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 دهچکی
 نیا در است. ارتباط آغاز ۀنقط ارتباطات، فقه در زین و یارتباط علوم در بحث مورد یهاحوزه از یکی

 یالگوها نامحرم، با گفتنسخن اصل محور: چند در نامحرم با یکالم ارتباط آغاز یفقه یهنجارها پژوهه،
 )مانند زیآماحترام یکالم ارتباط ،یعاطف یکالم ارتباط ،یمنطق یکالم ارتباط چون یکالم ارتباط آغاز

 هر که است نیا جهینت است. شده لیتحل یجنس یکالم ارتباط و (ی)شوخ مفرح یکالم ارتباط کردن(،سالم

 افتادن احتمال با ای مخاطب در یجنس تلذ جادیا ای خود یجنس تلذذ قصدبه که نامحرم با یکالم ارتباط نوع

 یمعنا)به ضرورت حد در صورت نیا ریغ در و است ممنوع و یفرددرون ارتباط در عفت مغایر باشد، گناه در
 ابراز ای احترام ابراز در ضرورت چه است؛ مجاز (یویدن و ینید متعارف ازین نوع هر شامل و ضرورت عیوس

 با دیبا ارتباط نیا زین مجاز موارد در باشد. یرجنسیغ یشوخ در چه و باشد یرجنسیغ زیآممحبت عواطف

 یجنس محرک یاسالم متعارف عرف در که یکلمات نوع هر از زیپره با یعنی فانهیعف یفردانیم ارتباط تیمحور
 نیاز مورد ارتباط آغاز در «پاسخ-سالم» یاسالم یالگو از استفاده البته شود. برگزار است، یجنس امیپ حامل و

 است. حرام صورت این ریغ در و واجب هم آن پاسخ و مستحب همچنان نامحرم، با متعارف
 

 نامحرم، ،یکالم ارتباطات فقه ارتباطات، فقه ،یکالم ارتباطات ارتباط، آغاز ارتباطات، ها:کلیدواژه

 نامحرم. با ارتباط
 

                                                 
 .71/77/7931:یینها بیتصو خی؛ تار71/50/7931وصول: خیتار مقاله پژوهشی؛*. 
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Examining the jurisprudential ruling on starting a verbal 

relationship with a non-mahram 
Mustafa Hamedani, Graduated level four and Professor of higher levels of the 

seminary of Qom 

Abstract 

One of the important fields in communication sciences and also in communication 

jurisprudence is the starting point of communication. In this study, the 

jurisprudential norms of the beginning of theological communication with non-

mahram in several areas: the principle of talking to a non-mahram, the patterns of 

beginning verbal communication such as logical verbal communication, emotional 

verbal communication, respectful verbal communication (such as greeting), fun verbal 

communication (joke) and sexual verbal communication have been analyzed. The 

result is that any kind of verbal communication with a non-mahram, which is for the 

purpose of sexual pleasure or creating sexual pleasure in the audient or with the 

possibility of falling into sin, is contrary to chastity in interpersonal communication 

and is forbidden, Otherwise, it is permissible as much as necessary (in the broadest 

sense of necessity and includes any kind of normal religious and worldly needs). 

Whether it is a need in expressing respect or non-sexual loving affection or in a non-

sexual joke. In permissible cases, this communication should be held with the focus 

on chaste interpersonal communication, that is, by avoiding any kind of words that in 

conventional Islamic custom are sexual stimulants and carriers of sexual messages. Of 

course, the use of the Islamic model of "Hello-Answer" at the beginning of the 

necessary relationship with the non-mahram is still recommended and its answer is 

obligatory and in unnecessary cases is haram. 

 

Keywords: communication, beginning of communication, verbal communication, 

communication jurisprudence, verbal communication jurisprudence, non-mahram, 

communication with non-mahram. 
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 مقدمه

پژوهان فقه در دوران جدید است که از طرفی دانش های مورد توجه فقیهان وفقه اجتماعی از ساحت
تواند از طرف دیگر می و دارددادن به نیازهای نوپیدای انسان مسلمان معاصر اهمیتی کاربردی در پاسخ

های هنجاری که بخش نظریه ها وزارهنقش مهمی در تولید علوم انسانی اسالمی در حد ُوسع خود یعنی گ
های بسیار مهم فقه اجتماعی مهمی از علوم انسانی هستند، ایفا کند. در این میان فقه ارتباطات از زیرشاخه

نیاز روز  تواند مسائلی نوپیدا را به خود اختصاص دهد و هم مسائل کهنی را که کهنه نبوده واست که هم می
شناختِی فقهی تحلیل کند. این بخش از دانش فقه معاصر، مقدم بر فقه رسانه هستند را با رویکرد ارتباط

تا زمانی که  !!فقه ارتباطات اعالم موجودیت کرده استمادر خود یعنی امروزه زودتر از متاسفانه است که 
یت کند؛ تواند اعالم موجودفقه ارتباطات تدوین نشود، فقه رسانه که از نظر وجودی رتبۀ متأخر دارد، نمی

عنوان ارتباط شناختی تحتای از علوم ارتباطو دانش نرم رسانه نیز زیرشاخه داردهویتی ارتباطی زیرا رسانه 
 جمعی است.

 بسیار مهم در علوم فرهنگی و 1توصیفیو نیز یکی از مباحث هنجاری  ،آغاز ارتباطچگونگی برگزاری 
ارتباطات نیز همین بحث است که با رویکرد هنجاری این مقوله را های فقه ارتباطی است. یکی از حوزه

کند که متأسفانه تاکنون مقاله و تألیف شایان توجهی در فقه آغاز ارتباطات یافت نشده جز برخی تحلیل می
در این بحث فقهی، چیستِی حکم فقهِی نقطۀ آغاز ارتباط با  2ها را تألیف کرده است.مقاالت که نگارنده آن

به آن پرداخته است.  ۀ فراروپژوههای جدی است که محرم در ساحِت ارتباط کالمی، یکی از پرسشنا
شناختی است؛ حال این مبادله چه کلمه باشد، چه انواع مقصود از ارتباط کالمی، مبادلۀ نمادهای زبان

ر دو صورت چه مبادله در ه چه غیرشفاهی )یعنی مکتوب( و دیگر از نمادهای قرادادی، چه شفاهی باشد و
مکان طرفین یکسان است( و کاغذ  های سنتی مانند هوا )در ارتباطات شفاهی سنتی که زمان وتوسط واسط

چه  صورت گیرد و 3مکان طرفین متفاوت است( )مثل نامه در ارتباطات سنتی غیرشفاهی که زمان یا زمان و

                                                 
های رایج چگونه برگزار ین است که در فرهنگبرگزار شود و مقصود از توصیفی ا« باید» . مقصود از هنجاری این است که این الگو چگونه7

 و در علم ارتباطات از هر دو بحث شده است. ؛«شودمی»

یعلمر ۀمجلر ،«القررآن فقره برر دیکتأ با یفقه منظر از رمسلمانانیغ با یفرهنگ انیدر ارتباط م« سالم آغاز» یطارتبا یالگو» ،ی: همداننک. 2
 ،فقره یپژوهشریعلمر ۀمجلر ،«یرکالمیمنظر فقه ارتباطات غ از گرانیبه پاخاستن در مقابل د»همو،  ؛17تا07ص، 7931تابستان ،فقه یپژوهش
 یجستارها یپژوهشیعلم ۀمجل ،«مدرن و یسنت یرشفاهیغ یپاسخ به سالم در ارتباطات کالم یهحکم فق»؛ همو، 770تا30ص، 7931تابستان

 .7931زمستان ،یاصول و یفقه

 زمران امرا اسرت ثابت ارتباط طرفِ دو مکان دهد،یم مخاطب دستبه را نامه او حضور در و سدینویم یگرید یبرا یانامه که یکس مثالً. 9
 و زمران کند، ارسال دارد قرار یگرید مکان در که او یبرا را نامه اگر. است متفاوت آن افتیدر زمان با امیپ ارسال اب نگارش زمان یعنی هاآن

 .مکان نه است زمان در یناهمسان ای یهمسان ،یسنت ارتباطات در یرشفاهیغ و یشفاه فرق پس. بود خواهند متفاوت دو هر مکان
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صورت گفتگوی زنده یا پیامک و ایمیل اینترنت به های مدرن مانند تلفن ثابت و تلفن همراه وکمک واسطبه
 انجام گیرد. این مباحث، در مفاهیم تحقیق توضیح داده خواهند شد. 1و چت زنده و امثال آن

ها محل بحث این نوشتار شود، در برخی صورتمحتوای پیامی که بین دو جنس مخالف مبادله می
( مرتبط نیستند، محل بحث این نوشتار جنسیت)نه  امور جنسیهای هیجانی تا آنجا که به است. انواع پیام

نیست و احکام خاص خود را دارند: مثاًل ارسال پیام کالمی با محتوای ترسناک برای ترساندن یک مؤمن 
، رو حکم آن هرچه باشدچه زن و چه مرد باشد، حرام است؛ مگر در موارد خاص چون نهی از منکر و ازاین

تر جنس مؤنث تا مذکر، سریع جهت تأّثر بیشتر وموضوع آن ربطی به جنسیت ندارد و تنها ممکن است به
 تری باشد. ترساندن جنس مؤنث گناه بزرگ

چند شده از نظر فقهی لحاظ اینکه جنس مخالف، گیرنده است، پیام ارسالبنا بر آنچه گفته شد و به
 است: 1پیام در میان دو جنس مخالف به شرح نمودار شمارۀ . طیف محتوایداردصورت 

 
 
 
 
 
 
 

که  ینوع ارتباطاِت کالم یعنی) یشناختارتباط لیتحل ِت یدو جنس با محور نیارتباط ب ِی فیمدل توص
 خواهد بود. 2ۀبا هم داشته باشند( به شرح نمودار شمار توانندیدو جنس م

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  .مکان نه است افتیدر و ارسال زمان یناهمسان ای یهمسان تیمحور با ،یشفاهریغ و یشفاه هم مدرن یهارسانه در.  7
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 یاحکام فقه ۀ فرارومقالداده شد،  شیدو جنس که در مدل فوق نما نیتباط بار ندیفرا یبه اجزاباتوجه
و در  کندیم یاست، بررس ندیفرا نیاز ا یپرسش که هر پرسش مرتبط با بخش ازدهیارتباط را در  نیارکان ا

