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 1چكيده

مقدس در  ه شرعاست ک مهمییکی از مسائل  -دیگری یا اعم از شخصی -ورود به منزل مسکونی
استیناس، تسلیم، استیذان، آن اهتمامی ویژه داشته است. احکامی همچون  آداب و احکامبیان 
 گیری از وقوع جرم و درکریم در پیش تجسس، حفظ امانت در نگاه، بخشی از تئوری قرآن عدم

رای تمام ای بعنوان اسوه نهایت تأسیس نظام حقوق شهروندی بوده است تا امت اسالمی را به
های پژوهش پس از تفسیر آیات، روایات و تحلیل دیدگاه علما در یافتهها تثبیت نماید. خالصهملت

های مذکور با ای عّلی بین بایستهتربیتی ورود به منزل چنین شد که رابطه - های فقهیتبیین بایسته
ات لطیف شارع استحکام اخوت، الفت و تعاون عمومی در جامعه برقرار است و دقت در نک

در تشریح احکام تربیتی ورود به منزل غیر، حاکی از اشراف کامل مکتب اسالم بر  مقدس
باب است و آن توجه به  جامع تربیتی در این های روحی و روانی انسان و بیانگر قدرواقعیت

 باشد.شکل متعارف آن می بهعقالنیت در طریقه وارد شدن به منازل 
 گیری از وقوع جرم.س، تجسس، حقوق شهروندی، تعاون عمومی، پیشاستینا وشژگهنلکا دی:
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 مقدمه

است که شرع مقدس در بیان ضرورت و  مهماز مسائل بسیار  ،ورود به منازل مسکونیشیوه 
بررسی آن، به جنبه فقه تربیتِی آن، اهتمامی ویژه داشته و مکلفان را به رعایت این جوانب و 

تنها در فقه اسالمی و روایات  مسئله چنان مهم است که نهاصول، توصیه نموده است. این 
طور مستقیم در شأن این رویه تربیتی وارد ه ، بلکه آیات متعددی در قرآن کریم بمعصومین

های مختلف به رعایت اصول نزاکت عمومی و ادب رفت و آمد و ورود و مسلمانان را با بیان شده
. ورود به منازل مسکونی از جنبه فقه تربیتی با نگاهی به منزل خصوصی دیگران ملزم نموده است

 ؛وجو نمودجست تأسیسی، منشأ آن را باید در ظهور قرآن کریم و رهنمودهای پیامبر اکرم
اصول تربیتی معاشرت و فقدان احکام رعایت دلیل عدم ه چرا که در زمان جاهلیت، اعراب ب

شود را از آن تعبیر می« حقوق شهروندی»نوان وحیانی، مقرراتی که امروزه در جوامع مدنی با ع
گاه، در تعامالت همدیگر زیرپا می گذاشتند و عماًل عرصه زندگی و بستر آگاهانه و یا ناخودآ

گوید: در می کشافنمودند. زمخشری در کتاب روانی را بر همدیگر تنگ می-آرامش روحی
دانست که هر را مجاز می سنت و ادب استیذان وجود نداشت و هرکس خود ،دوره جاهلیت

 (. 227/ 3: 1391)زمخشری، وقت بخواهد وارد خانه و خلوت دیگران شود 
قرآن کریم به سوی مردم فرستاده شد و عنایت خود را به مسئله حقوق  ،در چنین شرایطی

 فرماید: سوره نور می 27شهروندی معطوف نمود. آیه 
ِذیَنلآَ ُم شلاَللَ ْدُخُا ش یَههلشاَّ

َ
ْهِاَههللیهلأ

َ
ُ  شلَمَا لأ ِ ُخ شلَولُ َخاِّ

ْ
ُر   ًهلَغ َبلُر  ِ ُکْملَحاَّ لَ ْخَاأ

ُبوَن؛ل ُکْملَ َذکَّ لَاُکْملَاَتاَّ هایی غیر از در خانه !ایدای کسانی که ایمان آوردهذِاُکْملَخ ٌب
 این برای شما بهتر .خانۀ خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید

 (.352: 1388)قرآن کریم،  است؛ شاید متذکر شوید
هم در قالب یک آیه، کافی است تا از طریق آن متعالمونه بیان مذکور از سوی خداوند ن

ای از بایدهای فرهنگی و های قطعی عقلی و عرفی، مجموعههای سیاقی و تعمیمداللت
خصوصًا ذیل  ؛مسکونی ای صرفًا در خصوص ورود به منازلضوابط فقهی تربیتی گسترده



 

همین آیه، استخراج گردد که ذهن هر پژوهشگر را بر یافتن جوانب مختلف و یافتن 
 تربیتی رهنمون شود. - های فقهینوآوری

های شرع و الزامات حقوق اسالمی در عرصه فقه تربیتی نگاه با اندک نظری به مجموعه
فت که مبنای استنباط خیلی از احکام توان موارد مشهوری را یاورود به منازل مسکونی، می

توانند مصداق بارزی از مسئله ورود به منازل مسکونی و جنبه تربیتی آن اند و میشرعی شده
است که منجر به صدور قاعده تنصیصی  «سمره»باشند. یکی از این موارد، ماجرای معروف 

 استدر فقه اسالمی  ترین قواعد محوریدر فقه اسالمی گردید که یکی از اساسی« الضرر»
رویه فقها و نگاه ایشان در بررسی قاعده الضرر غالبًا از باب ضمان  (.1/211: 1419)بجنوردی، 

، اما منشأ صدور این قاعده را باید در توجه است ولیت مدنی شخص ضرر زننده بودهئو مس
به هم، توجه ای تربیتی یافت و آنویژه شرع مقدس نسبت به اهمیت و ضرورت مسئله

 رعایت احکام ورود به منازل مسکونی است.
تربیتی ورود به منازل مسکونی را با و تا جوانب فقهی است پژوهش حاضر سعی نموده 

 . کندنگاهی دقیق و موشکافانه ارزیابی و بررسی 

 مفهوم شناسی

 . ورود1

هم وزن دخول و متضاد خروج، در لغت به معنای وارد شدن و داخل شدن « ورود»واژه 
از این معنا، همان لحظه دخول و  .(749: 1403؛ شرتونی، 163/ 2: 1388پوری، )صفیست ا

 شاملرسد، ولی وارد شدن به منزل، عقاًل ذهن می وارد شدن فیزیکی و کیفیت آن به
. به نداردشود و اختصاص به حاالت و طریقه واردشدن در منزل در منزل نیز می« حضور»

منزل، به کسی که صاحب جایی مثاًل در ؛از لوازم همدیگر هستنددو مورد این دیگر، عبارت
اذن در شیء، اذن در لوازم »که دهد، یعنی اذن حضور نیز داده است، همچناناذن ورود می

 - از بدو ورود به منزل تا لحظه خروج از آن - رو تمام حاالت شخصاز این«. آن است



 

 ورود شخص در ظرف چند ثانیه هرچند ؛گیردقرار می« ورود»همگی تحت عنوان کلی 
نظر بنشیند و یا اقامت نماید. بنابراین اطالق  بدون آنکه حتی در منزل مورد ،انجام پذیرد

 کند. عنوان ورود، بر صرف حضور فیزیکی صدق می

 . منزل مسكونی2

ست؛ ا بیان گردیده« منزل»الفاظ مترادف فراوانی برای واژه  ،های فارسی و عربیدر فرهنگ
با  (.467: 1376)خداپرستی، آشیانه  و خانه، کاشانه، سرا، مسکن، بیت، دار، حجره از جمله

های لغت عربی، برای برخی از این الفاظ، معانی متفاوتی از سوی اهل این حال در فرهنگ
اند نظیر هم ابیت و منزل و مأو»فرماید: بقره می 125طبرسی ذیل آیه لغت ارائه شده است. 

