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  دهيچک
 در که باشد ؛است کرده انيب يکل صورت به داشته يگر تيهدا ي  جنبه که هرآنچه ميحک خداوند و است تيهدا کتاب ميکر قرآن :هدف و نهيزم

ـ  در تنها حائض با مجامعت ميتحر ي لهامس جمله از. ديآ دست هب ليمسا نيا فهم ييتوانا ،يبشر دانش شيافزا با دراز انيسال طول ـ آ کي  ۲۲۲ ي  هي
 چـون  يمـشکالت  را آن ميتحر علت اتيروا و شده اشاره بدان بودن آزار و تياذ لفظ با فقط آن ميتحر ي فلسفه و حکمت در که شده مطرح بقره

  .اند برشمرده نيجن يبرا برص جذام، يماريب شدن، الخلقه ناقص و زشت
 سپس و" يأذ "واژه مورد در ،)نترنتيا (افزار نرم و کتابخانه قيطر از اطالعات يگردآور روش ضمن يمرور مهين مقاله نيا در :يبررس روش
 يدستاوردها و اتيروا و قرآن دگاهيد منظر از مجامعت ميتحر حکمت يقيتطب يبررس به باره، نيا در انمفسر و انيلغو دگاهيد ليتحل و فيتوص
 .شد پرداخته طب يقطع

 تواند يم يطب يدستاوردها که داد نشان حائض، يبرا شده جاديا کيولوژيزيف طيشرا به توجه با يعلم يطب استنباطات و اتيکشف جينتا :ها افتهي
 دستگاه در يماريب و يآلودگ بروز موجب آن تيرعا عدم و داشب اميا نيا در مجامعت عوارض بر يمبن اتيروا و قرآن دگاهيد مشمول و ديوم

  .ديآ يم وجود به نيزوج از کيهر يبرا که است يروح مشکالت از ريغ ها يماريب نيا و شود مرد و زن يتناسل
  .کند يم دييتا يقاعدگ دوران در يجنس ي هت رابطيممنوع مورد در را اتيروا و ميکر قرآن نظر يپزشک دانش :يريگ جهينت

   مجامعتض، ي حطب، م،يکر قرآن:  كليديگان واژ
  

   مقدمه
ـ با کـه  اسـت  عتيشـر  احکـام  منبـع  ميکر قرآن       يبـرا  دي
 از. جـست  تمـسک  بـدان  اسالم ي مانهيحک ميتعال به يابيدست

 و ييشـو زنا ونـد يپ جـاد يا ميکر قرآن تيپراهم مباحث جمله
 يبـرا  قـرآن . اسـت  محبت و مودت با همراه خانواده، ليتشک

 و زن يزيـ غر و يروحـ  ابعـاد  به توجه با آن استمرار و حفظ
 ونـد يپ همواره تا برشمرده کيهر يبرا را يآداب و حقوق مرد،
 بـر  زن ي نفقـه  حـق  ماننـد . ابـد ي تـداوم  استوار و محکم آنان

  مـشترک  دابآ جملـه  از و شـوهر،  از زن نيتمکـ  حق شوهر،
  
  

  
 و اسـرار  نکـردن  افشا بودن، گريکدي مونس و سيان ،آنان نيب
 يشـوهردار  خـوب  چـون  يبرخ اما .باشد يم گريکدي وبيع

 همـسر  به مخصوص آداب يبعض وبوده   زن به مختص کردن
 بـه  داشـتن  توجه فرزند، و زن شيآسا ساختن فراهم که است
 ارتبـاط  در ينيد احکام تيرعا زين و اليع و اهل ينيد ليمسا

 جمله از ضيح حال در مجامعت حرمت تيرعا مثل همسر با
 بـه  اسـالم  ژهيـ و تيعنا خصوصا داشت توجه ديبا. هاست آن

  روسـت  نيا از شوهر و زن انيم يجنس ليمسا احکام و آداب
  
  

 مازندران دانشگاه  استاديارث،يحد و قرآندكتراي تخصصي  -۱

 بابل ، دانشگاه علوم پزشكي)س (الزهراء فاطمه ينابارور و يبارور بهداشت قاتيتحق مرکز مان،يزا و زنان  متخصص-۲
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۲۴

 يپاکـدامن  ياساس يها نهيزم از يکي که يجنس ازين نخست، که
 بـشر  نـسل  تمراراسـ  نکـه، يا گريد. گردد اشباع است انسان در