 خواهد کرد: دیبازتول ،یهنجار کردیرا با رو یفیمدل توص نیهم زین انیپا
 یکالم امیارسال پ یدو جنس مخالف مجاز است؟ )حکم فقه نیب یارتباِط کالم یاصِل برقرار ایآ .1

 (رندهیفرستنده و گ یعنیگران توسط ارتباط
 نیچند پرسش متفرِع بر ا نجایدو جنس مخالف مجاز باشد، در ا نیب یارتباط کالم یاصل برقرار اگر

 امیپ یمرتبط با محتوا هیو بق یالب کالممربوط به ق یخواهد آمد که اول شیپاسخ که در پرسش اول است، پ
 هستند: یکالم

 تا چند کلمه مجاز است؟ یکالم امیارسال پ یعنی ست؟یچ تیکلمات در کم یحکم فقه .2
 ست؟یدو جنس چ نیب یآغاز ارتباط کالم ۀدر نقط یمنطق یانتقال محتوا یحکم فقه .3
و مفّرح،  یصورت شوخغاز که بهآ ۀدر نقط زیآمرمحبتیغ یعاطف یانتقال محتوا یحکم فقه .0
 ست؟یباشد، چ افتهیانتقال 
 ست؟یدو جنس چ نیب یآغاز ارتباط کالم ۀدر نقط زیآممحبت یعاطف یانتقال محتوا یحکم فقه .5
دو جنس  نیب یآغاز ارتباط کالم ۀدر نقط افتهیانتقال یجنس یعاطف یانتقال محتوا یحکم فقه .6

 ست؟یچ
)ارتباطات مدرن(  یرسنتیغ یدر فضا یآغاز ارتباط کالم ۀر نقطد ادشدهیحکم ارتباطات  .7

 ست؟یچ
که متفّرع بر  یچند پرسش نجایدو جنس مخالف مجاز نباشد، در ا نیب یارتباط کالم یاصل برقرار اگر

توسط  یکالم امیارسال پ یخواهد آمد که مربوط به حکم فقه شیپاسخ که در پرسش اول است، پ نیا
 به آن است: رندهیگفرستنده و پاسخ یعنیگران ارتباط
)مانند  ینیقی قیمصاد گریاست و از طرف د یارحام از واجبات مؤکد اسالم ۀصل نکهیبه اباتوجه .8

پاسخ  بودنیدر صورت منف ایآ شود،یوگو محقق مارحام با گفت ۀ( صلی)مانند احوالپرس ِج یسالم( و را
  رود؟یم نیمخالف از بارحام جنس  نیب زیحکم وجوب ن نیپرسش اول، ا

در  زیاستحباب ن نیا ایاست، آ یکردن مؤمنان به هم از مستحبات مؤکد اسالمسالم نکهیبه اباتوجه .1
  رود؟یم نیارتباط دو جنس که ارحام نباشند هم از ب

 زیبه وجوب پاسخ سالم، پاسخ آن نباتوجه ایرود، آ نیقبل از ب ۀاستحباب در مسئل کهیدرصورت .11
 نوع خواهد بود؟مم
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چگونه  گریکدیدادن زن و مرد نامحرم به کردن و جوابسالم یدر موارد جواز سالم و پاسخ، الگو .11
 است؟
 یدر کتب فقه جیبلکه بر اساس مباحث را ست،یها نبر اساس پرسش قیمباحث تحق نیعناو دمانیچ

 دمانیبر اساس چ قاً یدق یریگجهینتمقاله وجود دارد، اما  ۀها در بدنپرسش ۀاست و البته پاسخ به هم
 شده است. میها تنظپرسش
 

 قیتحق میمفاه .0
 دارد: حیبه توض ازیبه کار رفته است که ن قیتحق نیمفهوِم مرتبِط با علوم ارتباطات در ا چند

مشروط بر آنکه در  رنده،یگ یفرستنده برا یاز سو امیارتباط: ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پ .1
 (. 57، )الف( راد انیشود )محسن جادیا امیپ ۀمدنظر فرستند یمشابهت معنا با معنا ام،یپ ۀرندیگ

 یاست که طبق آن تعامل یتبادل یندیفرا ،یفردانی: ارتباط میفردو درون یفردانیارتباط م  .2
و  گریهمداز  نیشناخت طرف ۀکه سازند دهدیرخ م شرفتیفرد و رو به پمند، منحصربهنظام ،ینشیگز

 (.71)وود،  شودیها مآن نیمشترک در ب یشناخت است و موجب خلق معان نیمحصول ا
مبناي همه نوع ارتباط انساني در اجتماع است و  همان ارتباط انسان با خود ایفردي درون ارتباط

کند )نک: مي ها را تغذیهاز آن متأثر هستند و آن یو جمع یو گروه یفردانیمختلف ارتباط م یهاگونه
 (. 12؛ فرهنگي، 31 ک،ی؛ بل30برکو، 

ک یچون علم، عمد و آگاه یهمواره بر اصول زین یفقه یهنجارها در شده است  دیدر انجام هر فعل تأ
شود. البته  یگذارانسان ارزش ِی فرددر موازنه با ارتباط درون دیبا یهر هنجار و نابهنجار دهدیکه نشان م

اعتماد به نفس و کنترل  چونسطحي روان  ۀهاي الیو پدیده یفعل و انفعاالت عصبدرون را همان  ان،یغرب
-Vocate , 3-33; Steinberg, 139نک:  نی؛ همچن037تا001اند )محسنیان راد، خشم و... انگاشته

 یدر متون اسالم« خود»دارد. اما  شهیو انکار روح و نفس ر ییگرایماد مینگره هم در پارادا نی( که ا155
و البته  ردیگیدر آن ساحت شکل م یفرددرونکه اصل ارتباط  یمجرد و فراماد یعبارت است از امر

 .شودیآشکار م زین یروان ترنییتظاهرات آن در سطوح پا
 ،یکه در آن منبع یندیدر اصطالح عبارت است از فرا ی: ارتباط کالمیرکالمیو غ یارتباط کالم .3

عبارت است  یرکالمی(. ارتباط غ10 لر،یالقا کند )م رانیگامیرا به پ یاژهیو یانتا مع ردیگیزبان را به کار م
اند. شده حیارسال و تشر ،یاسشنزبان لیاز وسا ریغ یلیکه با وسا ییرآوایو غ ییآوا ییهاامیپ»از 

ت ارتباطا یمثال برا نیاست و بهتر یو گفتار یزبان نوشتار ،ینمونه از ارتباطات کالم نیتریواقع
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بر  هیتک ایکلمات  نیب یهااست. ضمن آنکه ُتن صدا، سکوت یچهره و اشارات بدن اِن یب ،یرکالمیغ
 (. 03تا00 ،ی)فرهنگ« است یرکالمیغ رتباطاتاز ا یاکه عماًل مرتبط به هر دو است، نمونه یاکلمه

است؛ مانند زبان  زین ییرآوایبلکه گاه شامل ارتباط غ ست،ین یهمواره گفتار زبان یارتباط کالم البته
است.  ییصدا، آوا تیفیو گاه مانند ک ستین ییرآوایهمواره غ زین یرکالمی. همان طور که ارتباط غینوشتار

 شده است. یمعرف ریدر جدول ز یبندگونه نیا
 یارتباط یهاوهیانواع ش -1ۀشمار  جدول

 (181، )الف( راد انی؛ محسن34 ،ی)منبع: فرهنگ
 صدا(ارتباطات غیرآوایی )بی باطات آوایی )صدادار(ارت های ارتباطیشیوه

 هانوشته گفتگوها ارتباط کالمی
ناله، فریاد، کیفیت صدا )بلندی،  ارتباط غیرکالمی

 کوتاهی، ضریب و...(
وضع ظاهر، حرکات چهره، 

 حالت بدن و...

 
 بحث ۀنیشیپ .2

نامحرم در  یصدا دنیکِم شنصورت حبه شتریب ،یبا نامحرم در تراث فقه یارتباط کالم موضوع
جواهر، (، جهر قرائت نماز )صاحب1/22جواهر، عنوان مؤذن )صاحبچون حکم اذان زن به یموارد

جواهر، )صاحب ریخ اینامحرم مجاز است  یصدا دنیدر کتاب نکاح که اصل شن تاً ی( و نها1/383
مناسبت حث سالم و جواب آن بهنام ندارد. تنها ب ی(، است که استماع صدا هم، ارتباط اصطالح21/18

 بحث تکلم در نماز مطرح شده است.
فقدان  زینشده است و علت آن ن یخاص بررس یعنوان محورموضوع ارتباط با نامحرم هرگز به ن،یبنابرا

بر  شتریب رونیاما است. از یتراث فقه ۀاز فقه ارتباطات در منظوم یمهم ۀعنوان حوزبه یبحث ارتباط کالم
کنا یصدا ارتباط  یهااست. اما گونه جیدر فقه را ادشده،ی یشده است که مناسب با ابواب فقه دیمحرم تأ
موضوع را مستقاًل با  نیکه ا یفقه یقینشده است و تحق یفقه لیشده در هرگونه، تحلمبادله امیو پ یکالم

 نشده است. افتیکند،  لیفقه ارتباطات تحل کردیرو
فقه ارتباطات  کردیموضوع را مستقاًل با رو نیکه ا یفقه یقیقاله، تحقجز دو م زیمعاصران ن انیم در

 یکتاب و سنت( از آقا دگاهیزن و مرد نامحرم از د یاول )ارتباط گفتار ۀنشده است. مقال افتیکند  لیتحل
را تنها سه پرسش  شانیدارد. ا تو ادله تفاو جیدر پرسش و نتا شانیا قینوشتار با تحق نیاست که ا ایطاهرن
مغفول  شانیا قیدر تحق یشناختارتباط کردیرو نیپرسش دارد. همچن ازدهی قیتحق نیاند و اکرده یبررس
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است.  شانیاز ا رینگارنده غ یشخص یادله و راهکارها ز،یمانده است، همان طور که در موارد اشتراک ن
 ی( را خانم رستمیاسالم یسبک زندگ کردیبا نامحرم با رو یارتباط کالم یهاشاخص یدوم )بررس ۀمقال

 یبررس»باعنوان  یمازندران یعیشف دمحمدیو س فریمحمدرضا ساالر ،یاحمد مرادخان انیآقا یبا همکار
دنبال به شانینوشته است. ا «یاسالم یسبک زندگ کردیبا نامحرم با رو یارتباط کالم یهاشاخص

