس
را از خثعمیه برگرداند و علت آ ن را خوف ورود شـــیطان میان آن دو ذکر فرمود که
شـــامل هر سه معنا میشـــود .پس دلیل حرمت نگاه با ریبه ،شامل همۀ صورتها
میشود ،زیرا ریبه به هر معنایى که باشد شیطانى است» (انصاری1415 ،ق.)55 ،
لذت ناشى از آن است ،زیرا این
بنابراین ،دلیل حرمت ریبه بهمعناى دوم و سوم ِ
ً
دو معناى ریبه معموال جداى از لذت نیســـتند .دلیل حرمت تلذذ نیز همانطور که
عدهاى از فقها ادعا کردهاند (فخر المحققین1387 ،ق )9/3 ،اجماع فقها است.
با بررسی مطلب فوق دربارۀ ریبه ،چهار نکته برداشت میشود:
 .1مقصود از ریبه و مفســـدهای که در بحث نگاه به نامحرم یا صحبت و ارتباط
اجتماعی میان زن و مرد نامحرم مطرح شده این است که این امور باعث انجام گناه
شـــود یا فکر و ذهن را بهسوی شهوترانی بکشاند و باعث آلودگی افکار بشود ،نه
خطورات ذهنی و احساسات درونی لحظهای و گذرا.
 .2منظور از «تلذذ» ،همان لذت جنســـى است .اگر نگاه به دیگرى با یکى از
دو مشـــخصۀ ریبه یا تلذذ همراه باشد ،ازنظر شرع مقدس حرام است (مکارم شیرازی،
1427ق.)236/1،
 .3گاهى انسان تنها بهجهت لذت بردن جنسی به زن نگاه میکند بدونآنکه
ازروى لذت نیست ،بلکه ترس آن است که
بترسد به گناه کشیده شود و گاهى نگاه
ِ
بهدنبال آن گناهى انجام گیرد و مقدمۀ ارتکاب حرام شـــود .گاهى نیز ممکن است
که نگاه به زن توأم با دو عنوان یادشـــده باشد که در این سه صورت نگاه حرام است
و درصورت سوم گناه آن شدیدتر است.
 .4مالک در تحقق ریبه در هر فرد متفاوت است؛ به این معنی که خوف وقوع
در حرام برای شـــخصی که درمعرض ریبه قرار میگیرد ،مالک برای تحقق حکم
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ریبه است.
درنتیجه ،شرط دومی که برای تحقق حکم حرمت یا کراهت خلوت با نامحرم
میتوان مطرح کرد این است که احتمال تحقق ریبه و شهوت وجود داشته باشد.
 .1-2-1امکان تحقق ریبه و شهوت در فضای مجازی

امکان تحقق ریبه و شهوت بین زن و مرد نامحرم در فضای مجازی دور از انتظار
نیست ،مانند بهنمایش گذاشتن تصاویری با پوشش نامتعارف از یکدیگر و استفاده
از کلمات رکیک برای تهییج دیگری .پیشبینی میشـــود با نسل سوم اینترنت ،این
ْ
شرط تحققپذیرتر بهنظر برسد.
بنابراین شرط دوم تحقق حکم خلوت با نامحرم نیز در فضای مجازی قابلتصور
است.
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 .1-3عدم امکان حضور شخص ثالث

شرط دیگر تحقق خلوت با نامحرم ،عدم امکان حضور شخص ثالث است .به
اعتقاد فقیهان اگر مرد و زن نامحرم در مکانی حضور داشته باشند که امکان حضور
شخص ســـومی وجود نداشته باشد ،حکم خلوت محقق میشود (شهيد ثانى1413 ،ق،
325/9؛ فاضل لنكرانى1422 ،ق374 ،؛ تبريزى1427 ،ق308 ،؛ حســـينى روحانى1417 ،ق331 ،؛ سيفى