 يروح و يجسم آرامش بهبر آن،  عالوه  وباشد يم منوط بدان
ـ اهم بـه  توجـه  بـا  مقاله نيا در رو، نيا از. ابندي دست زين  تي

 قرآن، دگاهيد انيب بر عالوه حائض، همسر با مجامعت حرمت
 دستاوردها از تا گرفت قرار يبررس مورد زين طب علم منظر از
 اسـت  ذکـر  بـه  الزم.  گردد يه بردار بهر زين علوم اکتشافات و

 مراحـل  از کـه  يصـورت  در علـوم  اتيکشف و جينتا از استفاده
 دهيرسـ  يتئـور  و يقطعـ  جينتا به و عبورکرده هينظر و هيفرض

 گردد ينم قرآن بر علوم يدستاوردها ليتحم موارد جزو باشند
 نيـي تب و فهـم  يبـرا  علوم درآوردن استخدام به يمعنا به بلکه
 اسـت " قـرآن  يعلم اعجاز "ي جنبه نمودن آشکار و قرآن بهتر
 اسـت  اکتـشافات  عصر حاضرکه قرن در خصوصاً امر نيا که
 ۱۴ نکهيا رغميعل قرآن که گردد رهنمون جهينت نيا به تواند يم

ـ گرد نازل قبل قرن ـ واقع کتـاب  دهي ـ پ و هاسـت  تي  و شرفتي
ـ ز. گردد ينم آن احکام در يتزلزل گونه چيه علوم اکتشافات  راي

 و گردد يبانيپشت يعقل ليدل قيطر از علوم يقطع مطالب يقتو
 باشد موافق ياصطالح و يلغو يمعنا طبق قرآن، اتيظاهرآ با

 مجهول يمعان کشف باعث که شود يم يتلق قرآن يعلم ريتفس
  .)۱ (دهد يم قرار ها انسان ارياخت در را آن و قرآن شده

 و يجنـس  هزيغر ي جنبه به توجه نيع در اسالم که آن حاصل
 ونـد يپ تا دارد نظر در زين را انسان يمعنو و يروح بعد ،يماد

 خـارج  يجـسمان  صرفاً و گذرا ي رابطه کي شکل از ييزناشو
ـ  ب،يترت نيا به. گردد  يا زهيـ غر را يجنـس  ي زهيـ غر تـوان  يم
 آورد شـمار  به يروح و يجسم بعد دو از برخوردار و يانسان

  .است تأمل قابل يامر آن، با مواجهه يچگونگ که
  

  بررسي روش
 از اطالعـات  گردآوري روش از مروري نيمه مقاله در اين      

در . اسـتفاده شـده اسـت      )اينترنت (افزار  نرم و کتابخانه طريق
 و توصـيف  و سـپس  " أذي "واژه مورد  احکام در  انيبابتدا، در   

 بررسي به باره و سپس در اين  مفسران و لغويان ديدگاه تحليل
 و قـرآن  منظـر ديـدگاه    از مجامعـت  حـريم ت حکمـت  تطبيقي
  .شد پرداخته طب قطعي دستاوردهاي و روايات

  
  ها افتهي

 ضيح اميا در هودي شده گفته :انير اديحائض در ساحکم     
ـ  و کـرد  يم يريگ کناره زنان از يکل طور هب  و خـوردن  از يحت

 در .)۲و۳ (نمود يم اجتناب آنان بدن به زدن دست و دنيآشام
ـ  تورات  عـادت  از بعـد  روز هفـت  تـا  زن: اسـت  آمـده  يفعل
 او بـه  کس هر مدت آن در بود خواهد نجس شرعا اش ماهانه
 يزيـ چ هر يرو او و. شد خواهد نجس غروب تا بزند دست

 بـه  يکـس  اگـر . شـد  خواهـد  نجس زيچ آن ند،يبنش اي بخوابد
 باشـد  نشـسته  آن يرو او کـه  يزيـ چ به اي زن آن رختخواب

 تـا  شـرعا  و کند غسل و ديبشو را ودخ لباس ديبا بزند دست
 يکينزد او با مدت نيا در که يمرد. بود خواهد نجس غروب