مثل منزل که  است؛ گویند که حروف و کالم را جمع کردهمیرو بیت ِشعر را از آن و بیت
بیت به »اند: اما برخی اهل لغت گفته (.378/ 1: 1384)طبرسی، « کنداهلش را جمع می

که  گویندمیمحلی را به « دار»خواه از سنگ باشد یا پارچه و از اینکه  ؛ی مسکن استامعن
خانه « دار»گردد که ترجمه صحیح بیت، اتاق و ترجمه روشن میجامع بنا و عرصه است، 

که با مراجعه به ین قرار است؛ چنانهماطالقات قرآن نیز از  .(1/249: 1412)قرشی، « است
 (. 69/ 1: 1394)ر.ک: عبدالباقی، گردد واضح می المعجم المفهرس

م از دائم یا اعـ سکونت خصوصی  آمادههر محلی است که « مسکونی»از قید  مراد
ها، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، انواع خانه :مانند ـ باشد؛موقت 

های سراها، خوابگاهها، مهمانهای استراحت هتلها، اتاقهای مسکونی کشتیبخش
بنابراین منزل  .خواه آن منزل دارای سکنه باشد یا خیر ؛دانشجویی و دیگر تأسیسات مشابه

مرکز ، ر.ک: شورای عالی فضای مجازی) کندمینیز عنوان مسکونی بر آن صدق خالی از سکنه 
 .(1396ملی فضای مجازی، 

 . غير3

آیه )« َغیَر ُبیوِتُکم  »در عبارت « غیر»قید  ،شناسی گرددواژه دیگری که ضروری است مفهوم



 

به منازل  باشد؛ زیرا بسیاری از احکام تربیتی ورود به منزل، مختص ورودمی (سوره نور 27
در کتب لغت « غیر»ضروری است مفهوم آن روشن گردد. واژه  دلیل همین به ؛دیگران است

)راغب است. معانی همچون مگر، جز، سوا، دیگر، سایر  شدهدر معانی متنوعی استعمال 
؛ طریحی، 403/ 4: 1404)ابن زکریا، ، متفاوت، مختلف، اجنبی، غریبه (618: 1412اصفهانی، 

 در کتب لغت آمده است.« غیر»برای واژه  (431/ 3: 1416
وابسته به احکام و مقرراتی است که شرع مقدس برای « غیر»از آنجا که دایره شمول 

توان تعریف ورود به منازل مقرر کرده است، از بررسی صور مختلف تحقق ورود، می
التی است که شارع این مورد از مقو :توان گفتتری از آن ارائه نمود، ولی اجمااًل میروشن

به مقتضای ُعرف بسنده نکرده و دامنه عرف را توسعه داده و غیر را اعم از مقتضای عرفی 
کلی هر شخصی که ورود وی به منزل، شرعًا  طوره لذا شاید بتوان گفت ب .لحاظ کرده است

 گردد. میبر آن اطالق « غیر»عنوان  ،نیازمند استیذان باشد

 ود به منزل مسكونی مسائل و احكام تربيتی ور

از جمله مباحثی که در حیطه ورود به منزل مسکونی قابل طرح و بررسی است، مسائل و 
ای شده است که در ها توجه ویژهکه در آیات قرآن کریم بدان باشدمیاحکام فقهی تربیتی 

 گیرد.ادامه مورد بررسی قرار می

 . ضرورت اذن گرفتن قبل از ورود1

 ضرورت»سوره نور مورد توجه قرار داده،  27که خداوند متعال در آیه  ایاولین نکته تربیتی

گوید: استیناس طلب الفت است. عالمه طباطبایی می (تستأنسوا)« اذن گرفتن قبل از ورود
و کلمه مثل دخول با تنحنح و ذکر خدا  ؛و سکون با کاری است که باعث الفت شود

 ورود بهمنظور انجام شود، مانند استیناس برای  به معنای عملی است که به این« استیناس»
گفتن یا الله و امثال آن به منظور اجتناب از سرزدگی، تا صاحب خانه بفهمد یا خانه نام خدا 

خواهد بسا صاحب خانه در حالی قرار دارد که نمیچه دارد.خانه  ورودکه شخصی قصد 



 

 (. 153/ 15: 1387)طباطبایی، خبر شود کسی او را به آن حال ببیند و یا از وضعی که دارد با
، به تبیین مفهوم و بیان روایاتی که در این «تستأنسوا»ن در تفهیم عبارت ااغلب مفسر

با این حال برخی دیگر از مفسران با تفقه در آیه شریفه، جنبه  .اندباب وارد شده، اکتفا کرده
 اند و آن اینکه: استنباط نموده آنتربیتی دیگری نیز از 

؛ زیرا جمله دوم فقط «تستأذنوا»به کار رفته است نه « تستأنسوا»در اینجا جمله 
 ،گرفته شده« انس»که جمله اول که از ماده کند، درحالیاجازه گرفتن را بیان می

دهد که رساند، و نشان میای توأم با محبت و لطف و آشنایی و صداقت را میاجازه
بانه و دوستانه و خالی از هرگونه خشونت باشد حتی اجازه گرفتن باید کاماًل مؤد

 (. 427/ 14: 1374)مکارم، 
اند: بدون شک اذن گرفتن واردشونده، وحشت اهل خانه را از بعضی مفسران نیز آورده

. (671/ 2ق: 1412)حجازی، آمده است « أنس»اذن در آیه با لفظ  دلیل همین برد و بهبین می
رفتن به منزل دیگران، دقایق یا ساعاتی قبل از آن، از احوال  رو شایسته است قبل ازاز این

میزبان باخبر شده و به ایشان اطالع داده شود؛ زیرا ورود نابهنگام و غافلگیرانه منجر به 
وحشت اهل خانه و متعاقبًا پایمال نمودن حق خلوت شده و این امر باعث برهم زدن آرامش 

 گردد.و تکلف میزبان و اهل منزل می
است؛ زیرا استیذان نوعی « تستأذنوا»همان « تستأنسوا»جمله  :همچنین گفته شده است

عمل انسانی است و هرگونه دخول و وارد شدن بدون آن، در حکم عمل حیوان وحشی است 
 (.562/ 3: 1387)جزائری، 

ای توان جنبهعالمه در تفسیر این آیه شریفه به جنبه دیگری اشاره نموده است که می
 یتی از آن استخراج نمود: ترب

شود که مصلحت این حکم، پوشاندن عورات مردم و از آیه مذکور فهمیده می
شونده هنگام دخولش به خانه غیر، پس وقتی داخل .حفظ احترام ایمان است

گاه سازد و سپس داخل شده و استیناس کند و صاحب خانه را به استیناس خود آ
شاندن آنچه باید بپوشاند کمک کرده و نسبت به سالم کند، در حقیقت او را در پو



 

پسندیده، مایه  [تربیتی و]اش داده و معلوم است که استمرار این شیوه خود ایمنی
استحکام اخوت و الفت و تعاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر قبیح است و جمله 

با هم اشاره به همین فواید است، یعنی شاید « ذلکم خیر لکم لعّلکم تذّکرون»
متذکر وظیفه خود بشوید، که چه اموری را باید رعایت کنید  ،استمرار بر این سیره

و چگونه سنت اخوت را در میان خود احیاء سازید و در سایه آن، قلوب را با هم 
  .(153/ 15)طباطبایی، همان: های اجتماعی برسید مألوف نموده، به تمامی سعادت

که سفارش به استیناس، متوجه هرشخص نظر داشت آن نکته مهمی که باید در
به منزل غیر است؛ یعنی مقید به این نیست که ساکنان  لحظه ورودای است که در واردشونده

شود. از )مورود( می ایهر شخصی واردشوندهشامل کسانی هستند، بلکه  داخل منزل چه
 گوید: رو شهید مطهری در مسئله حجاب میاین

نمود دستور اذن گرفتن و استیناس اختصاص به  تصور روشن است که نباید
کند. این وظیفه، مطلق و عام است. ها زن زندگی میهایی دارد که در آنخانه

مردان و زنانی که مقید به پوشش هم نیستند ممکن است در خانه خود وضعی 
 (.119: 1393)مطهری، داشته باشند که نخواهند دیگران آنان را به آن حال ببینند 