خود، بحث  رونیرم هستند و ازابا نامح یدر ارتباط کالم یدگسبک زن یبرا ییهااستخراج شاخص
 دنیعنوان نمونه بحث اصل شنهستند. به یمتک هانیفق ۀشیمستقل ندارند و عمومًا به اند یفقه یاستدالل

باعث شده است  یاستدالل کردیفقدان رو نی(. همچن117تا118) رندیپذیجهت مشهور مزنان را به یصدا
اند که اگر با قصد نقل کرده یهیبا نامحرم از فق یدر شوختناقض هم دچار شوند؛ مثاًل  ینوعبه یدر مورد

بحث  چیاند که درهرحال حرام است و سپس بدون هنقل کرده یگریلذت باشد، حرام است و از د
اند گناه است، آن را ممنوع اعالم کرده ۀنیبا نامحرم زم یعنوان که شوخ نیو صرفًا با ا یاستدالل

( و 122اند )به نامحرم را منع کرده یو اظهار محبت کالم یباط عاطفهرگونه ارت نی(. همچن123تا122)
باشد، حرام است نه  یجنس یو محتوا رمعروفیکه با قول غ ینوشتار، اظهار محبت نیآنکه از نظر احال 

و  یشناختو ارتباط یفقه متوأ کردیرو زیبا نامحرم و ن یمطلقًا. استخراج قواعد مهم در فقه ارتباطات کالم
 است. قیتحق نیا یوجوه نوآور گریاز د ،یمباحث به ارتباطات مجاز ۀتوسع زین

 
 با نامحرم  یدر ارتباط کالم یراهبرد یقواعد فقه .3

 یناجنسیعنوان قواعد فقه ارتباطات بقابل استفاده است که به میاز قرآن کر یراهبرد یفقه ۀقاعد چهار
بحث  نیدر فروع متعدد ا توانندیو م اندیجار یحورم ۀعنوان قاعدبحث به نیاز مسائل ا یاریدر بس

 ییکارا زین یرکالمیغ ارتباطو در فقه  ستندین یها منحصر در ارتباط کالماز آن یگرچه برخ ابند،ی قیتطب
 قواعد در اغلب مباحث بعد استفاده خواهد کرد: نیدارند. نگارنده از ا

 ( به همسران  یگریدلذت در  جادیا ای)التذاذ  یانحصار لذت جنس .3-1
 ِی جنس کیصورت تحربردن خود و چه بهصورت لذتچه به ،یقاعده، هرگونه تلذذ جنس نیا طبق

 یاز زنا نه میاست: قرآن کر نیقاعده چن نیبخش اول ا لیمخصوص روابط همسران است. دل ،یگرید
 سعهبا تو حهیصح یتیروا در گر،ی(؛ از طرف د32)اسراء:  دینشو کیبه آن نزد یفرموده و فرموده است حت

 است دهیرا زنا نام ردیدست و لمس صورت گ ایاز نامحرم که با چشم  یمفهوم، هر نوع لذت جنس نیدر ا
شهوت،  یبا نامحرم از رو یرکالمیو غ یاز هر نوع ارتباط کالم زین گرید اتی(  و در روا5/551 ،ینی)کل

 (.283مال، ثواب األع ه،یبابو؛ ابن1/010شده است )کشی،  ینه



            713                                  با نامحرم یآغاز ارتباط کالم یحکم فقه یبررس                                0011 تابستان

عنوان موضوع به «بهیر» ریباشد، باز هم حرام است. تعب بهیهم نباشد اما ر یتلذذ جنس کهیدرصورت
 افتی دیمف خیدر فقه ش بارنیاول یوجود ندارد و برا اتیدر روا ،یناجنسیحرمت در ارتباط ب یحکم فقه

(. 080 ة،یالنها ،یوس؛ ط521 د،یفاند )مو سپس متأخران آن را به کار برده یطوس خیشده و شاگرد او ش
شده است  ادی« خوف افتتان»عنوان  با هانیترس از وقوع در حرام که گاه در عبارات فق یعنیدر فقه  بهیر

در  یشهوان یهاشهیاند یتداع ایهم خوف افتتان  ی( و برخ55 ،ی؛ انصار00مسالک االفهام،  ،یثان دی)شه
با جنس مخالف، اجماع و  داربهیبر حرمت ارتباِط ر لیمده دل(. ع7/23 ،یاند )فاضل هندذهن دانسته

 (.10/21 م،یارتکاز متشرعه است )حک
از تعاون بر اثم است )مائده:  ینه یۀآ زین یگریلذت در د جادیحرمت ا یعنیقاعده  نیبخش دوم ا لیدل

شهوت و انداختن  کیرقصد تحبه ایقصد لذت رساندن به نامحرم باشد که به یهر رفتار ه،یآ نی(. طبق ا2
 او در گناه باشد، حرام است.

 یدر هر نوع ارتباط کالم« قول معروف» تیوجوب محور .3-2
است « معروف»که  دییبگو یبا نامحرم، سخن یاست که در ارتباط گفتار نیبه زنان ا میقرآن کر دستور
که  یریقوم و هر خ سیو رئ و ارتفاع یچون بلند ییدر مشتقات مختلف به معناها« ع ر ف(. »32)احزاب: 

و امثال آن به  دهیآن را پسند عکه شر یو هر رفتار ردیگیها به آن آرامش مو درون آن دانندیها آن را مانسان
در « ع ر ف» یعنیآن  یاصل ۀماد رسدی(. به نظر م231تا1/201منظور، ؛ ابن010 ،یومیکار رفته است )ف

 یکه مانند کوه یعبارت است از هر رفتار نجایاست و در ا یبلند ینوع یمعنااستعماالتش به ۀهم
 ن،یمقبول همگان است. بنابرا زیها نآن یو ستودگ ُحسنو وجود آن شک ندارد،  دنیدر د یبلندمرتبه که کس

از مدلول خود اشاره نکند و از  شی؛ که لحن خود به ب«قول معروف» ریدر تفس ییطباطبا ۀعالم ۀشیاند
 .رسدیبه نظر م حی(، صح16/311 زان،یالم ،ییدور باشد )طباطبا بهیفساد و ر هرگونه اشاره به

 هیامر در همان آ نیسابق بر ا ِی جهت نهامر فرموده، به« قول معروف»زنان را به  میاگر قرآن کر نیهمچن
برابر  در دیبا زیفرموده است وگرنه قول معروف را مردان ن یرا از سخن خاضع با نامحرم نه شانیاست که ا

 دیبا یاست که در خواستگار دهرا امر فرمو شانیا یخواستگار یۀزنان به کار برند، همان طور که در آ
بدون  یارتباط جنس یباشد نه قرارها یواقعًا خواستگار یعنی(؛ 235)بقره:  ندیبگو« سخن معروف»

 .یو شرع یعرف یخواستگار
 صدا بر زن یسازکردن و جذابحرمت نازک .3-3
با  یاست که در ارتباط گفتار نیکه خاص زنان است ا یدر ارتباط کالم میدستور قرآن کر گرید

به التذاذ از شما در  یدارد، طمع جنس یکه در دلش مرض یتا مبادا کس دینامحرم، کالم را با خضوع ادا نکن
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است که با نرم  یخنکردن صدا است و آن س(. مقصود از قول خاضع، نرم و نازک32شود )احزاب:  جادیاو ا
 یو طبق شرع و فرهنگ عرف جیکه را یسخن یعنی(؛ 16/311 زان،یالم ،ییکردن صدا نباشد )طباطباونازک
 باشد. یاسالم ۀجامع

 یفردانیبا عفت در ارتباط م یفردتوأم عفت در ارتباط درون تیمحور .3-0
 یباشد و سخن محّرک جنسبه کار برد که در عرف مقبول  یسخن دیبا نامحرم با یرفتارها ۀهم در

اصل  توانیموضوع را م نینباشد. ا رندهیاز فرستنده به گ یجنس ۀرابط یبرقرا ایلذت  امیصورت ارسال پبه
بنا  هیپا نیقبل بر ا اعدقو قتیشد و در حق انیکه در قواعد قبل ب دینام یفردانیعدم التذاذ در ارتباط م

 اند. شده
است.  یفردقاعده وجود دارد و آن عفت در ارتباط درون نیا در کنار گرید یاصل محور کی اما

وجود داشته باشد که  دینبا زیلذت در مخاطب ن جادیا تین ای یالتذاذ جنس تیارتباط ن نیکه در ا معنانیابه
 (. 5/502 ،ینیشده است )کل انیب یخوببه یکاف فیشر تیدر روا
 

 نامحرم یصدا یحکم فقه .0

 نیاست. قبل از ا یوگو و شوخدادن و گفتکردن و جواب سالمحرم، شامل سالمبا نام یکالم ارتباط
 لیاست، تحل ادشدهیموارد  یۀخود به او که پا ینامحرم و شنواندن صدا یصدا دنیاصل شن دیموارد، با

که در  دانندیمنامحرم را جز در ضرورت مجاز ن یصدا دنیاصل شن هان،یاز فق یاریبس رایشود؛ ز یفقه
 در مثل جواب سالم. یمگر طبق قول ماند؛یمباحث نم ریسا یبرا ییصورت جا نیا

 است: ریبحث در سه محور به شرح ز نیا
 زن نامحرم یگوش سپردن  به صدا یحکم فقه .0-1
 زین دهیبرگز ۀشیو ضمن نقد، اند پردازدیمشهور و سپس نقد آن م ۀشیاند انیمسئله در دو محور به ب نیا

 د.ارائه خواهد ش
 زن نامحرم جز در ضرورت یصدا دنیمشهور در حرمت شن ۀشیاند انیب .0-1-1

زن نامحرم ممنوع است جز در ضرورت  یصدا دنیباور هستند که شن نیمتقدم بر ا هانیفق مشهور
شهرت اذعان  نیمتعدد به وجود ا هانی(. فق0/275؛ همو، المبسوط، 0/368الخالف،  ،ی)نک: طوس

 ما(، ا1/22جواهر، ؛ صاحب16/61 عة،یمستندالش ،ی؛ نراق2/213االسالم،  عیشرا ،یحلاند )محقق کرده
و تلذذ  بهیر ینامحرم مجاز است مگر از رو یصدا دنیاغلب، بلکه عموم متأخران و معاصران معتقدند شن

؛ 83تا1/80 ،ی؛ بحران7/56مسالک االفهام،  ،یثان دیصورت حرام است )نک: شه نیباشد که در ا
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 نی(. همچن32/82 ي،ی؛ خو2/205 لة،یرالوسیتحر ،ینی؛ خم2/810العروةالوثقی،  ،یزدی ییطباطبا
صدا باشد که  جییو ته قیبا ترق کهیخود به نامحرم توسط زن مجاز است، مگر درصورت یشنواندن صدا