مازندرانى.)179 ،1375 ،
با توجه به معنای خلوت ،اشـــتراط چنین امری واضح بهنظر میرســـد .خلوت
در زبان عربی از ریشـــۀ خلو و بهمعنای «عاری بودن شیئی از چیز دیگر» (ابنفارس،
1404ق )204/2 ،و نیز «فارغ شدن از کاری که در حال انجام آن بود» (مصطفوی1402 ،ق،
 )122/3آمدهاســـت .این واژه را برای مکانی که انسان یا شیء دیگری در آن نباشد
نیز استعمال میکنند (فراهیدی1410 ،ق306/4 ،؛ راغب اصفهانی1412 ،ق297 ،؛ حسینی واسطی،
1414ق .)385/19 ،همچنین در فارسی خلوت بهمعنای «انزوا و عزلت» (دهخدا،1338 ،
 )5711و «تنها نشستن ،تنهایی گزیدن ،تنهایی و انزوا» (معین )1028 ،1371 ،آمدهاست.
اما برای تعریف اصطالحی ،اولین چیزی که در تعریف «خلوت» به ذهن میرسد،

تنها بودن فرد و حضور نداشتن دیگران در کنار اوست .وقتی در قلمروی که فرد در
آن قرار دارد ،شـــخص دیگری حضور نداشته باشد و او یکهوتنها باشد ،آن قلمرو را
میتوان خلوت او نامید.
در کنار عدم امکان حضور شخص ثالث ،باید عدم امکان رؤیت شخص ثالث
را هم اضافه کرد ،چراکه اگر درب اتاقی قفل باشـــد ولی آن اتاق شیشهای باشد یا
پنجرههایی داشته باشد که بهطور معمول میتوان درون آن را دید ،دیگر خلوت تحقق
پیدا نخواهد کرد .پسندیده دراینباره میگوید« :خلوت یعنی درک نکردن نظارت،
نه وجود نداشـــتن نظارت .الزم نیست بدانیم نظارتی وجود ندارد تا خلوت حاصل
شود ،بلکه اگر از نظارت آ گاهی نداشته باشیم و نظارت موجود درک نشود ،باز هم
خلوت حاصل میشود .در این تعریف ،خلوت یک واقعیت خارجی نیست ،بلکه
یک احســـاس روانی است .اگر کســـی در مجموعه تصورات خود به این احساس
ً
دســـت یابد که تنهاست ،احساس خلوت شکل میگیرد ،چه واقعا شخص دیگری
دربرابر دوربینهای
حضور داشته باشـــد یا حضور نداشته باشد .ممکن است کسی
ِ
کنترلکننده قرار داشته باشد ،اما از وجود آنها بیخبر باشد و احساس تنهایی کند.
همین احساس سبب میشود تا قلمروی را که در آن قرار دارد ،یک خلوتگاه بداند.
درحقیقت ،خلوت در قلمرو ذهن او شکل گرفتهاست نه در عالم خارج» (پسندیده،
.)121 ،1383

امکانی که از آن بحث میشـــود ،عدم امکان عرفی ورود شخص سوم است و
ِ
مالک در تشخیص امکان و عدم امکان ،عرف است (حسينى شيرازى ،بیتا.)209/2،
اینکه شخص سوم چه خصوصیتی باید داشـــته باشد ،از کالم فقیهان اینگونه
برداشـــت میشـــود که حضور حتی صبی ّ
ممیز هم خلوت را ازبین میبرد (تبريزى،
1427ق308 ،؛ حسينى روحانى1417 ،ق331 ،؛ مكارم شيرازى1426 ،ق.)156 ،
 .1-3-1عدم امکان حضور شخص ثالث در فضای مجازی

ً
مطمئنـــا بحث از خلوت در فضای مجازی در فضاهایی موســـوم به «کانال» و
«گروه» ،بهدلیل فضای اشتراکی که وجود دارد ،متصور نیست ،بلکه بحث تنها در
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فضاهای خصوصی که به « »PVمشهور است مطرح خواهد بود.
در فضاهای خصوصی دو عامل وجود دارد که بتوان به تحقق این شرط در فضای
مجازی حکم کرد.
ً
اوال پیامرسانها بهگونهای طراحی شـــدهاند که دو نفر بهراحتی و عدم حضور
شـــخص ثالث بتوانند پیام و محتوا تبادل کنند .ازهمینرو ،در فضاهای خصوصی
شخص ثالث حضور نخواهد داشت.
ً
ثانیا اگر شخص سومی بخواهد به محتواهای پیامهای خصوصی دسترسی پیدا
کند ،باید به گوشـــی افراد دسترسی داشته باشد ،اما از آنجا که غالب افراد گوشی
را حریم خصوصی خود میدانند و با گذاشـــتن رمز ،اجازه دسترسی به سایر افراد را
نمیدهند ،حضور شخص ثالث منتفی خواهد شد.
بنابراین بهدلیل عدم امکان حضور شـــخص ثالث ،شرط سوم خلوت نیز محقق
است.
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نتیجهگیری