 موقع ورود به منزل کردنسالم  .2

آموزد، سالم ورود به منزل غیر می لحظهاصل تربیتی دیگری که قرآن کریم به مسلمانان در 
سوره نور که شرح  27گفته )به محض ورود و پس از اسیناس است. عالوه بر آیه پیش کردن
به منزل نازل موقع ورود  کردننیز در خصوص سالم نور سوره  61تفصیل گذشت( آیه آن به

 فرماید: باشد. آیه مذکور میهای تربیتی آن میشده است که هرکدام بیانگر جهتی از حکمت
لاَلل یِضلَحَبٌجلَو لاَللَمَا لشْاَ ِب ْمَبِجلَحَبٌجلَو

َ
لَمَا لشْْل لاَل ْمَ  لَحَبٌجلَو

َ
َا َسلَمَا لشْْل

لُر  ل ْو
َ
لأ لُر  ِ ُکْم لِ ْن ُکُا ش

ْ
لَ أ ْن

َ
لأ ْ ُفِخُکْم

َ
لُر  ِهلَمَا لأ ْو

َ
لأ َههِ ُکْم َّ 

ُ
لُر  ِهلأ ْو

َ
لأ ِهلآَرهِئُکْم

لُر  ِهل ْو
َ
لأ هِ ُکْم لَم َّ لُر  ِه ْو

َ
لأ ْمَ هِ ُکْم

َ
لأ لُر  ِه ْو

َ
لأ َخَ شِ ُکْم

َ
لأ لُر  ِه ْو

َ
لأ ِإْخَ شِ ُکْم

ْولَصِدیِرُکْملَا َسلَمَا کُل
َ
ْولَ هلَ َاْکُاْملَ َفهِ َحُعلأ

َ
ْولُر  ِهلَخهاَلِ ُکْملأ

َ
ْخَ شِاُکْملأ

َ
ْملُوَمهٌحلأ



 

لِ ْنلِمْمِدل لَ ِح ًة ْ ُفِخُکْم
َ
ُ  شلَمَا لأ لَفَخاِّ لُر   ًه لَدَخْاُاْم لَفِإَذش ْ َاه ًه

َ
لأ ْو

َ
لأ ُکُا شلَوِ  تًه

ْ
لَ أ ْن

َ
أ

ُکْملَ ْتِرُا َنل ُعلَاُکُملشْلْیهِهلَاَتاَّ ِعلُ َبهَ َکًةلَط َبًةلَکذِاَكلیَب ُنلشااَّ ؛ بر نابینا و افراد لنگ و شااَّ
، و بر شما نیز گناهی نیست که از [که با شما هم غذا شوند]هی نیست بیمار گنا

شود های فرزندان یا همسرانتان که خانۀ خود شما محسوب میخانه) های خودتانخانه
های مادرانتان، های پدرانتان، یا خانهغذا بخورید؛ و همچنین خانه (بدون اجازۀ خاصی

های های عموهایتان، یا خانهخواهرانتان، یا خانه هایهای برادرانتان، یا خانهیا خانه
ای که کلیدش در هایتان، یا خانههای خالههایتان، یا خانههای داییهایتان، یا خانهعمه

جمعی یا طور دستهه های دوستانتان، بر شما گناهی نیست که باختیار شماست، یا خانه
شدید، بر خویشتن سالم کنید، ای جداگانه غذا بخورید؛ و هنگامی که داخل خانه

گونه خداوند آیات را برای سالم و تحیتی از سوی خداوند، سالمی پربرکت و پاکیزه! این
 (.61: نورکند، باشد که بیندیشید )شما روشن می

ُفِسُکم  »الله مصباح یزدی از این آیه و از جمله آیت ُموا َعلی َان  است که اگر  استفاده کرده« َفَسلِّ
خانه ام ورود، کسی در خانه نباشد، باز هم سالم کردن الزم است؛ ولی از آنجا که صاحببه هنگ

که در شود، باید به خودش سالم کند؛ چنانیا کس دیگری در خانه نیست، شخصی که وارد می
الّسالم علینا و علی عباد الله » گوییم:کنیم و میهای نماز هم به خودمان سالم مییکی از سالم

  1.(248/ 3: 1392)مصباح یزدی، « سالم بر ما و بر بندگان شایسته خدا حین؛الصال
خانه الله مصباح و تفسیری که از آیه نموده، اذن صاحبنظر نگارنده در کالم آیتبه 

اگر به هنگام ورود، کسی در خانه »اگر مقصود این دیدگاه از  ، ولیمفروض گرفته شده است
جه به سیاق آیه مذکور، سالم کردن، در حال ورود شخص به آن باشد که با تو...«  نباشد

کسی در خانه نیست، موضوع حکم  بداند کهخانه است، پس وقتی که شخص در این موقع 
همچنان باقی است و طبق « تسّلموا»ولی موضوع حکم  ،شودمنتفی می 27 آیه« تستأنسوا»

م قرار داده است. اما چنین این تفسیر، این آیه گویی خود شخص را نیز موضوع برای حک
سوره نور محل مناقشه است؛ زیرا آیه  28دلیل ناسازگار بودن آن با منطوق آیه ه نظری ب

ُخُلوَها»مذکور با نهی صریح  را ممنوع  صاحب آن حضور نداردورود به منزلی که  ،«َفاَل َتد 



 

تر باشد و در این رسد تمسک به منطوق آیه به صواب نزدیکنظر میه رو بکرده است. از این
به مفروض گرفتن اذن و یا در تقدیر گرفتن کلمه یا عبارتی همچون نیازی صورت دیگر 

اگر به هنگام ورود، کسی »مأذون بودن شخص واردشده در آیه نیست. شاید هم مقصود از 
این باشد که این گفته در مورد احتماِل بودن « در خانه نباشد باز هم سالم کردن الزم است

ی در خانه و ندانستن از سوی شخص وارد شده باشد. پاسخ آن است که این توجیه با کس
کالم مفسر سازگاری ندارد؛ زیرا فرض مسئله با توجه به کالم مفسر در جایی است که 
شخص به هنگام ورود بداند که کسی در منزل نیست، و همین علم، برای وی منجر به تنجز 

 گردد.وره نور میس 28تکلیف بر امتثال حکم آیه 
اما درخصوص حکم فقهی سالم کردن موقع ورود به منزل غیر، فقها با استناد به روایات 

صیغه امری که در آیه آمده را حمل بر استحباب  2،که در این باب وارد شده است فراوانی
 (.75/ 9: 1405؛ بحرانی، 20/ 9: 1414)ر.ک: عالمه حّلی، اند نموده

 تراحت والدین. ورود به اتاق اس3

باید دانست که احکام تربیتی ورود به منازل مسکونی، صرفًا اختصاص به منازل دیگران 
به اتاق  ترین آنها، ورودکه یکی از مهم شودگاهی شامل منازل خود انسان هم میندارد و 

 فرماید: سوره نور می 58باشد. آیه استراحت والدین و محل خواب ایشان می
یَههلشَا ل

َ
ِذیَنلَاْملیْبُاُغ شلشْاُحُاَملیهلأ یَ هُ ُکْملَولشَا 

َ
ِذیَنلَ َاَکْ لأ ِذْ ُکُملشَا 

ْ
ِذیَنلآَ ُم شلِا ْخَاأ

ِه َبِةلَول شٍهلِ ْنلَقْبِللَصََلِةلشْاَفْجِبلَولِح َنلَ َضُت َنلِث هَرُکْملِ َنلشاَظ  ِ ْمُکْملَثََلَثلَ َب 
لَمْ َ شٍهل لَثََلُث لشْاِتَشهِء لَصََلِة لَرْتِد لُوَمهٌحللِ ْن لَمَا ِهْم لاَل لَو لَمَا ُکْم لَا َس َاُکْم

لَول لشْلْیهِه لَاُکُم ُع لشاَا  لیَب ُن لَمَا لَرْتٍضلَکَذِاَك لَرْتُضُکْم لَمَا ُکْم شُف َن لَطَ   َرْتَدُهَن 
لَحِک ٌمل لَمِا ٌم ُع اید! بردگان شما، و همچنین ای کسانی که ایمان آورده؛ شاَا 

اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده
آورید، و های )معمولی( خود را بیرون مینماز صبح، و نیمروز هنگامی که لباس