 نور، حرام است )همو(. یۀطبق آ
آنان اقامه  یکه ممکن است برا یاچه ادله اند وکه خود اقامه کرده یامشهور متقدمان )چه ادله ۀادل

 است: ریشود(  به شرح ز
که  یتی(: روا80تا1/83 ،ی؛ بحران2/213االسالم،  عیشرا ،یزن )محقق حل یبودن صداعورت .1

فرموده است زنان  امبریپ نکهیزنان را به سکوت در برابر نامحرم امر کرده عبارت است از ا شانیزعم ابه
در استدالل را با  هانآ یها را با ماندن در خانه و ناتوانر استدالل هستند، پس عورت آنعورت و ناتوان د

 (. 5/535 ،ینی)کل دیسکوت بپوشان
 یاز تکلم با نامحرم جز در پنج کلمه ضرور یمناه ثی)ص( در حدامبریزنان توسط پ ینه .2

 (.21/11واهر، ج؛ صاحب23/67 ،ی؛  بحران0/6الیحضره الفقیه،  من ه،یبابو)ابن
جواهر، ؛ صاحب23/67 ،ی)بحران ینبو ثیوگو با زنان در حددر اثر گفت یُمردگدل امدیپ .3

 (. 1/128الخصال،  ه،یبابواست )ابن  حیصح یثی( که حد21/11
 ،ی؛  نراق283ثواب األعمال  ه،یبابو)ابن ینبو تیبا زن نامحرم در روا یشوخ دینکوهش شد .0

 (.226تا1/225رسائل و مسائل، 
حدائق و مردان نامحرم: مرحوم صاحب دنیبلند در صورت شن یزنان از اذان با صدا ینه .5

مشهور در حرمت  ۀنامحرم را از ادل دنیزنان در صورت شن یبرا یحرمت اذان جهر زیجواهر نصاحب
 (.21/18جواهر، ؛ صاحب7/335 ،یاند )بحرانزن ذکر کرده یبودن صدانامحرم و عورت یصدا دنیشن

؛ 8/101 ،ینامحرم )بحران دنیزنان در نماز در صورت شن یحرمت جهر به قرائت برا ۀادل .6
 (. 21/18؛ 1/383جواهر، ؛ صاحب23/67

نامحرم  دنیدر احرام حج و جهر به اذان در نماز در صورت شن یجهر یۀزنان از تلب ینه ۀادل .7
 (. 21/18جواهر، )صاحب

 شهورم ۀشینقد اند  .0-1-2
نگارنده بر حسب  ینقدها ۀنقدها به اضاف نیا ۀاند و عصارمشهور پرداخته ۀبه نقد ادل هانیاز فق یاریبس

 است: ریبه شرح ز لیهر دل ۀشمار
 دی)شه ستیاو ن یمطلق صدا میتحر یمعنابودن خوِد زن بهو عورت ستیزن عورت ن یصدا .1

است: و  یعالمه حل یسخن، ادعا نیو تنها مستند ا( 80تا1/83 ،ی؛ بحران7/56مسالک االفهام،  ،یثان
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در  تین روای(. طبق تتبع نگارنده، ا01الُمَهّنائیة،اجوبة لمسائل ،یروي أن صوت المرأة عورة )عالمه حل
 کیکه فرموده زن عورت است.  یتینشده، مگر روا افتیسنت و اهل عهیش ییکدام از جوامع روا چیه

اْبِن  ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن ْبُن َعِلي  »است:  نیمشهور ذکر شد و نقل دوم چناول  لیدر دل تیروا نیا قیطر
هِ َأِبيَساِلٍم َعْن ْبِن ُعَمْیٍر َعْن ِهَشاِم َأِبي  (. 5/535 ،ینی)کل« )ع( َقاَل... َعْبِداللَّ

ارد بخش ستر با مناسبت حکم و موضوع اقتضا د ،اوالً  رایداللت بر مدعا ندارند؛ ز ت،یدو روا نیا
که ستر با سکوت  گریبخش د ۀدربار اً یدستور به ستِر بدن داده باشد نه ستر صدا؛ ثان ت،یروا نیدر ا وتیب

همان  نکهیا حیسکوت مرد در برابر آنان است. توض یمعناسکوت زن، بلکه به یمعناسکوت نه به زیباشد ن
مقصود  انیگفتن و بدر سخن یناتوان یعنی «یع»فرموده است،  ثیحد نیا ریدر تفس ضیطور که مرحوم ف

 ضینکردن با سخن آنان و گذشت از سقطات الفاظ آنان است )فآنان، مقابله «یع»خود و مقصود از ستِر 
هم نقل شده است  گریبه شکل د تیروا نیاست که ا نیا شانیا ریتفس ِی (. شاهد درست2/1511 ،یکاشان

 نی(  و ا2/210 ون،یحها در دست مردان است )ابنبودن آنمانتاز ترحم بر زنان و توجه به ا یکه حاک
 ۀبا مضمون مشابه، به حق زن بر مرد دربار زین گرید اتیسازگار است. در روا ضیمرحوم ف ریمضمون با تفس

نه نکوهش او،  زیبودن زن نعورت یوارد شده است.  حت ییهاهیاو توص یگذشت از خطا زیمدارا با او و ن
ها آن انیاو )که لباس در م یزندگ حتاجیلباس و ما یۀدر ته دیمرد است که با یبرا یسازفهیوظ یبلکه نوع

 مهم است( بکوشد.  یلیخود زن هم خ یشاخص است و برا
 ثیدر حد زیدارد و ن یواقد ضعف سندبنشعیب تیدوم گفته شده است: روا لیدر پاسخ دل .2

نقد وارد  نی(. ا21/11جواهر، ر دو است )صاحباست که مشتمل بر محرمات و مکرهات ه یمناه
 شود،یاز ظهور نم یسبب سقوط نه اقیس کیاواًل، وجود محرمات و مکروهات هر دو در  رایز ست؛ین

بر استحباب و  رایظهور امر در وجوب ساقط شود؛  ز شودیکه وجود مستحب و واجب باعث نم ورهمان ط
 یبرا نییو پس از آن )تز شیپ یهایمورد خاص که نه نیخصوص اخاص وجود دارد، به لیکراهت، دل

خواهد  انیدر ادامه ب ًا،یلحاف( هر دو از محرمات هستند؛ ثان کیمباشرت بدون لباس دو زن در  رهمسر،یغ
 . شوندیمخدوش هستند و حمل بر ضرورت م یشد مجوزات مدنظر همگ

بر سر اصل سماع و اسماع است نه سخن  یازطرف رایمسعده هم داللت بر مدعا ندارد؛ ز ثیحد .3
را « یعني ُمحاَدَثُتُهنَّ » ریتعب رسدیبه نظر م گری( و از طرف د163تا160 ،یمازندران یفیکثرت آن )س

 انینامحرم ب باوگو وگو با زنان که در بحث گفتاز گفت یمتعدد در نه اتیجهت وجود روامحدثان )به
در  یریگسخت یعنیلفظ  نیا یلغو یالنساء، همان معنا اند و مقصود از مناقشةخواهند شد( افزوده

وگو و در گفت یریگمجادله با آنان و سخت یعنی نجای( است که در ا6/358منظور، حساب )ابن
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 تیروا ریمعنا با تفس نیآرام و همراه با عفو و گذشت است. ا یوگوگفت یجابه شانیاز ا یخواهبرهان
 سازگار است. زیدر بحث قبل ن« به سکوت یستر ع»

مستقل است و  یاست و روشن است رفتار یمحرک جنس یشوخ یمعناچهارم، به لیمفاکهه در دل .0
 خواهد شد. انیب« با نامحرم یشوخ»در بحث مستقل  شتریب حیصدا ندارد. توض دنیبه شن یربط

ذهن  ۀختو سا «قالیان  مکنی»بلکه از باب  ست،یاستدالل به مشهور درست ن نیدادن انسبت .5
 تواند،یاستدالل که مشهور م یعنوان نوعجواهر است بهحدائق و به تبع او صاحبشخص مرحوم صاحب

 یکاف نیدر حد شهادت ایاند اذان و اقامه را از زنان اسقاط کرده ات،یروا یبرخ نکهیا حیارائه دهد. توض
 دنیبه شن دیخود را مق ِی نه نکهید، چه رسد به اکرده باشن یآنان را از گفتن اذان و اقامه نه نکهیاند نه ادانسته

 نامحرم کنند. 
 تیسه روا ،ییروا لیبودن. دلعورت لیدل ای اتیدو باشد: روا نیاز ا یکی تواندیبحث م نیا ۀادل .6

 زانیم ۀدر قرب االسناد که دربار جعفربنیمدعا ندارند: اول روایت عل نیکدام داللت بر ا چیاست که ه
بشنواند، مجاز است  ار شیکه صدا یاکه امام جماعت است، فرموده است: به اندازه یزن یصدا یبلند
که در پاسِخ حد رفِع  نیقطیبنیو عل جعفربنیعل تی(  و دوم روا223 ،یریرا بلند کند )حم شیصدا
ُع )همو، همان، ( و َقْدُر َما ُتْسِم 3/267تهذیب األحکام،  ،یزن فرموده: ِبَقْدِر َما ُتْسِمُع )طوس یصدا

 نیحدائق هم اخود صاحب رونیازا ؛نامحرم ندارند دنینشن ای دنیاز شن یهرگز بحث اتیروا نی(. ا3/267
 لی(. دل8/102 ،یاند )بحرانبه اخبار و محصول تکلفات اصحاب دانسته رمستندیفتواها در بحث قرائت را غ

قباًل  زی( ن1/383جواهر، )صاحب داندیجواهر آن را محل اتفاق اصحاب مکه صاحب زیبودن نعورت
 و نقد شد. یبررس

آنان بر نامحرم  یصدا دنیوجود ندارد که عدم وجوب جهر بر زنان را به حرمت شن یلیدل چیه .7
جواهر چگونه فرموده شگفت است که صاحب یمورد وجود ندارد و جا نیدر ا یاصاًل نه رایز م؛یاستناد ده

برداشته  شانیآن از ا مسئله،  تنها وجوِب  نیا اتیطبق روا نکهیاند با اشده ینه هیاست زنان از جهر به تلب
 شده است.
زن  یصدا دنیادله وجود دارد که بر جواز شن یکه در نقد مشهور ارائه شد، برخ ییهابر پاسخ عالوه