شـــیطان در همه حال ،وسوســـهکننده است ،اما قدرت وسوســـهگری و تأثیر
وسوسههای او در خلوت بیشتر میشـــود .نزدیکی شیطان به انسان با حضور مردم،
رابطۀ معکوس دارد .اگر کسی تنها باشد ،شیطان بهشدت به او نزدیک است و اگر
یک نفر دیگر اضافه شـــود ،قدری فاصله میگیرد و اگر تعداد آنان از سه نفر به باال
باشد ،بیشتر و بیشتر فاصله میگیرد .این را میتوان در شدت و ضعف وسوسههای
نفســـانی در حالتهای یادشده مشـــاهده کرد .دوری و نزدیکی شیطان ،دوری و
نزدیکی مکانی نیست ،بلکه بهمعنای کاهش و افزایش وسوسهها و تأثیرگذاری آنها
است .به موازات افزایش تعداد حاضران ،تأثیر وسوسههای شیطان نیز کاهش مییابد.
برای تحقق خلوت ،سه شرط در کتب فقهی یافت شد:
 .1یکی از شرایطی که در تحقق حکم خلوت معتبر است ،امکان تحقق حرام از
زن و مرد نامحرم است.
ْ
 .2دومین شرط برای تحقق حکم خلوت تحقق ریبه و تهییج شهوت است.

 .3سومین شرط نیز عدم امکان حضور شخص ثالث است.
بهنظر میرســـد که هر سه شرط در فضای مجازی وجود داشته باشد .شرط اول
ً
غالبا وجود دارد چون در شـــرط اول گفتیم که امکان تحقق حرام ،موجب صدور
حکم حرمت برای یک فعل میشـــود و از آنجا که امکان صحبت کردن و نگاه
حرام بین زن و مرد ممکن است اتفاق بیافتد ،پس میتوان شرط اول را محقق دانست.
تصور شرط دوم نیز ممکن است.
ً
شرط ســـوم نیز غالبا وجود دارد ،چراکه غالب افراد گوشی را حریم خصوصی
خود میدانند و با گذاشـــتن رمز ،اجازۀ دسترسی به سایر افراد را نخواهند داد .پس
ْ
بهدلیل عدم امکان حضور شخص ثالث شرط سوم خلوت محقق است.
بنابراین و با توجه به وجود هر سه شرط در فضای مجازی میتوان فضای مجازی
را جزو مصادیق خلوت محسوب کرد و درنتیجه ،محکوم به حکم خلوت با نامحرم
در فضای حقیقی اســـت .پس اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد،
خلوت در فضای مجازی نیز محکوم به حرمت است و اگر حکم خلوت در فضای
حقیقی کراهت است ،خلوت در فضای مجازی نیز مکروه خواهد بود.
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Abstract
One of the issues that has been considered in the category of
sexual education is the initial age of sexual influence on children.
Educational scientists have approached this issue with different
approaches, principles, and methods and are looking for an answer
to it. Finding an answer to this question will solve this challenge of
1 . Abdollahi Nejad- K; (2022); “ The criterion for realizing privacy with Not Muharram a emphasis
on cyberspace “; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 7 ; No: 24 ; Page: 189-222 ; Doi:10.22034/
jrj.2020. 56889.1989

what stage of sexual education children should start with.Now, the
main question of this study is whether, based on the jurisprudential
and inferential approach, it is possible to discover the age of sexual
influence on human beings from Qurʾānic texts and narrations
and to state that during this age children experience arousal and
influence. To answer this question, we have collected Qurʾānic texts
and narrations related to this issue through the library method and
examined them under the opinions of the jurists in an analyticaldescriptive manner.
Keywords: Sexual Education, Discerning Children, Sexual
Desire, Fiqh, Sexual Influence, Second Childhood.
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