این سه وقت خصوصی برای شماست؛ اما بعد از این سه وقت،  .بعد از نماز عشا



 

ر بگردید و بر گرد یکدیگ [که بدون اذن وارد شوند]گناهی بر شما و بر آنان نیست 
خداوند آیات را برای  ،گونه. این[و با صفا و صمیمّیت به یکدیگر خدمت نمایید]

  (.58: نور)کند، و خداوند دانا و حکیم است شما بیان می
است که از این به معنای کندن لباس، و کنایه « َتَضُعوَن ِثیاَبُکم»وضع ثیاب در جمله 

کلمه  .بیگانگان در آن حال ایشان را ببینند رندندابسا میل  که چه هستنداهل خانه در حالی 
هیَره» کلمه عورت به معنای عیب است و اگر آن را عورت  .به معنای وقت ظهر است« ظَّ

شاید مراد از آن در آیه شریفه، هر  .چون هرکس عار دارد از اینکه آن را هویدا کند ؛اندنامیده
 (.232/ 15، همان: )طباطباییاست  نچیزی باشد که سزاوار پوشاند

گاه نشدن فرزندان از وضعیت متناسب با خواب و ب ا توجه به خطاب آیه شریفه، آ
هایشان، فلسفه و حکمت استراحت )حالت برهنگی و خلوت( پدران و مادران در اتاق

َثالُث »تشریع حکم اذن گرفتن فرزندان برای دیدار با والدین دانسته شده است. جمله 
تینافیه بیانیه است و بیانگر علت تشریع حکم اذن گرفتن فرزندان برای ورود اس« َعوراٍت لُکم

حکمت  (.541/ 14)مکارم شیرازی، همان: به اتاق و محل استراحت والدین خویش است 
تعیین زمان در دلیل خطاب آیه شریفه نیز روشن است؛ زیرا به تعبیر عالمه طباطبایی در غیر 

و ( 227/ 15)طباطبایی، همان: دائمًا در آمد و رفت و خدمتند  این سه موقع، غالمان و کنیزان
گردد، پس در لذا اگر بخواهند در هر بار ورود به منزل اذن بگیرند، موجب عسر و حرج می

 شود. اجازه خواستن تنها به این سه هنگام اکتفا می
اجع این آیه بدان توجه دارد، لزوم تفرق و جداسازی مض هیچ شکی نیست که آنچه

روایاتی نیز بر الزام والدین بر این  میان در این .)محل خواب( کودکان با بزرگساالن است
فرماید: این دستور متوجه اولیای اطفال رو آیت الله مکارم میاز این 3.تفریق داللت دارد

د تا انچرا که آنها هنوز به حد بلوغ نرسیده ؛است که آنها را وادار به انجام این برنامه کنند
)مکارم، همان: مشمول تکالیف الهی باشند، و به همین دلیل مخاطب در اینجا اولیا هستند 

نوع یاددهی با توجه به سیاق آیه شریفه و این رسد که تکلیف به . به نظر می(539/ 14



 

روایات، یاددهی استیذان باشد. اینک سؤال اینجاست که اگر اولیا بنا به دالیلی نسبت به 
جع کودکان اقدام نکردند، آیا خطاب وجوب تفریق مضاجع به خود فرزند متوجه تفریق مضا

ذهن آید که مگر قبل از بلوغ، تکلیفی مطرح است تا این بحث  است؟ شاید در ابتدا چنین به
درست است که عرف، نوعی مالزمه بین  :توان گفتپیش آید؟ در جواب به این سؤال می

 فهمد، اما ذکر چند نکته در این مالزمه الزم است:یتفریق مضاجع با مطلوبیت تفرق م
 اول آنکه مالزمه عقلی در فقه مورد قبول نیست و فقط مالزمه عرفی قبول است.

 بنابراین وقتیدوم آنکه این مالزمه درجایی است که امکان خطاب به مکلف باشد. 
امر به  اگر ؛ مثالً دادفتوا  به اوتوان به وجوب تکلیف ، نمینداردمخاطبی شرایط تکلیف را 

این تکلیف بر  اوست وتکلیف برعهده والدین و مربیان  ،تفریق مضاجع مجنونین شده باشد
تکلیفی ندارد. در کودکان غیربالغ هم چنین است؛  ،عهده خود مجنون نیست؛ زیرا در اصل

ها نیز مثل مجانین شأنیت تکلیف ندارند. نتیجه آنکه تفریق مضاجع از سوی خود آن
  (.28: 1395)زارعان و همکاران، رزندان قبل از بلوغ، مستحب و بعد از بلوغ واجب است ف

د. همچون آیه ننمایمیآیات دیگری در قرآن متناظر با آیه مذکور بوده و آن را تبیین  بله،
لِاُبُت اَل»فرماید: سوره نور که می 24 لِإالَّ یَمَاُهنَّ ْفِللُقْللِاْاُ ْؤِ َمهِه...اَللیْبِدیَنلِر ْو...شالِّ

َ
لأ ِاِهنَّ

خهِءل لیْظَهُبوشلَما لَمْ  شِهلشامِّ ِذیَنلَاْم ؛ به زنان مؤمن بگو... زینت خود را آشکار نسازند شاَّ
گاه نیستند  «.مگر برای شوهرانشان... یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آ

، الجامع جوامع، لبیانا مجمع، الجنان روض، الّتبیانبسیاری از تفاسیر معتبر از جمله 
و  الدقائق کنز و اصفىو  صافى تفاسیرمحقق اردبیلی،  البیان زبدة، العرفان کنز، القرآن فقه

خهِءل»عبارت  ،الدرر قالئد ِذیَنلَاْملیْظَهُبوشلَما لَمْ  شِهلشامِّ در آیۀ شریفه را کنایه از بلوغ « شاَّ
یظهر علی »؛ طفلی که انددانسته اند و همگی بر طبق این آیه، اطفال را دو قسمنگرفته

« مراهق»و در برابر قسم اول از اطفال که آن را  «.ال یظهر»و طفلی که  «عورات النساء
اند. عالوه بر مفسران، بسیاری از دانشمندان دیگر از اند، پوشش را واجب شمردهدانسته

اند و از سویی هاین نکته را گفت مجمع البحریندر  جمله بسیاری از فقها و نیز طریحی



 

بنا بر قول تحقیقی در میان فقهای امامیه تا پیش از صاحب جواهر فقیهی قائل نشده  ،دیگر
 (.827/ 3: 1419)زنجانی، که مراد از آیه بلوغ باشد است 

کند و لزومی داللت نوعی بر مفاد خود می آمده است: این حکم البیاناطیبدر تفسیر 
رو از همین .گردد نه موضوعیتآن، طریقیت استنباط می گردد، ازکه از آیه برداشت می

چنانچه این اشخاص در غیر این سه زمان، احتمال دهند که مانعی از ورود ایشان به اتاق 
خلوت و استراحت والدین وجود دارد، باز نباید بدون اذن وارد شوند، و بالعکس در 

مان، والدین به کار روزمره خویش که این اشخاص یقین داشته باشند که در این سه زصورتی
)طیب، مشغولند، چه بسا با استناد به همان اذن فحوا، ورود ایشان مانعیتی نداشته باشد 

1386 :9 /559 .) 
اند را بر نوعیت و غالبیت حمل قول حق نیز همین است و بایستی اوقاتی را که در آیه قید شده

و  (305/ 1)آخوندخراسانی، همان: باشند خود میزیرا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نمود؛ 
 مادامی که مصلحت حکمی در یک موقعیت منتفی باشد، خود حکم نیز منتفی خواهد شد.