 :شوندینقل و نقد م ریها به شرح زپاسخ نیو فساد داللت دارند که ا بهینامحرم بدون ر
و  لیرسا ،ی؛ نراق11/55المسائل،  اضیر ،ییحکم عدم جواز باعث حرج و ضرر است )طباطبا .1

به  ازیهرگاه ن یعنیاند؛ مشهور ضرورات را استثنا کرده رایز ست،یدرست ن لیدل نی( و ا1/227مسائل، 
 نخواهد شد. جادیا یعسروحرج نیباشد و ضرورت باشد، مجاز است؛ بنابرا یارتباط کالم
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بوده است که زن و مرد با هم ارتباط  نیتاکنون بر ا امبریمسلمانان از زمان پ انیمستمر در م ۀریس .2
 در ضرورت است و اشکال ندارد. رهیاست که س نی(. پاسخ ا21/18جواهر، اند )صاحبداشته یکالم

ئمه و و ا امبریگفتن حضرت زهرا و دختران او با نامحرم و زنان با پمتواتر بر سخن اتیروا .3
ما زن هستند( وجود دارد که  انیاز راو یاریمعصومین)ع( با زنان )و لذا بس ۀو ائم امبریگفتن پسخن

رسائل و  ،ی؛ نراق21/18جواهر، بوده است )صاحب یویدن ای ینیضرورت د یگفت همه برا توانینم
 بوده است. یموارد ضرورت عرف نیا ۀدر هم رایز ست؛یدرست ن زین لیدل نی(. ا1/227مسائل، 

 ادیقرآن  یبه زن ریکه در آن ابوبص یتیقرآن و معارف به زنان مانند روا میدال بر جواز تعل اتیروا .0
زن  یصدا دنیدال بر جواز شن تواندینم زین تیروا نی(. ا136کتاب النکاح،  ،یرازی)مکارم ش  دهدیم

 د.قرآن دار میتعل یعنی یضرور یازیوضوح داللت بر نبه رایباشد؛ ز
پس  کردند،یخواهد شد و داللت دارد معصومان بر زنان سالم م انیدر بحث سالم که ب یاتیروا .5

 نی(. پاسخ ا11/118جواهر، ؛ صاحب1/225رسائل و مسائل،  ،یهم مجاز است )نراق شانیصدا دنیشن
 یکالم ارتباطهر  یاست و برا یارتباط کالم ازمندیکند، ن یاست که اصواًل هرکس بخواهد در اجتماع زندگ

 زیزنان ن یآغاز ارتباط با سالم برا ن،یآغاز با سالم است. بنابرا ،یوجود دارد و دستور عام اسالم یآغاز زین
 خواهد شد. انیکردن به نامحرم بدر بحث حکم سالم شتریب حیاست. توض یعرف یازین

نباشد،  بهیشهوت و ر یاز روزن نامحرم اگر  یصدا دنیبر حرمت شن یلیبر آنچه گذشت، تاکنون دل بنا
نامحرم ندارد،  یاز حرمت صدا یقابل استفاده است که آن هم بحث واقدبنبیشع تیوجود ندارد و تنها روا

 یبا نامحرم بررس وگوفرموده که در بحث گفت یاز پنج کلمه توسط زن با نامحرم نه شیبلکه از تکلم ب
 خواهد شد.

 به نامحرمخود توسط زن  یشنواندن صدا .0-2
زن نامحرم قائل  یصدا دنیبه حرمت شن یقبل دارد. اگر کس ۀدر مسئل یمسئله بسته به نظر فقه نیا

؛ شهید ثانی، مسالک االفهام، 12/00 ،یشود، شنواندن توسط زن هم حرام است مانند تکشف )محقق کرک
با قصد تلذذ  کهیتتنها درصور زیکه نگارنده در آنجا برداشت کرد، شنواندن ن یاجهیبه نت(. باتوجه7/57

 حرام است. رد،یو کرشمه صورت گ یبا تخضع و نرم ایاحتمال آن باشد  ایانداختن او در گناه  ایمخاطب 
 مرد نامحرم توسط زن یصدا دنیشن .0-3

 دنیشن جهیاصل بر برائت است و درنت رونیبر منع وجود ندارد و ازا یخاص لیدل چیموضوع ه نیا در
موضوع فرموده  نیاول در ا دیندارد و تنها شه یحرمت چیه بهیزن بدون تلذذ و ر ینامحرم برا مرد یصدا

اول،  دی)شه اندرم ایمرد نامحرم بر زن حرام است جز در ضرورت: مانند معامله  یصدا دنیاست: شن
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 عة،یالشمستند ،یو مخالف ضرورت انگاشته شده است )نراق بیمتأخر، غر هانیفتوا توسط فق نی( و ا170
16/61.) 

 
 گفتن زن با نامحرمسخن .5

 یاول قیطرنامحرم را جز در ضرورت مجاز ندانستند، به یصدا دنیهمان طور که شن هانیفق مشهور
عمومًا  زیاما همان طور که گذشت، متأخران و معاصران ن دانندیگفتگو با او را هم جز در ضرورت مجاز نم

 دیصدا با نامحرم سخن بگو ِی باسازیو ز نییو تل قیاند بر زن حرام است با ترقفتوا را نداشتند و تنها گفته نیا
 (.205؛ 2/311 ،یگانی؛ گلپا2/205 رالوسبلة،یتحر ،ینی؛ خم611 ،ی)اصفهان

 زیو تخضع ن بهیوگو بدون تلذذ، رسخن مشهور درست است و گفت رسد،یبه نظر م ریز ۀادل بهباتوجه
 انیاز ضرورت که نگارنده در نقد مخالفان مشهور ب عیوس ییمعنابه یمنتهتنها در ضرورت مجاز است، 

 کرد:
گفتن زن با نامحرم، تنها پنج کلمه که از آن ناچار است را سخن زانیزید که در مبنحسین تیروا .1

 (. 6، 0ثواب االعمال،  ه،یبابو)ابن دهدیاجازه م
با نامحرم تنها  یارتباط کالم یعنیاست؛  یفیحد ک نییبلکه تع ،یحد کّم  نیینه تع« پنج کلمه» ریتعب

از  یاندک انیب یبرا نینماد یو پنج عدد ستیآن منحصر در پنج کلمه ن تیدر ضرورت مجاز است و اما کم
ضرورت  نیمحور هم رایاست؛ ز ریستف نیشاهد ا« مّما الُبدَّ َلها ِمْنهُ » ریکالم و اکتفا به ضرورت است و تعب

 است.
گفتن با نام نهادند، سخن یآن را نثراللئال یمعروف است و برخ باجی)ع( که به دیامام عل ۀدر خطب .2

 (. 101 ،یفرمودند )حران یها معرفدل ۀزنان را کشاننده به بال و لغزانند
گفتن با زن نامحرم منع فرمودند از سخن امبریشده است که پ تیروا زیدر دعائم االسالم ن .3

  (.2/210 ون،یح)ابن
 ون،یحشده است )ابن یمعرف طانیش یهااز دام طان،یگفتن با شسخن زیدر دعائم االسالم ن .0

2/210 .) 
؛ 8/11وگو نکنند )ابنسعد، بوده است که با مردان گفت نیبا زنان ا عتی)ص( در بامبریاز شروط پ .5

 (. 12/201عبدالبر، ابن
 م ذکر شدند.کردن بر زنان که در بحث سالاز سالم ینه ۀادل .6
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مناقشه هست اما در مجموع بر اساس راهبرد تعاضد و تراکِم  اتیروا نینظر سند هرچند در اغلب ا از
که  یسخن رایبا نامحرم اشکال دارد؛ ز یرضروریگفتن غسخن نکهیو آن ا کنندیرا اثبات م یقتیظنون، حق

به ارتباط لغو ندارد و  لیاانسان هم تم لغو است و ینباشد، سخن یویدن ای ینیمتعارف د ازیضرورت و ن یبرا
 نیداشته است و چن یامیو پ یتیرا برقرار نخواهد کرد و اگر انجام داد پس از نظر او مز یارتباط نیچن

انتقال  امیهمان پ امشیندارد، تنها پ یویو دن ینیمتعارف د ازیضرورت و ن چیبا جنس مخالف که ه یارتباط
 ادیاز آن  طانیبا عنوان دام ش اتیاست که در روا یزیچهمان  نیت. او لذت در ارتباط اس یمحبت جنس

 یۀاز معروف در آ یمصداق نیضرورت است و ا ،ینویو د ینیمتعارف در امور د ازیشده است. البته هر نوع ن
 ینافرمان یاز و یمعروف چیبا زنان شرط کند که در ه عتیرا مأمور کرده است در ب امبریقرآن است که پ

 شده است. انیمعروف ب نیمصداق ا کیششم  تی( و در روا12)ممتحنه:  نکنند
 

 سالم به نامحرم .6

 نیشاخص در ا نیتربا نامحرم است و مهم یآغاز ارتباط کالم ۀدربار قیتحق نیبحث ا ازآنجاکه
شد. در مباحث قبل،  انیصورت مستقل از مباحث قبل بمبحث به نیموضوع همان سالم و جواب است، ا

خاص آغاز  دو اکنون از موار دهدیآغاز را هم پوشش م ینوعبا نامحرم بحث شد که به یل ارتباط کالماص
 .شودیآن، بحث م

دارد و اگر مجاز  ینامحرم بستگ یصدا دنیشن یمسئله به حکم فقه نیا یمعتقدند حکم فقه یبرخ
جواهر، احکام است )صاحباصل بر اشتراک در  رایزن و مرد با هم مثل دو مرد است؛ ز تیباشد، تح

در  اکاشتر زینامحرم ن یصدا دنیبنا صحت ندارد و بر فرض جواز شن نیا رسدی(، اما به نظر م11/118
است که  ینه یدارا یدادن به نامحرم در مواردسالم رایخورده است؛ ز صیموضوع تخص نیاحکام در ا

 . ستیامکان حمل بر کراهت ن
 رت است:چند صو یمسئله دارا نیا لیتفص

 حکم سالم زن به مرد نامحرم  .6-1
همان حرمت اسماع صوت، توسط زن به نامحرم و  زیآن ن لیرفتار حرام است و دل نیمعتقدند ا مشهور

