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درس چهارم  :محرم و نامحرم
احکام روابط زن و مرد را خداوند در قرآن کریم مشخص کرده است و کسی حق
دخالت درآن  ،تحریف و تغییر ندارد  .این احکام در سیره و سنت و سفارشات پیامبر
(ص) و اهل بیت (ع) واضح و آشکار است و در احکام فقهی مراجع عظام تقلید مرزها
و حدود آن را مشخص کرده اند .رعایت نکردن این احکام و تجاوز از این حدود
حرام و گناه محسوب می شود و انسان را از سب زندگی قرآنی خارج می کند .
افراط و تفریط در هر امری ناپسند است در این موضوع هم انسان مسلمان نباید دچار
افراط و تفریط شود  .رعایت واجب و حرام و مستحب و مکروه موجب می شود که
انسان به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند .
از قرآن بیاموزیم :
 -1سوره نور آیات  30و  31حدود نگاه به نامحرم
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیر
بِمَا یَصْنَعُونَ ﴿﴾30
به مؤ منان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند ،و عفت خود
را حفظ کنند ،این برای آنها پاکیزه تر است ،خداوند از آنچه انجام میدهید
آگاه است.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِ ِهنَّ
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أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ َأبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَا ِئهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
ظهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ
الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَ ْ
مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ﴿﴾31
و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند ،و دامان
خویش را حفظ کنند ،و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار
ننمایند ،و (اطراف) روسریهای خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن
پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا
پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران
برادرانشان ،یا پسران خواهرانشان ،یا زنان هم کیششان یا بردگانشان (کنیزانشان)
یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به
زنان آگاه نیستند ،آنها هنگام راه رفتن پایهای خود را به زمین نزنند تا زینت
پنهانیشان دانسته شود( .و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد) و همگی
به سوی خدا بازگردید ای مؤ منان تا رستگار شوید)31( .
چند نکته :
 -1منظور ا غضّ بصر چیست ؟
 -2زینتهای ظاهر چیست ؟
 -3محدوده کشف حجاب در نزد محرم چه قدر است ؟

 -2احزاب آیه  32چگونه با نامحرم حرف بزنیم
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿﴾32
بنابر این به گونه ای هوس انگیز سخن نگوئید که بیماردالن در شما طمع کنند
و سخن شایسته بگوئید.
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 -3احزاب  59نحوه پوشش باال تنه
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ ِلأَزْوَاجِكَ وَبَنَا ِتكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا
ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤ منان بگو جلبابها (روسری های بلند)
خود را بر خویش فرو افکنند ،این کار برای اینکه (از کنیزان و آلودگان) شناخته
شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و (اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها
سر زده) خداوند همواره غفور و رحیم است.
 -4احزاب  -53حدود ار تباط دو نامحرم درموارد ضروری
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِکُمْ أَطْ َهرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
و هنگامی که چیزی از وسائل زندگی (به عنوان عاریت) از آنها (همسران پیامبر)
میخواهید از پشت پرده بخواهید ،این کار دلهای شما و آنها را پاکتر میدارد،
نکته :
 -1گرچه نزول این آیه برای زنان پیامبر (ص) است  .اما یك حکم است که شامل
همه می شود .
 -2گرفتن از پشت پرده ممکن است در هرجایی ممکن نباشد منظور به نحوی که
حدود رعایت شود .مثال دادن کرایه به راننده تاکسی  .گرفتن بسته پستی از
پستچی  .گرفتن جنس از مغازه دار و دادن پول جنس و .....
 -5سوره نور  -31-آشکار کردن زینتهای پنهان ممنوع
...وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
آنها هنگام راه رفتن پایهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود.
(و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد) و همگی به سوی خدا بازگردید
ای مؤ منان تا رستگار شوید.

تفسیر موضوعی زندگی با قرآن

4

 -6سوره نور – آیه  – 58حفظ حریم داخل خانه
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ َتضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَاح بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ
عَلَى بَعْضٍ کَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیم حَکِیم ﴿﴾58
ای کسانی که ایمان آورده اید باید بردگان شما و همچنین کودکانتان که به
حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت از شما اجازه بگیرند :قبل از نماز فجر ،و در
نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی) خود را بیرون میآورید ،و بعد از نماز
عشاء ،این سه وقت خصوصی برای شما است ،اما بعد از این سه وقت گناهی بر
شما و بر آنها نیست (که بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر طواف کنید (و
با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمائید) اینگونه خداوند آیات را برای شما
تبیین میکند و خداوند عالم و حکیم است.
نکته مهم :
وقتی توجه مسائل عفاف در داخل خانه بین محارم این قدر مهم است مشخص است
که بیرون از خانه و ارتباط بین نامحرمان چقدر باید مورد توجه باشد
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حضرت زهرا (س) و مرد نابینا
امام موسى بن جعفر به نقل از امیرالمؤمنین  ،علىّ (علیهما السالم) حکایت می فرمایند
روزى حضرت زهراء (علیها السالم) نزد پدرش  ،رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و
سلّم) بود ،که مردى نابینا وارد شد؛ و حضرت فاطمه (علیها السالم) خود را مخفى کرد.
هنگامى که مرد نابینا خارج شد ،حضرت رسول (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) اظهار
داشت :
« اى فاطمه ! با این که مى دانستى  ،او نابینا است و تو را نمى بیند ،با این حال چرا
پنهان شدى ؟»
پاسخ داد« :بلى  ،او نابینا بود ولى من که بینا بودم و چشم داشتم ».
و سپس افزود« :همان طورى که مرد نباید به زن نامحرم نگاه کند ،زن هم نباید به مرد
نامحرم نگاه نماید ،عالوه بر آن  ،از اندام زن  ،بوئى تراوش مى کند که نباید نامحرم
نزدیك او قرار گیرد».
حضرت رسول (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) فرمود« :به راستى که تو پاره تن من
هستى»)1(.
پی نوشت :
(بحار ،ج  ،43ص  91و ریاحین الشریفه ،تالیف شیخ ذبیح اهلل محالتی ،چاپ اسالمیه تهران ،ج  ،1ص  216و
منتهى االمال ،ص  161و  162به نقل از همان ،ص .)26

به راستی اگر این یك پیام را زنان جامعه عمل کنند و در برابر نامحرمان از خود نمائی
دست بکشند و خود نیز از نامحرم گرائی بپرهیزند ،جامعه در چه سطحی از نزاهت و
طهارت باقی می ماند.
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سواالت این درس :
 -1منظور از غضّ بصر که در آیات  30و 31سوره نور آمده است چیست ؟
 -2منظور از زینتهای ظاهر که پوشاندن آن واجب نیست چیست ؟
 -3محارم یك زن چه کسانی هستند ودر کدام آیه قرآن مشخص شده است ؟
 -4جلباب چگونه پوششی است ودر کدام آیه قرآن آمده است ؟
 -5مفهوم این عبارت از آیه  31سوره نور « وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ
زِینَتِهِنَّ » چیست ؟
 -6از آیه  58سوره نور کدام دستور عفاف اسالمی برداشت می شود ؟
 -7پیام داستان حضرت فاطمه (س) و مرد نابینا چیست ؟