ی، اشعاری بر لزوم مراقبت والدین از اوقات یآیه به داللت اقتضاکه رسد نظر میه ب
داللت کالم بر  :از عبارت است خلوت خود نیز دارد. داللت اقتضایی در نگاه علمای اصول

مفهومی که در لفظ نیامده، اما از نظر عرف، مقصود گوینده است و صدق یا صحت کالم از 
آنچه از سیاق  (.414/ 1: 1379)نائینی، منوط به آن است  ،نظر عقل یا شرع یا لغت و یا عادت

ندان گردد، با استناد به داللت اقتضایی، ضرورت تربیت جنسی فرزاین آیه استنباط می
رو با استناد به آیه مذکور، بر والدین نیز واجب است که در از این .توسط والدین است

در  تاخواهد ها میداشته باشند. خداوند از خانوادهنمعرض دید اهالی منزل حرکات ناموّجه 
 دلیل همین به ،هر بخش از زندگی، برنامه داشته باشند و خود را مقید به اصول تربیتی کنند

روز را زمان راحتی و خلوت خود قرار دهند که در والدین است که سه وقت از شبانه ر عهدهب
صورت معّین بودن این اوقات، کودکان نیز زمان اجازه گرفتنشان مشخص شده و رعایت 

 شود.تر میاصول تربیتی آسان



 

 . ورود از راه متعارف4

 فرماید: بقره می 189آیه 
ر  لش َّ لَ ِن لشْاِببَّ لاِکنَّ لَو لُظُه ِ هه لِ ْن لشْاُب  َه ُ  ش

ْ
لَ أ ْن

َ
لِرأ لشْاِببُّ لِ ْنللَا َس لشْاُب  َه ُ  ش

ْ
لأ َو

ُکْملُ ْفِاُح َنل َعلَاَتاَّ ُر شلشااَّ ْر شِرههلَولش َّ
َ
وارد شوید ها ؛ کاِر نیك آن نیست که از پشِت خانهأ
پوشیدند، از آن چنان که در جاهلیت مرسوم بود که به هنگام حج، که جامۀ احرام می]

بلکه نیکی این است که  [شدندشدند، و از نقِب پشِت خانه وارد میدِر خانه وارد نمی
 ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار گردید.پرهیزگار باشید و از دِر خانه

؛ شیخ 178/ 1؛ 1415)ر.ک: عروسی حویزی، که در تفاسیر معتبر آمده فه چناناگرچه آیه شری
شیوه نادرست اعراب جاهلی در وارد شدن به منزل دیگران را مورد اشاره  ،(27/ 2طوسی، همان: 

گذاشتند و نسبت به چنین هایی کار می)که در پشت منازل دیگران، نردباناست قرار داده 
ای کلی و یک قدر جامع تربیتی اما روشن است که آیه بیانگر قاعده ،(عملی تدّین نیز داشتند

در این باب بوده و آن، توجه به عقالنیت و ماهیت متعارف در شکل ورود به مطلق اعمال ولو 
کند و که عملی نیک باشد، کفایت از پسندیده بودن ماهیت عمل نمیاعمال نیک است. این

در غیر این صورت، نیک شمردن آن  ،تعارف انجام پذیردالزم است که در قالبی معقول و م
و »فرماید: امر در جمله رو عالمه طباطبایی میعمل را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد. از این

 آور نیست، بلکه امر ارشادی و نصیحت است بهامر مولوی و تکلیف ،«تأتوا البیوت من ابوابها
اند آنهایی که برای خانه درب ساخته است؛ زیراپشت بام  از دیوار یااز درب بهتر  وروداینکه 

و این رسمی پسندیده  اند و آن ورود و خروج از طریق در خانه استداشتهی یغرضی عقال
دلیل بر اینکه امر نامبرده مولوی نیست، این است که زمینه  .است که مردم بر آن عادت دارند

یلی در بین مردمی پیدا شده است. عادتی که کالم، تخطئه عادت زشتی است که بدون هیچ دل
به جز از بین بردن یك عادت پسندیده و موافق با غرض عقالیی، دلیل دیگری ندارد. در چنین 

ها را از درب آن درآیید، به بیش از هدایت و ارشاد به سوی ای، سفارش به اینکه خانهزمینه
 (.183/ 2طبایی، همان: )طباآورد طریقه صواب، داللتی ندارد، و تکلیفی نمی
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کنایه از این است که هرگونه ورود از غیر درب منازل،  ،همچنین گفته شده که آیه شریفه 
نظر نگارنده ورود از ه . ب(44/ 2: 1403)سید مرتضی، در حکم ورود از پشت منازل است 

 ورود از راه»توان از آن به پشت، از باب مثال و مصداقی از قدر جامعی است که می
سوره  27اشاره نموده است. این آیه در کنار آیه نیز که عالمه چنان؛ تعبیر نمود« غیرمتعارف

اوامری همچون استیناس و تسلیم در ورود به منزل  تواند بیانگر این باشد که الزمهنور، می
و تمامی  هاآن دستور وگرنهغیر، آن است که ورود از راهی متعارف و پسندیده انجام پذیرد، 

گیرد. بر این اساس طبق این آیه، تحت شعاع قرار می ،داب تربیتی ورود به منزل غیرآ
کنند، الزم است تربیتی ورود به منزل غیر می ایت دستورعراشخاصی که خویشتن را ملزم به 

 که آداب تربیتی را از راهی که خداوند دستور داده انجام دهند.

 . حضور در منزل غير5

جا گفته شد غالبًا اختصاص به لحظه ورود به منزل غیر داشت. اما ورود مباحثی که تا بدین
باشد که یکی از این لوازم، حضور یافتن به منزل غیر دارای لوازم جدانشدنی دیگری نیز می

غرض و طلبی است که آن غرض با حضور  به دلیلشخص در منزل غیر است؛ زیرا ورود 
و  در ظرف چند ثانیه ،و عنوان حضورگردد و چه بسا حصول غرض شخص تحصیل می

اعم  ،بدون جلوس بر آن صدق کند و احکام حضور در منزل غیر بر آن مترتب شود. حضور
دنبال هدف به از جلوس و غیر جلوس است و شخص از مرحله استیناس و سالم گذشته و 

 همچون صله رحم، خوردن طعام و... .  ؛باشدخویش می
وارد منازل مسکونی  با آن هدفمشروعی که عمومًا مردم ترین اغراض در ادامه مهم

 گیرد.شوند مورد بررسی قرار میدیگران می

 حضور مهمان الف(

یکی از مصادیق شایع ورود و حضور در منزل غیر، مهمانی رفتن و احکام تربیتی آن 
غالبًا در قالب مهمانی رفتن « صله رحم»همچون  هاو نیکیباشد. برخی از حسنات می



 

« مهمان»ورود به منزل میزبان تا چه مدتی  ابتدایپذیرند. اینکه واردشونده از انجام می
که وظایف خاص خود را نسبت به او انجام  باشدبر میزبان مستحب  تاشود محسوب می

در کتاب  :دهد، در برخی روایات نبوی، سه روز و دو شب اعالم شده است. برای مثال
کون الضیافة ثالثة أیام و کراهة النزول علی من ال نفقة عنده  استحباب»باب  الشیعهوسائل

 (283/ 6 :1407)کلینی،  کافىو نیز کتاب  (313/ 24عاملی، همان:  )حر« ابتداء و استدامة
 از جمله:  ؛وارد شده است دست از پیامبر اکرمروایاتی از این

حسین محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن الحسن بن ال -
قال: قال رسول  الفارسی عن سلیمان بن جعفر البصری عن أبی عبد الله

: الضیف یلطف لیلتین فإذا کان اللیلة الثالثة فهو من أهل البیت یأکل ما الله
شمار  اهل خانه به ءشود، از شب سوم جزتا دو شب پذیرایی می مهمانأدرك؛ 

 (.313/ 24عاملی، همان:  ؛ حر283/ 6 همان:)کلینی، آید و هر چه رسید بخورد می
حسین بن محمد عن معلی بن محمد عن واصل عن عبد الله بن سنان عن  - 

: الضیافة أول یوم و الثانی و الثالث و ما قال: قال رسول الله أبی عبد الله
عاملی، همان:  ؛ حر283/ 6)کلینی، همان: کان بعد ذلك فهو صدقة تصدق بها علیه 

یك روز و دو روز و سه روز است، بعد از آن هرچه به او دهی ی مهمان (313/ 24
 شود.صدقه محسوب می

روایات مذکور به داللت سیاقی، اشعاری تربیتی خطاب به شخص مهمان دارد و آن 
 .مکروه خواهد بود ، وگرنهاینکه بهتر است توقف وی در منزل میزبان بیش از سه روز نباشد