 زی( و ن2/366ذخیرة المعاد،  ،ی؛ سبزوار1/03 ،ی؛ بهبهان23/67 ،یاوست )بحران یبودن صداعورت
آن  معتقدند یهانیشد و فق انیزن ب یصدا دنیدر حرمت شن مشهور لیدل نیمسعده که قباًل در اول تیروا
 ،یدادن به زن را از دستور به سکوت او استفاده فرموده است )نراقداللت دارد که امام حرمت سالم تیروا

مسعده درست  ثیاز حد ادشدهی ۀشد که استفاد انیمشهور ب ۀشی(. در بحث نقد اند16/67 عة،یمستند الش
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 تیروا رایندارد؛ ز ینامحرم منع مردبه اصل برائت تمسک کرد و گفت سالم زن به  نتوایاما نم ست،ین
داللت دارد که سالم زن بر مرد نامحرم اشکال  یخوبشد، به انیدوم مشهور ب لیعنوان دلکه به واقدبنبیشع

فراگرد  کیعنوان است که سالم و جواب به یاست. البته فرض بر صورت یرضروریغ ییوگوگفت رایدارد؛ ز
 یبا او داشته باشد سالم کند،  ول یضرور یسخن نکهیبدون ا یبر مرد یزن یعنیخودبسنده  است؛  یارتباط
گرچه  هاتضرور رایهمچنان مستحب خواهد بود؛ ز نجایباشد، در ا گرید یعنوان آغاز ارتباط ضروراگر به

تصور  ،یآغاز ۀبدون نقط یارتباط چیجاکه اصواًل هخود هستند، اما ازآن حدود محدود به یفقه ۀطبق قاعد
 یمتعارف و ضرورت یآغاز ارتباط، امر یکردن براسالم زین یاسالم ۀندارد  و در جامع یو اجتماع یعرف
منع  ۀادل گر،یآن هم مباح خواهد شد. از طرف د یعرف ۀآن ارتباط مجاز شد الزم یوقت نیاست، بنابرا یعرف

است  گریارتباط د یبرااز سالم که مقدمه  یصورت ن،یبنابرا ؛م خودبسنده استصورت سالسالم منصرف به
اند، که سالم بر اهل کتاب را منع کرده یاتیجهت همان روا نیمنع داخل نخواهد شد و به هم ۀدر ادل

 ،یالکاف ،ینیاند )نک: کلرا مجاز دانسته شانیبه ارتباط با آنان باشد سالم بر ا یو حاجت یازین کهیدرصورت
هستند و بر آغاز کالم با سالم  ادیز اریسالم که بس اِب استحب ۀادل نکهیرفع منع ا ۀجی(. نت651تا2/601

ک  زیمورد ن نیشامل ا د،یگفت، پاسخ او را نده یبدون سالم سخن یکردند، بلکه فرمودند: اگر کس دیتأ
 هست.
 حکم سالم مرد به زن نامحرم .6-2

که  یربع تیکرده است: اول روا یکردن بر زن نهاز سالم حاً ید دارد که صروجو تیدو روا نهیزم نیا در
(.  این روایت موثق است و به صراحت از سالم 5/535 ،ینیبه صراحت فرموده است بر زن سالم مکن )کل

مرد بر زن  ییابتدا ماز سال زینقل شد ن ترشیاز مسعده که پ حیصح تیفرموده است؛ دوم روا یبر زن نه
 رده است.ک ینه

 ی(.  برخ2/608 ،ینیزن جوان، مکروه اعالم کرده است )کل ۀکار را دربار نیا یربع تیروا نیهمچن
اند، کرده یآن عام تلق یخاص برا یکه آن را نوع تیروا نیجهت اکه مطلق است را به اثیغ تیروا ینه

بر زن جوان است  مکراهت سال جواز سالم بر زنان و زین رندیگیکه م یاجهیو نت کنندیحمل بر کراهت م
العروة  ،یرازی؛ مکارم ش2/365ذخیرة المعاد،  ،ی؛ سبزوار83-1/80 ،ی؛ بحران11/118جواهر، )صاحب

 ضی)ف رزنانیآن باشد، نه در محارم و پ یکه خوف تأثر از صدا یزن جوان ای( 2/763الوثقی مع التعلیقات، 
 (.5/611 ،یکاشان

 ۀمیو بلکه با ضم تیمطلق، دو روا اتیروا رایز ست؛ین حیکردن صحمعروِش ج نینظر نگارنده، ا از
 یمتوجه زن است، اما ازآنجاکه ارتباط کالم یرضرویآن از سخن غ ِی )که گرچه نه واقدبنبیشع تیروا
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ها هم آن دییتأ درهستند که  تیمرد را هم شامل است( سه روا هیّ عرف ۀدوطرفه است، به مالزم ندیفرا کی
 نیشدند و کثرت ا انیب ترشیگفتن با زنان جز در ضرورت وجود دارد که پاز سخن یدد در نهمتع ۀادل
و  امبریکه تنها رفتار پ یربع تیبا روا صیکرده است. آن هم تخص صیاز تخص یها را آبآن یبه نوع ات،یروا

 تیبه آن سه روااتوجهب رونیازا ؛است یمختلف وهرا نقل کرده است و رفتار هم قابل حمل بر وج یامام عل
 ایرفتار هم  نیا رسدیبا نامحرم، به نظر م یرضروریگفتن غواقد از سخن بنبیشع تیروا یخصوص نهبه
بر همه  دیبودند و با ینیهم رهبر د یو امام عل امبریچون پ ایالزم بوده است  یوگوهاآغاز کالم و گفت یبرا

 بوده است.  ینیضرورت د یکند و در واقع نوع نید غیتا تبل رفتهگیبا آنان انس م دیبا رایز کردند؛یسالم م
در  یعنوان ضرورتباشد به شانیبا ا ییوگوبه گفت ازین کهیکردن بر زنان تنها درصورتسالم نکهیا جهینت

ارتباط  کیشد. اگر خود،  انیبحث قبل ب انیدر پا زیاستحباب ن نیا لیآغاز ارتباط، مستحب است و دل
کتاب، سنت و  لیدلرحم به ۀصل رایواجب باشد؛ ز تواندیارحام به کار رود، م ۀصل ید مثاًل براباش یضرور

 رهی(. قطع رحم از گناهان کب2/51اول، القواعد و الفوائد؛  دیاجماع واجب است و قطع آن  حرام است )شه
 (.8/216 ،یملعا ینی؛ حس310تا13/311جواهر، عذاب داده است  )صاحب ۀاست که قرآن بر آن وعد

ارحام بر  یمکان ۀآن در شرع ذکر نشده است و مرجع آن به عرف و عادات و فاصل یچگونگ زانیم
به  دیرحم با ۀاند که صلکرده حیمعاصران هم تصر ی(. برخ2/52اول، القواعد و الفوائد،  دی)شه گرددیم

 رورتض نین هم در افالن شخص با بستگانش مرتبط است و بستگا ندیباشد که در عرف بگو یشکل
است و ازآنجاکه  ی(، اما حداقل آن ضرور1/512الفتاوی الجدیدة،  ،یرازیمتفاوت هستند )مکارم ش

واجب آن باشد و اگر در حد  قیمصداق از مصاد نیا رسدینقطه ارتباط است، به نظر م نیکردن، آغازسالم
 ی. همان طور که در برخباشدیاست که حرام مقطع رخ داده  ناً یقیارحام برقرار نشود،  نیسالم هم ارتباط ب

 گرچه تنها با سالم باشد.  د،یارحام کن ۀاند: صلنکته اشاره شده و فرموده نیبه ا زین اتیروا
و  گرید یمستقل و نه آغاز ارتباط یفراگرد ارتباط کیعنوان سالم و جواب آن به کهیدرصورت اما
 حرام است.باشد انجام شود،  افتهیکه ضرورت  ییگفتگو
 زن( ایحکم پاسخ به سالم نامحرم )مرد سالم دهد  .6-3

(، اما تعداد 2/1261رسائل،  ،یثان دیمعتقدند پاسخ سالم نامحرم واجب است )شه هانیاز فق یاریبس
مرد به سالم زن نامحرم حرام  ایدادن زن به سالم مرد نامحرم معتقد است جواب یچون عالمه حل یکم

 یعنیفرض  نیمعتقدند بر ا ی(. برخ1/20تذکرة الفقهاء، باشد ) بهیخارج از ر یرزنیاست، مگر آنکه پ
 ی(. برخ3/237 ،یقم یرزایسبب عموم ادله جواب واجب است ) محرمت سالم مرد به زن نامحرم، به

دادن را برا ندارند(، جوا شهیاند نی)در صورت حرمت سالم، گرچه که خود ا زین یلیچون محقق اردب گرید
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وجود ندارد که جواب آن واجب باشد و متبادر  یشرع یتیسالم حرام شد، تح یوقت رایهم حرام دانستند؛ ز
 (.121تا3/121 ،یلیاست )مقدس اردب یشرع تیهم تح هیاز آ

شهوت از  یارسال از رو ایبر آغاز ارتباط نبود  یضرورت یعنیحرام شد ) امیاگر ارسال پ رسدینظر م به
 جهیو درنت ستین یشرع یتیتح گرید امیزن با خضوع همراه باشد(، آن پ یاز سو ایمرد باشد  ایزن  یسو

 رندهیگ یامر برا نیا کهیتسبب معاونت بر اثم حرام است. البته درصورپاسخ هم ندارد، بلکه پاسخ آن به
 ۀبه عموم ادل موارد نیا ریاحراز شود و اصل هم در فعل مسلمان بر صحت است، در غ ینیقیصورت به

 دادن واجب است.وجوب پاسخ، پاسخ
 

 )اظهار محبت( با نامحرم یعاطف یگفتگو .7

که  شودیاستفاده م ریز تیدر بحث استحباب ازدواج فرموده است: از دو روا یزدی محقق
ما أظن رجال یزداد في هذا : »زیو ن«  من أخالق األنبیاء حب النساء»داشتن زن مستحب است: دوست

و  حان(. همان طور که شار2/715العروة الوثقی،  ،یزدی یی)طباطبا«  ر خیرًا إال ازداد حبا للنساءاألم
 ۀعنوان ازدواج و رابطداشتن همسر بهاستحباب دوست شانیاند، ظاهر از عبارت ابرداشت کرده زین انیمحش
؛ 21/12 ،ی؛ اشتهارد32/0 ،یی؛ خو10/0 م،ی؛ حک5/081همو، العروة الوثقی )المحشی(؛ )است یجنس

نکوهِش حب شهوات در  اتیروا اب اتیروا نیمعتقدند ا زین ی(. برخ20/6مهّذب األحکام،  ،یسبزوار
 اتیدر حد معتدل باشد، ستوده است و روا لیتما نیهستند که اگر ا معنانیابه ای رونیتعارض هستند و ازا

مقصود از زن، جنس زن  نکهیا ایاند و ل باشد را ستودهبه کما دنیکه معتدل و ابزار رس ییایمتعدد هم دن
به اینکه در عصر ؛ زیرا باتوجه«حب االزواج»باشد نه « الرجال ّب ح»باشد نه همسر و در واقع در برابر 

عنوان یکی از دو است، در اسالم کرامت زن و لزوم احترام به زن به شدهیجاهلی، جنس زن تحقیر و ظلم م
 (.1/5 ،یاز اخالق انبیا دانسته شده است )زنجان جنس بشر تأکید و

محبت جنس زن  یمعنابه ادشده،ی اتیاست و حب النساء در روا حیصح ریاخ ۀشیاند رسدینظر م به
 ،یعموم ۀجلو کیعنوان زن به یحب شهوان رایاست؛ ز یشهوان ۀزیو فارغ از انگ یانسان یعنوان ارزشبه

ک اتیآن رواکه  یمانیمخصوص مؤمنان و مراتب ا ها انسان ۀهم یابلکه بر ست؛یاند، نداشته دیبر آن تأ
َساِء... « للناس» ریوجود دارد و قرآن با تعب یزیصورت غربه َهَواِت ِمَن النِّ اِس ُحب  الشَّ َن ِللنَّ فرموده است: ُزیِّ

ُه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب )آل ْنَیا َواللَّ  ادشدهی اتی(، اما محبت مدنظر در روا10ران: عمَذِلَك َمَتاُع اْلَحَیاِة الد 
که  ستیجنس زن ن تیتوجه به مظلوم زیمحبت ن نیا ۀشده است. فلسف یمعرف یمانیصفت ا کی نوانعبه

وجود  تیمحبوب نیاست که درهرحال ا یاگونهمربوط به اتیروا رایفرمودند؛ ز انیب یزنجان اللهتیجناب آ
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را اقتضا و  یمانیا محبت نیدارد، ا یشتریب ۀکه زن از آن بهر یاله یرجمان یتجل رسدیدارد، بلکه به نظر م
 . کندیمحبت جذب م نیو مؤمنان را به ا ایانب

محبت در  نیاظهار ا رسدیبه نظر م ر؟یخ ایمحبت مجاز است  نیاظهار ا ایاست که آ نیا گرید ۀمسئل
دن ارتباط دو جنس مخالف در ضرورت است، مجوز ندارد، بلکه ازآنجاکه راهبرد شرع بر محدودبو اتیروا

به  ازیو ن یمکه ضعف عل یمانند اظهار محبت به شاگرد ؛یو شرع یمگر در حد ضرورت عرف ستیمجاز ن
قصد تلذذ  ای یبدون کلمات جنس یعنی یضوابط کل تیو آن هم با رعا یروانشناس ۀدر مشاور ایدارد  قیتشو
 (  که قباًل شرح شد.تیفیو ک تی)در کم« وفقول معر»تلذذ و در حد  جادیا ای بهیو ر

 
 با نامحرم یشوخ  .8

نشاط در خود و  جادیا یاست که مؤمن از آن در راستا دهیپسند یمعتدل و بدون گناه، رفتار یشوخ
 ادیقرآن  یکه به و یبا نامحرم یرا از شوخ ریمعتبر ابوبص یتی. در رواکندیم یبردارمؤمنان بهره گرید
 (. 1/010فرموده است )کشی،  ینه داده،یم

نقل دارند و از مجموع  نیبا ا یاندک ارینقل شده است که تفاوت بس زین گریدر سه منبع د تیروا نیا
جواب امام را نداده است که چه به آن زن گفته است و پاسخ او همان  ریکه ابوبص شودیها استفاده منقل

 پوشاندن صورت و اظهار خجالت است. 
 یکند برا یشوخ یاهل سنت از رسول خدا )ص( روایت شده هرکس با زن نامحرم قیراز ط نیهمچن

گرچه از نظر  تیروا نی(  که ا283)صدوق، ثواب االعمال،  شودیاش هزار سال در جهنم حبس مهر کلمه
 .است یاول تیروا دییبا زن نامحرم آن مورد تأ یحرمت شوخ یعنیآن  یسند مشکل دارد اما مضمون اصل

 ایدر خود  ینشاط روان جادیو ا حیچون تفر یاست که با اهداف یهر نوع شوخ تیدو روا نیقصود ام ایآ
در  یلذت جنس جادیبا هدف ا ایدر خود  یجهت وجود لذت جنسبه یتنها شوخ ایمخاطب انجام شود 

جهت به ریحرام است که قسمت اول از صورت اخ ریتنها صورت اخ رسدیمخاطب است؟ به نظر م
منطبق با  زیفوق ن اتیاول از روا یجهت اعانت بر اثم حرام است. معنابه یفوق حرام است و دوم اتیروا

 یازآنجاکه الفاظ و محتوا زیاول ن تیشد. روا انیاز نامحرم است که قباًل ب یحرمت لذت جنس ۀقاعد
 نکهیخصوص ابه ست،ین یمجمل است و استنادشدن ست،یبه آن زن گفته معلوم ن کنندهیکه شوخ یسخن

و روشن است اصل مزاح  ؟یو نفرموده است. چرا با او مزاح کرد یاست چه به آن زن گفت دهیامام از او پرس
 یکلمات مؤاخذه فرموده و ممکن است نوع یجهت الفاظ و محتوارا نکوهش نفرموده است، بلکه آن را به

 نیعث نکوهش امام شده است. همچنبا هاهم با آن الفاظ همراه شده که آن دهینکوه یرکالمیحرکات غ
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گرفتن نامحرم و... و در آغوش دنیدر ادامه از بوس رایشده است؛ ز انیب یلذت جنس اقیدوم در س تیروا
 سخن گفته است. 

نباشد، حرام است. مثاًل در  یبا نامحرم هرچند با قصد جنس یمعتقدند هرگونه شوخ هانیاز فق یبرخ
طور منبسط و باز، درمان گاهی مجبور است با بیمار زن بهو روانپزشك یا مشاور »که  یپاسخ پرسش

« جایز است؟ ورها شوخی کند، بخندد و... در مسیر درمان، آیا این امبرخورد کند؛ یعنی مثاًل با آن
کردن با نامحرم جایز نیست و عالج بیماری موقوف به اختالط زن و مرد نامحرم و شوخی»فرمودند: 

معتقدند مزاح و شوخی با نامحرم توأم با قصد  زین ی(. برخ2/320، )تبریزی« تارتکاب معصیت نیس
مراعات حجاب و بدون قصد  بافرمودند: اگر همراه  زین ی(. برخ1/050 ،یلذت جایز نیست )فاضل لنکران

ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد وگرنه جایز نیست )خمینی، 
چون غالبًا موجب وقوع در »هستند که  شهیاند نیبر ا زین ی.( برخ215 ،یا؛ خامنه2/1116 لة،یرالوسیتحر

 (.0/187)بهجت، « فتنه است، ترك شود
باشد، وجود ندارد  یبا نامحرم که انجام آن ضرور یبر حرمت شوخ یخاص لیبر آنچه گذشت، دل بنا

 یحکم حرمت هر نوع ارتباط کالم زیصورت و ن قیقتر ایلذت   جادیا ایحرمت تلذذ  یکل ۀمگر قاعد
و  عیو وس یعرف ییاز نظر نگارنده معنا زیشد. ازآنجاکه ضرورت ن انیب ترشیبا نامحرم که پ یرضروریغ

رفع  یدر کالس برا یحیتفر یفضا جادیا ،یامانند درمان مشاوره ینویو د ینیمتعارف د یازهایشامل ن
 کهیبا نامحرم تنها درصورت یشوخ ساننینشده باشد( و... است، بد جادیا یکه ماللت یماللت )نه صورت

 قیترق ایدر مخاطب  یجنس لذت جادیبا قصد ا ای بهیر ای یلذت جنس یاما از رو یضرور ای یرضروریغ
 صورت باشد، حرام است.

 
 با نامحرم در ارتباطات مدرن یآغاز ارتباط کالم .9

و از  کنندیو محتوا را منتقل م امیواسط هستند که پ کیتنها  یطات مدرن، ازطرفدر ارتبا نینو یابزارها
 تیظرف نیهستند که ا یو ضمن حیصر یهاامیپ دیدر تول یپنهان و آشکار تیظرف یدارا زیخود ن گرید طرف

ال ارس یجنس امیپ توانیم یتا حد محدود ی. در زبان شفاهستین یچون زبان شفاه یارسانه اریدر اخت
ارسال  یگوناگون یجنس یهاامیپ توانیم یریتصو یهاکونیمدرن با استفاده از آ یهاکرد، اما در رسانه

 کرد. 
ها، رسانه نیاست. در ا یجار زیمدرن ن یهاشد، در استفاده از رسانه انیب یتاکنون از احکام فقه آنچه

 است: ریشرح زها به آن یبه چند صورت تصور دارد که احکام فقه امیانتقال پ
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شده دارد، همان احکام گفته ریها تصودر شبکه یصورت که در تماس و چت صوت نیصوت: ا انتقال
 را دارد. یحضور یوگودر گفت

نامحرم را دارد، ارسال و نگاه به آن مجاز  یجنس کیتحر ِی )عکس(: اگر عکس، توانمند ریتصو انتقال
نگاه به خود نامحرم ممنوع است و عکس  ات،یظهور رواطبق  رایمجاز است؛ ز ست،ین نیو اگر چن ستین

عرف، نگاه به عکس او هم  قیتصدصورت به نیباشد که در ا نیدر چت آنال نکهیمگر ا ست،یاو خود او ن
 نگاه به خود او است.