اند که اگر میزبان از روی رضایت قلبی مقید به این کرده برخی چنین حکمی را ،با این حال
)فیض بر ماندن مهمان اصرار ورزید، ماندن مهمان در منزل میزبان مستحب خواهد بود 

 (.91/ 4: 1390 ؛ غّزالی،45/ 3: 1417کاشانی، 
نیست  ایندر روایت نخست، « فهو من أهل البیت»مقصود از عبارت که بدیهی است 

حق شود، خانه، نسبت به اقامت در آن منزل، ذی آناهل  انندمنزل میزبان همدر  مهمانکه 
شود که منظور، معلوم می ،«یأکل ما أدرك»بلکه از قرینه مقالیه در متن خود روایت همچون 



 

انجام برخی آداب تربیتی همچون نحوه پذیرایی و... توسط میزبان است که در استحباب 
 سفارش شده است.  آداب میزبانی در برابر مهمان

رفتن وارد شده که با مراجعه با  تحقیق، روایات بسیاری در شأن آداب تربیتی مهمانی به
توان در راستای برپایی هرچه می( 254/ 16: 1408)ر.ک: محّدث نوری، کتب روایی مفصل 

 د.و مورد تمسک قرار دا دست یافتها نیکوتر و پسندیده بودن ورود به منزل میزبان، بدان

 ورود مهمان ناخوانده یكم.

دومین  ،«اصل دعوت»احزاب، توجه به  53پس از توجه به ضرورت استیذان در آیه 
ضرورتی است که آیه شریفه در آداب ورود به منزل غیر بدان توجه نموده است و عدم توجه 

 دادن به شخصنرا در پی دارد. اگرچه اذن « ورود مهمان ناخوانده»به این اصل، مسئله 
خانه با منع شرعی و عرفی همراه نبوده و این حق صاحب -نور 28مستفاد از آیه -ناخوانده

که ورود مهمان ناخوانده به است که وی را از وارد شدن به درون منزل بازدارد، ولی در جایی
خانه نیز انجام شده باشد، باز هم چنین ورودی در لسان روایات منزل میزبان با اذن صاحب

ُخُلوا»و مکروه شمرده شده است. عبارت ناپسند  عالوه بر آنکه چنین اصلی  ،«ِإَذا ُدِعیُتم  َفاد 
کند، داللت بر التزام مهمان به زمان و هنگام فراخواندن میزبان نیز دارد و عالوه بر را تأیید می

 ز امام صادقباشد. ابیانگر چنین شیوه تربیتی می« َغیَر َناِظِریَن ِإَناهُ »، عبارت «اذا»افاده 
 روایت شده است: از قول پیامبر اکرم

ثمانیة إن أهینوا  !یا علی ألمیر المؤمنین فی وصایا النبی عن الصادق
فال یلوموا إال أنفسهم: الذاهب إلی مائدة لم یدع إلیها، و المتأمر علی رب البیت 

زنش نکنند اند که اگر اهانت شوند باید مالمت و سر! هشت طایفهالخبر؛ یا علی
ناخوانده(  مگر خودشان را؛ کسی که بدون دعوت بر سر سفره طعامی برود )مهمان

 (.234/ 24)حّرعاملی، همان: 
، شخصی دیگر )مثاًل فرزند، دوست و...( را به همراه دعوت شدههمچنین هرگاه مهمان 

ر مواقعی کند نیز داخل در این حکم است. این مورد خصوصًا دخویش وارد منزل میزبان می



 

قدری ازدحام داشته  به -دالیلی نظیر برگزاری مراسم و...ه ب – که منزل میزبانافتد اتفاق می
البته در فقه اسالمی برای اذن، اقسامی  .باشد که میزبان متوجه حضور مهمان ناخوانده نشود

 تعریف شده است:
ت مطابقی یا تضمنی اذن صریح: مستفاد از مدلول لفظ یا نوشته، به یکی از دو دالل - 

بگوید:  مهمانتضمنی مانند آن که میزبان به  .است؛ مطابقی مانند آنکه بگوید: به تو اذن دادم
 شود.غذا بخور که از آن به طور ضمنی، جواز خوردن هر نوع غذای موجود در سفره استفاده می

شود؛ اول مانند اذن فحوا: از لفظ به داللت التزام عقلی، عرفی و یا عادی فهمیده می - 
دوم مانند اذن به شرکت  .اذن در خوردن غذا که از نظر عقلی، مستلزم از بین بردن آن است

سوم مانند اذن به  .باشددر مجلس عزا که در عرف، مالزم با همراه آوردن کودک نیز می
 خوردن میوه از درخت که به طور عادی مستلزم چیدن آن از درخت است.

بر رضایت در  -مانند دوستی و خویشاوندی -: از قرینه حالیاذن به شاهد حال - 
 (.359/ 1: 1395)هاشمی شاهرودی، شود تصرف فهمیده می

شده، هرگاه ورود مهمان ناخوانده به منزل غیر با یکی از اقسام مذکوِر طبق مطالب گفته
د اشخاصی میزبان از ورو ، ولی اگرشوداذن انجام پذیرد، ورودش مأذون و جایز شمرده می

ها اذن داده، نهی کرده باشد، ورود غیرمأذونه دیگر به منزلش، غیر از کسانی که بدان
صورت ناخوانده و هم بدون اذن مالک، ه شود. در واقع چنین شخصی هم بمحسوب می

وارد منزل دیگری شده است. در برخی روایات چنین حالتی مورد نهی شدید واقع شده 
 فرماید:میکه است  امام صادق است. از جمله روایتی از

عِل ِر لَمْبِدلشااَّ
َ
ُک ِ  لَمْنلأ ْ َفِا لَمِنلشاخَّ ِر ِعلَمِنلشامَّ

َ
َقهَل:للَمِا لْرُنلِإْرَبشِه َملَمْنلأ

ُعلِشنلَفَتَللذاَك لکهَنلَحبش ًهلَول لَفِه َّ لَولَاَد ُ ِشذشلُدمَ لَشَحُدُکملِشا لَطتهٍ لَفَللیخَااِبَتنَّ
ی دعوت شد، فرزندش را به دنبال خود مهمانهرگاه یکی از شما به ؛ َدَخَللغهِصبهًل

وارد خانه میزبان شده  4راه نیندازد که اگر چنین کند، کار حرامی کرده و غاصبانه
 (.6/270: 1407)کلینی، است 



 

 شده و متعارفنشستن در محل تعيين دوم.

این گفته و آیات شریفه بر مفهوم اتاق گذشت، از « بیت»تر از داللت واژه که پیشچنان
و بر وی  بنشیندخانه به وی اذن داده، که صاحبشود که مهمان در جاییچنین استنباط می

حرام است که در پی تجسس اسرار داخل منزل میزبان افتد. عمومًا محل نشستن مهمانان در 
د؛ زیرا میزبان راحتی و آرامش میزبان برای رفت و آمد و انجام تدارکات الزم، اثر فراوانی دار

گاه خویش است و شایسته است که مهمان محل نشستن را از  ۀبه موقعیت خان مهمانتر از آ
باره در اینای تربیتی در توصیه او بپرسد و اجازه بخواهد. از همین رو امام باقر

جا خانه گفت، همانبرادرش وارد شد، هرجا صاحب ۀهرگاه یکی از شما به خان»فرماید: می
 (. 14/37)نوری، همان: « خانه به وضع اتاق خود از مهمان آشناتر استشیند؛ زیرا صاحببن

در منزل میزبان بر اساس عرف عقالیی  مهمانرسد محدوده نشستن نظر میه که بچنان
پسندد پرهیز های دیگر منزل که عرف نمیبایستی از هرگونه ورود به اتاق مهماناست و 

عریف اذن فحوا گذشت، از آنجا که داللت عرفی نیز یکی از که در تنماید و همچنان
های دیگر نیز شود، ورود غیرمتعارف به اتاقکننده اذن محسوب میهای تعیینمالک

 تواند با استناد به این نوع اذن، غیرمأذون محسوب گردد. می

 پرهيز از نگاه ناروا و حفظ امانت سوم.