جداگانه حکم  زیبدون آن: همان حکم عکس را دارد و صدا ن ای( با صوت لمیمتحرک )ف ریتصو انتقال
 رد که از آن بحث شد.صدا را دا

مقاله ممنوع اعالم شد، در  نیکه در ا یهر نوع ارتباط کالم زیصورت ن نی(: در اپیمتن )تا انتقال
 ممنوع است. زینوشتار ن

 یهاامیپ یحاو یکرهایها و استچون صورتک یعالئم ،لی: مقصود از شماهالیشمانمادها و  انتقال
همان معنا است: مانند خنده  هیو معمواًل هم شب ییدال بر معنا یمجاز یهااست که در عرِف شبکه یرتباطا

و قلب که نماد عشق و  نیزدن به عنوان نماد تحس فمانند ک یو... . مقصود از نمادها عالئم دنیو بوس
جزء  قیدق لیتحلممکن است در  هاهیموارد خصوصًا نما نیاز ا یاست. برخ شودیمحسوب م یدوست

بدن،  یهستند نه زبان اعضا تالیجیمحسوب شوند، اما از آنجا که به صورت نوشتار د یرکالمیارتباطات غ
با  حیصر یارتباط جنس یبرقرار یاگر مشتمل بر محتوا زین هاامیپ نگونهی. اشودیمقاله از آنها بحث م نیدر ا

 نیا ریباشد، قطعًا حرام است و در غ یاز عالقه جنس هیکه کنا یابراز محبت اینامحرم باشند مانند بوسه 
 .ستیصورت اگر صرفًا ابراز محبت باشد، حرام ن

 دیبا زین یارتباط کالم یها برارسانه در کیکونیآنمادین و و  یو صوت یاستفاده از زبان نوشتار ن،یبنابرا
 باشد. یفردانیو ارتباط م یفردعفت در ارتباط درون تیبا محور

 
 جهیتن

 یهر دو در آغاز ارتباط کالم فانهیعف ِی فردو ارتباط درون فانهیعف ِی فردانیبر آنچه گذشت، ارتباط م بنا
 است: ریبه شرح ز قیتحق یهاآمده در پاسخ به پرسشدستبه جیهستند. نتا تیاهم یبا نامحرم دارا

بدون قصد  یعنی فانهیعف یفرددو جنس مخالف با شرط ارتباط درون نیب یارتباط کالم یبرقرار .1
 قیدر حد ضرورت و بدون ترق یعنی فانهیعف ِی فردانیبا شروط ارتباط م زیو ن یگریلذت در د جادیا ایتلذذ 
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است. مقصود از  ازدر عرف مؤمنان، مج یجنس امیکاربردن کلمات دال بر ارسال پبه ایصوت در زنان 
 است. یو عرف یویو دن ینیضرورت، هر نوع ضرورت د

فرمودند پنج  اتیو اگر در روا ستین یسقف شمارش یدو نامحرم، دارا نیب یکالم امیارسال پ .2
 ضرورت است و پنج کلمه، نماد ضرورت و اکتفا به حداقل است. یعنی یفیکلمه، مقصود همان حد ک

شروط ارتباط، با  نیدو جنس ازجمله در آغاز ا نیب یدر هر نوع ارتباط کالم یمنطق یانتقال محتوا .3
 در پاسخ به پرسش اول، مجاز است. شدهانیب

 نیدو جنس ازجمله در آغاز ا نیب یو مفرح در هر نوع ارتباط کالم یشوخ یعاطف یانتقال محتوا .0
 در پاسخ به پرسش اول، مجاز است. شدهانیارتباط، با شروط ب

 نیس، ازجمله در آغاز ادو جن نیب یدر هر نوع ارتباط کالم زیآممحبت یعاطف یانتقال محتوا .5
 در پاسخ به پرسش اول، مجاز است. شدهانیارتباط، با شروط ب

 نیدو جنس مخالف، ازجمله در آغاز ا نیب یدر هر نوع ارتباط کالم یجنس یعاطف یانتقال محتوا .6
استفاده از  تین جهیکلمه نباشد و درنت نشیدر گز یتعمد نکهیارتباط، در هر صورت حرام است مگر ا

 محقق نشده باشد. ،یبار جنس یلمات داراک
ارحام جنس مخالف همچنان  انیارتباط م نیارحام در آغاز ا ۀعنوان صلبه یسالم و احوالپرس .7

 عنوان صله واجب خواهد بود. ارحام باشد، به ۀصل ِن یمستحب است و اگر مصداق متع
در آغاز در ارتباط دو جنس  یسالماز مستحبات مؤکد ا یکیعنوان کردن مؤمنان بهاستحباب سالم .8

که آن ارتباط هم ضرورت دارد، برخالف ارتباط  یفقط در آغاز ارتباط یکه ارحام نباشند هم وجود دارد، ول
مستحب  کی شانیا یگرفتن برادادن و پاسخهم ندارند، نفس سالم یدو جنس موافق که اگر ارتباِط ضرور

 خودبسنده است. یارتباط ندیمهم و فرا
عنوان ارتباط به کنندهآغاز نکهیارتباط واجب است مگر ا نیپاسخ به سالم جنس مخالف در آغاز ا .1
را آغاز کند، اصل بر  یکه ارتباط یصورت حرام است. البته هر مؤمن نیسالم نکرده باشد که در ا ،یضرور

پاسخ سالم  رونید و ازارفتار او را حمل بر صحت کن دیبا گریاست که از نظر او ضرورت دارد و مؤمن د نیا
 او را به مثل بدهد.

کردن و چه عنوان سالمارتباط بهتر است که چه به نیدر سالم زن به جنس مخالف در آغاز ا .11
 ای «کمیالسالم عل: »دیبگو تواندیدادن مجواب ایکردن و مرد در سالم« السالم کمیعل: »دیدادن بگوجواب

 .شتریبه مثل باشد نه ب دیجنس مخالف با پاسخ سالم نی. همچن«کمیسالم عل»
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باشد  یدر واسط که سنت رییو تغ افتیشده دست ارائه جیبه نتا امیپ یمحتوا تیبا محور قیتحق نیا .11
 .کندینم جادیدر حکم آن ا یرییتغ ،یلفظ ایباشد  یکیکونیمدرن و آ ای

افزود و آن  توانیم ید فقهدر بحث قواع ادشدهی ۀبر قواعد چهارگان یگرید یفقه ۀقاعد نیهمچن
 نیآغاز آن است. ا ۀبا نامحرم، جز در موارد ضرورت ازجمل یعبارت است از حرمِت هر نوع ارتباط کالم

شامل ارتباطات  زیو.. است و موارد ضرورت ن کیکونیو اشارات و آ یاز ارتباط کالم یقاعده شامل انواع
 .است یمجاز چون سالم در آغاز ارتباط ضرور یاسالم

در نمودار  عه،یمقاله از منظر فقه ش لیدر اوا ادشدهی یفیمدل توص یهنجار دیبازتول ج،ینتا نیا بهباتوجه
 داده شده است. شینما 3ۀشمار
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 .ق4143آل البیت)ع(،  ۀریاض المسائل، قم: مؤسس ،یمدعلمحبنعلی طباطبایی،
 .ق4143محمدحسین، المیزان، قم: اسالمی،  طباطبایی،

 .ق4141جریر، دالئل اإلمامة، قم: بعثت،  آملی، محمدبن طبری
 .ق4113حسن ، الخالف، قم: اسالمی،  محمدبن طوسی،

 .ق4111: دار الکتاب العربي، روتی، النهایة، ب_________________
 .ق4133 ،یمرتضو ۀ،المبسوط، تهران: چاپخان_________________
 .ق4113، تهذیب األحکام، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب اإلسالمیه، _________________

 .ق4111 نا،یاول، بیروت: بعبدالله، الفروق في اللغة، چاپ  بن حسن عسکری،
 .ق4141آل البیت،  ۀیوسف ، تذکرة الفقهاء، قم: مؤسس بن حلی، حسن عالمه

 .ق4114خیام،  ۀ، أجوبة المسائل الُمَهّنائیة، قم: چاپخان____________________
 .تایلنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم: امیر قلم، ب فاضل
 .ق4141قم: اسالمی،  حسن، کشف اللثام، هندی، محمدبن فاضل
 .4161 ،یدانچیتهران: م ،یرکالمیارتباطات غ اکبر، یعل ،یفرهنگ
 .ق4121الشافي، تهران: لوح محفوظ،  ،یمرتضشاهکاشانی، محمدبن فیض

 .ق4141محمد، المصباح المنیر، قم: دار الهجرة،  احمدبن فیومی،
  .4111عمر، اختیارمعرفةالرجال، قم: آل البیت)ع(،  محمدبن کشی،
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 .ق4113یعقوب، الکافي، تهران: دار الکتب اإلسالمیة،  محمدبن کلینی،
، 4ترویجري وسرایل ارتبراط جمعري رسرانه، ش علمي ۀ، فصلنام«جمعي یهاشناسي رسانهنشانه»مسعود،  ،یوثرک

 .11تا14، صص4133
 .ق4141هدایة العباد، قم: دار القرآن الکریم،  محمدرضا، گانی،گلپای

 .4131تهران: سروش،   ،یارتباط شناس ،)الف(یراد، مهد انیمحسن
 .4163چاپ پنجم، تهران: سمت، ، یارتباطات انسان  ،)ب( ____________

 .ق4113شرائع اإلسالم، قم: اسماعیلیان،  ،حسن حلی، جعفربن محقق
 .ق4141یت، جامع المقاصد، قم: آل الب حسین، بنیکرکی، عل محقق

 .ق4124محمد کاظم، مائة قاعدة فقهیة، چاپ چهارم، قم: اسالمی،  مصطفوی،
 .ق4141شیخ مفید،  ۀمحمد، المقنعة، قم: کنگر محمدبن مفید،

 .ق4111محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم: اسالمی،  اردبیلی، احمدبن مقدس
 .ق4123طالب)ع(، علیبنابی ۀدرسالتعلیقات، قم: م ناصر، العروة الوثقی مع ،یرازیش مکارم

 .ق4123)ع(، طالبیاببنامام علی ۀ، الفتاوی الجدیدة، چاپ دوم، قم: مدرس____________
 ق4121بنابیطالب)ع(،  امام علی ۀ، قم: مدرس،کتاب النکاح____________

 .4136قراگزلو، تهران: سروش،  یذکاوت یعل ۀترجم ،یجرالدر، ارتباط کالم لر،یم
 .ق4143محمدحسن، غنائم األّیام، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، بنقمی، ابوالقاسم میرزای
 .ق4111آیتالله مرعشی،  ۀشهابالدین، منهاج المؤمنین، قم: کتابخان ،یمرعش نجفی
 .ق4122نراقیین،  ۀرسائل و مسائل، قم: کنگر ،یمحمدمهداحمدبن نراقی،

 .ق4141لبیت، ، قم: آل امستند الشیعة ،_________________
 .4161: مهتاب، جایب روزبخت،یمهرداد ف ۀترجم ،یفردانیارتباطات م ،تی.ایجول وود،
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