ند و اختهپردابه این مسئله  کتاب الّنکاحم عمومًا در فقهای امامیه در خصوص نگاه به نامحر
ترین مصادیق نگاه ناروا را حرمت آن نیز در متون اسالمی مسّلم است، لکن یکی از زشت

رفتن دانست. این ضرورت در سایر اماکن دیگر باید در موقع ورود به منزل دیگران یا مهمانی
میزبان برحسب درجۀ آشنایی و  ۀست خانوادنیز مورد توجه شرع اسالمی است، اما ممکن ا

خویشاوندی، با پوششی متفاوت از بیرون منزل )همچون نپوشیدن چادر(، در برابر مهمان 
حاجتی،  به دلیلکه نمایان شوند و وظیفۀ مهمانی که داخل منزل میزبان شده و یا حتی کسی

وادۀ میزبان است و در پاکی در برابر همسر، دختر و خانبه درب منزل دیگری آمده، چشم



 

که شخص از حسن اعتماد میزبان سوء استفاده نموده و نگاه ناروا به اهل خانه ایشان صورتی
 ،نماید، برخی اخالقیات دیگر همچون امانت، صله رحم و... را نیز زیرپا گذاشته و قبح کار

 . خواهد شدشدیدتر 
ممکن است خواسته یا ناخواسته، شود، به عالوه اینکه وقتی مهمان وارد خانه میزبان می

گاهی یابد و یا در اقدامی بر نحوۀ زندگی میزبان و خانواده اش، سطح زندگی و مشکالتشان آ
خصمانه، بخشی از اسرار درون منزل میزبان را ضبط کرده و نزد دیگران بازگو و یا در فضای 

د. وقتی مهمان بر اسرار کنشرع اسالم در اینجا توصیه به رازداری می 5.مجازی منتشر نماید
گاه شد، اجاز خارج کردن اطالعات و سخن گفتن از اسرار منزل میزبان و  ۀمیزبان آ

کسانی را که در مجالس دوستان و آشنایان حاضر  اش را ندارد. پیامبر اکرمخانواده
شوند، به رازداری توصیه نموده و افشای اسرار شوند و از مسائل خصوصی آنان مّطلع میمی

 کند: را مصداقی از خیانت در امانت توصیف می
فی  ذر عن النبیمحمد بن الحسن فی )المجالس و األخبار( بإسناده عن أبی

یا أباذر المجالس باألمانة و إفشاؤك سّر أخیك خیانة فاجتنب ذلك و  وصیتة له قال:
از دار باش؛ فـاش کردن رها امـانتاجتنب مجلس العثرة؛ ای ابوذر! در مـجلس

های پس از این کار دوری کن و از نشست .شودبرادرت خیانت محسوب می
 (. 307/ 12عاملی، همان:  )حرای بپرهیز عشیره

 حضور اجير در منزل غير ب(

دومین غرضی که در شرع مقدس مجوزی برای ورود به منزل غیر تعریف شده، حضور 
شوند. ، وارد منزل غیر میمنظور غرض عقالیی و ارائه خدمتی خاص کسانی است که به

گاهی اوقات به منظور تعمیر ساختمان منزل و یا لوازم خانگی و مواردی از این قبیل، الزم 
 ،شود که فرِد اجیرشده، به داخل منزل دیگری وارد شود و مبادرت به تعمیر نماید. اینمی

ورتی، چنین ص :توان گفتدر این حالت می .شکلی دیگر از ورود به منزل غیر است
رو به حکم آیه مذکور، بر چنین از همین .باشدنور می 27مصداقی از موضوع برای حکم آیه 



 

اجازه که در حکم مالک است شخصی واجب است که در بدو ورود، از مالک منزل یا کسی
 و سپس وارد منزل گردد. بگیرد

 استثنائات حكم ورود به منزل غير

به طور کلی  شده،خصوص ورود به منزل غیر وارد با دقت در مجموعه احکام فقهی که در 
 است: در کتب فقهی دو مورد از حکم کلی ورود به منزل غیر، استثنا شده

 العموم )دادستان(. ورود با اذن مدّعی1

 قدر اهمیت دارد که ورود مأموران حتی بهاگرچه امنیت و آرامش مردم در جامعه آن
کننده ورود غیرمجاز آنها به منازل تواند توجیهمنظور کشف جرم و ادای وظیفه هم نمی

ای ضروری و الزامی گردد که در بعضی مواقع ممکن است شرایط به گونهباشد، ولی 
های مربوط اقتضای همین امنیت و آرامش مردم ضرورت یابد تا در تحقیقات و بررسی

. فرض موجه آن به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد
یش و سایر  در حالتی است که به منظور تفحص از وسایلی که مجرم در منازل خو

کند نیازمند ورود به ها برای پنهان کردن وسایل مزبور استفاده میهایی که از آنمکان
العموم و باشد. در همین راستا فقه اسالمی این امکان را برای مّدعی او منزل خصوص

بدون اذن  دیگرانراهم نموده تا به وقت ضرورت، اقدام به ورود به منزل نماینده ایشان ف
 (. 117: 1380)آخوندی، نماید 

 . ورود به منازل غيرمسكونی2

استثنای دوم از حکم کلی ورود به منزل غیر که در متون شرعی وارد شده، ورود به منازل 
 فرماید: سوره نور می 29غیرمسکونی است. آیه 

ُعلیْتَاُملَ هلَا َسلَمَا کُل ْنلَ ْدُخُا شلُر   ًهلَغ َبلَ ْخُک َ ٍةلِف َههلَ َاهٌعلَاُکْملَولشااَّ
َ
ْملُوَمهٌحلأ
لَ ْکُاُ  َنل لَ ه لَو های غیر گناهی بر شما نیست که وارد خانه(؛ 29)نور:  ُ ْبُدوَن



 

مسکونی بشوید که در آن متاعی متعلق به شما وجود دارد؛ و خدا آنچه را آشکار 
 داند.دارید، مید و آنچه را پنهان میکنیمی

 گوید: عالمه می
صفت بعد از صفت  «فیها متاع لکم»لظاهر سیاق آیه )مذکور( این است که جمله

لیس » ای نو و ابتدایی باشد، و جملهاست، نه اینکه جملهل«بیوتاً »لبرای کلمه
گیری و بهره به معنای استمتاع «متاع»را تعلیل کند و ظاهرًا کلمه  «علیکم جناح

 (.15/154)طباطبایی، همان: باشد می
یاد « مفهوم وصف»اصطالحًا از آن با عنوان  ،کالم عالمه همان است که در مشی اصولی

نه اینکه  است،آیه از باب وصف غالب  در این وصف این است: گردد. مستفاد از کالم عالمهمی
ین معنا که اگر وصف منتفی گردد، به ا ست؛او علت صدور حکم  داردوصف در اینجا مفهوم 

حکم نیز منتفی شود. به اعتقاد علمای اصول فقه، حجیت مفهوم وصف به معنای اعتبار حکِم به 
رو در صورتی که در دست آمده از مفهوم وصف نزد گوینده، شنونده و سایر عقال است و از این

علمای  . همه(122/ 1: 1383)مظّفر،  ای بر عدم وجود مفهوم باشد، آن کالم مفهوم نداردکالم قرینه
ها است و قید شدن آن در آیه مانع نظر دارند که وصف غالب از این دسته از قرینهاصول اتفاق

سراها، بازارها، در آیه مورد بحث نیز رفتن مردم به سمت کاروان 6.گرددمفهوم داشتن حکم آیه می
از  .باشدرای تهیه متاع مورد نیاز خویش میها و امثال این اماکن غیرمسکونی غالبًا بآسیاب
شود که ورود به چنین منازلی نیاز به اذن صریح مالک آن ندارد. رو چنین نتیجه گرفته میهمین
در اینجا نیز اذن وجود  :گویددر استدالل بیان نموده و میرا عالمه نظر متقن دیگری  مرحومالبته 

ود گواهی بر وجود اذن عام )و فحوا( برای داخل شدن خ ،که برای عموم ساخته شدهدارد و همین
 (. 15/154)طباطبایی، همان: است 

 نتيجه

در یک نگاه کلی بر مجموعه آیات و روایاتی که در مورد احکام ورود به منزل . 1
مسکونی تبیین گردید و نیز توجه به نکات لطیف شارع مقدس در تشریح احکام مختلف 



 

های روحی و روانی انسان از اشراف کامل مکتب اسالم بر واقعیت آن، عالوه بر اینکه حاکی
ای از بایدها و معارف توان مجموعههای سیاقی و لوازم عقلی، میاز طریق داللت ،است

ها استنباط نمود که نشان از مهّیا بودن بستری شایسته برای ارائه یک منشور تربیتی را از آن
حقوق خانواده، تحکیم روابط فردی و اجتماعی، سالمت منظور صیانت از  تربیتی به-فقهی

ای باثبات و امن مهیا نموده و امت اسالمی را جامعه و قوام آن است تا زمینه را برای جامعه
 .نمایدها ای برای همه امتتبدیل به اسوه

« استیناس»محوریت اصلی غالب احکام تربیتی ورود به منزل غیر، بر لزوم رعایت . 2
است که به « تسلیم»و  (ای توأم با محبت و لطف و آشنایی و صداقتاجازه)ورود  در لحظه

پوشاندن عورات مردم و حفظ  هایی همچون ضرورتمصلحت ،تعبیر عالمه طباطبایی
همراه دارد و در نهایت مایه استحکام اخوت، الفت و تعاون عمومی بر  احترام ایمان را به

نظیر التزام به استیذان، رعایت استیناس،  هاییدستور گردد.اظهار جمیل و ستر قبیح می
گاه والدین، لزوم تفرق و جداسازی مضاجع تسلیم، التزام به مقررات ورود به استراحت

)محل خواب( کودکان با بزرگساالن و ضرورت یاددهی ایشان، آداب ورود به منزل میزبان و 
از اهتمام شارع مقدس در مقام سایر احکامی که در این پژوهش تحلیل شد، تنها بخشی 

که همگی در مقام بیان نحوه از آنجایی .های آن استاحترام به حقوق شهروندی و بایسته
تربیتی،  هایتمامی این احکام و سفارش :توان گفتوارد شدن به منازل مسکونی است می

رد شدن به بیانگر قدر جامع تربیتی در این باب است و آن توجه به عقالنیت در طریقه وا
 باشد.منازل و شکل متعارف آن می

یکی از مصادیق شایع ورود و حضور در منزل غیر، آداب مهمانی رفتن و احکام تربیتی . 3
های فقه تربیتی ورود به منزل غیر و آیات و روایات، توجه شایانی بدان آن است که در بایسته

کند. عالوه نزل غیر را متوجه مهمان میتربیّتی ورود به م - شده است؛ زیرا تمامی احکام فقهی
آداب تربیتی  تسلیم و بر دستور عمومی ورود به منازل مسکونی همچون استیناس، استیذان

عدم تجسس و سرکشی در  ،ای همچون دقت به اصل دعوت، نشستن در محل تعیین شدهویژه



 

از نگاه ناروا به الخصوص مراقبت از چشم و پرهیز منزل غیر، پرهیز از سرزده رفتن و علی
رفتن نیست، ولی یکی از رغم آنکه ویژه مهمانیاهالی منزل را در پی دارد که مورد اخیر، به

گردد؛ چرا که نگاه ناروای مهمان به اهل خانه، ترین مصادیق نگاه ناروا محسوب میزشت
دوچندان  اخالقیات دیگر همچون امانت، صله رحم و... را نیز زیرپا گذاشته و قباحت عمل را

گیرد که شخص مجرم در اقدامی خصمانه، بخشی سازد. قباحت این مسئله زمانی اوج میمی
از اسرار درون منزل میزبان را ضبط نموده و نزد دیگران بازگو نماید و یا در فضای مجازی 
منتشر کند که در این صورت عالوه بر حکمی که گذشت، منجر به هتک حیثیت و آبروی 

 - که اشاره گردیدهمچنان –گردد که چنین شخصی رت معنوی بر ایشان میمیزبان و خسا
 و مطرود از رحمت الهی است. مورد لعن و نفرین پیامبر اکرم



 

 هانوشتپی

 ...................................................................................................................................  
جـا توان چنین برداشت نمود که منظور اصلِی آیه این است که به اهل خانه سالم کنیـد؛ ولـی از آنهمچنین می. 1

گونـه اطـالق در اند، سالم به دیگران، سالم به خویش تلقی شده است. اینکدیگر شمرده شدهکه مؤمنان به منزله ی
دیگرانی اطالق کرده است که از جهت خاصـی بـه منزلـه  را به« انفسکم»قرآن، موارد مشابهی نیز دارد که خداوند 

ْ ُفَخلُکْملاَلَ ْخِفکُل»سوره بقره که فرموده است:  84اند؛ مانند آیه خود انسان شمرده شده
َ
 َنلِدَ هَءُکْملَواَللُ ْخبُِو َنلأ

(. 243/ 3)مصـباح یـزدی، همـان: « خون هم را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود، بیـرون نکنیـد ؛ِ ْنلِدیهِ ُکْمل
ُفِسـُکم  »در مورد عبارت  تفسیر مذکور شاید برداشتی از حدیث امام باقر ُموا َعلـی َان  فرمـوده  باشـد کـه« َفَسلِّ

ْ ُفِخلُکم»ست: ا
َ
وَنلَمَا ِعلَفُهَ لَمََلُ ُکْملَمَال لأ لیُبُد  ْهِللشْاَب ِ لِح َنلیْدُخُللُثَم 

َ
ُوِللَمَا لأ ؛ منظـور ُهَ لَ ْخِا ُملشاَب 

سالم کردن مرد بر اهل خانه است به هنگام ورود و جواب دادن اهل خانه است به او. پس این سـالم شماسـت بـه 
 (.5 /76: 1403؛ مجلسی، 81 /12 :1419عاملی،  )حر« خود شما

 ، باب تأکد استحباب السالم و کراهة ترکه، و وجوب رد.(57/ 12حر عاملی، همان: ر.ک: ). 2
عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد االشعری، عن عبدالله بن میمون القـداح، عـن . 3

ی المضـاجع إذا بلغـوا عشـر سـنین )حـر قال: یفرق بین الصبیان والنساء فـ جعفر بن محمد، عن آبائه
کنـد (. از طریق تنقیح مناط، امر به تفریق، نسبت به بزرگساالن نیز جریان پیدا مـی461/ 21عاملی، همان: 

 (.21: 1395)زارعان و همکاران، 
ورود به منزل غیر هرگاه بدون اذن مالک یا کسی که در حکم مالک است انجام پذیرد، غصب محسـوب . 4

یـد »استیالیی که شخص بر منزل دارد، عدوانی خواهد بود که در اصطالح فقها بـه چنـین تصـرفی گشته و 
 (.247/ 1: 1418گویند )محقق حّلی، می« عدوانی

چنین اقدامی از نگاه فقها منجر به ورود ضرر معنوی و با استناد به قاعده الضرر، سبب ضمان بر شخص . 5
ه آزادی، حیثیـت، اعتبـار، احساسـات و عواطـف خـانوادگی و شود. خسارت معنوی زیانی است که بـمی

از دست دادن سالمتی جسـمی یـا نـاراحتی  هشود و یا رنجی است که در نتیجمذهب و مّلیت افراد وارد می
 (. 350/ 2 :1418آید )طاهری، روانی پدید می

مفهوم ندارد، چون غالبًا « ربائب»که وصف « َوَرباِئُبُکُم الاّلِتی ِفی ُحُجورُِکم  »مثال در قرآن آمده است:  . برای6
رساند که اگر دختر زن بنابراین، آیه مفهوم ندارد و نمی .شوندربائب )دختران زن( نزد ناپدری و در خانه او بزرگ می

 (.80: 1418)ربیبه( در خانه شوهر مادر )ناپدری( و نزد او بزرگ نشد بر او حرام نیست )عاملی، 
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