 ينـصار  روش ).۴(» بود خواهد نجس روز هفت تا شرعا کند
ـ ا نيب و کردند ينم يريگ کناره حائض زنان از که بود نيچن  امي
ـ انج در رايز) ۵ (گذاردند ينم يتفاوت چيه آن ريغ و ضيح  لي
 مطـرح  حـائض  بـا  معاشـرت  يچگونگ ي بارهدر يحکم چيه

  .است نشده
ن عرب در معاشرت با حائض دو گونه بوده ياما مواجهه مشرک 

 اطراف آن بودند بـه     يها ينه و آباد  ي که ساکن مد   يبرخ: است
ــوار ــا يجهــت همج ــ ي ب ــان تأس ــه آن ــود ب ــذا يه ــرده و ل  ک

گر نـه   ي د ي برخ يکردند ول  يهود را اعمال م   ي يها يريگ سخت
ن يکردند بلکه چه بسا ا يمعاشرت با حائض اجتناب نمتنها از  

حـائض    و معتقد بودند جمـاع بـا زن  هعمل را مستحب دانست
 يو صـفت خونخـوار    شود   يم خونخوار   يفرزندجاد  ياباعث  

  .)۵(ده بوده است ي پسندين صفتير صحرانشيان عشايدر م
 بـا  رابطـه  در کـريم  قـرآن  :حائض با مجامعت حکم و قرآن

: است فرموده کلي بطور آيه يک در حائض با اطارتب چگونگي
"أَلُونَكسيِن وِحـيضِ  عقُـلْ  الْم  ـوتَِزلُواْ  أَذًى هاء  فَـاعِفـي  النِّـس 
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۲۵

 ِمـن  فَـأْتُوهن  تَطَهـرن  فَِإذَا يطْهرن حتَّى تَقْربوهن والَ الْمِحيِض
   الْمتَطَهـِرين  ويِحـب  لتَّـواِبين ا يِحـب  اللّـه  ِإن اللّه أَمركُم حيثُ
 بگـو  پرسند مى] زنان [ماهانه عادت ي درباره تو از ﴾۲۲۲ ﴿بقره

 زنـان ] بـا  آميزش [از ماهانه عادت هنگام پس است رنجى آن
 پـس  شـوند  پـاك  تا نشويد نزديك آنان به و كنيد گيرى كناره
 آنان اب داده فرمان شما به خدا كه جا همان از شدند پاك چون

  ". دارد  يم دوست را پاكيزگان و كاران توبه خداوند كنيد آميزش
 سـوالي  پاسـخ  در آن کـه  دارد اشعار آيه آغاز در يسألون واژه
 صورت هب آن ي هيارا و است نزول سبب از حاکي و شده نازل

 مواجهـه  چگـونگي  بقـره،  ي  سـوره  بودن مدني جمع، ي صيغه
 منـابع  و تـورات  در کـه  حـائض  با مشرکين و نصاري و يهود
 در که است خارجي و داخلي قرائن جمله از -شده نقل ديگر
 يالزم به ذکر است برخوردهـا       .است شده مطرح آيه با رابطه

 و ابوالدحـداح  زنـان،   و مشرکان بـا    يهود و نصار  يناشايست  
 از تـا  داشت آن بر را ص خدا رسول اصحاِب گر از يد جمعي

 حـائض  با شرتمعا چگونگي و حيض حکم از ص حضرت
 اسـالم  ترتيب بدين و) ۲و۶ (شد نازل فوق آيه که کنند سوال

 را نـصارا  و يهـود  تفـريط  و افـراط  روش دو بـين  وسـط  حد
 نمـوده  منـع  حيض ايام در زنان با جماع از تنها «يعني برگزيد

ـ  و هـا  آن بـا  آشـاميدن  و خوردن و معاشرت ولى  سـاير  يحت
    ).۷ (»است نموده تجويز را تمتعات

ـ  در تعل  ييمه طباطبـا  عال ـ  يـ ق آ يـ ن حکـم از طر    يـ ل ا ي ن يه چن
فَـاعتَِزلُواْ النِّـساء ِفـي       " هر چند ظاهر جملـه       :کند ياستدالل م 
کنـد و    يان امر م  يهودي به مانند    يريگ  به مطلق کناره   "الْمِحيِض

ـ  "والَ تَقْربوهن "د بار دوم ي تاک يهر چند که برا    کن ي فرمـود ول
نکـه  ي با در نظر داشتن ا "ِمن حيثُ أَمركُم اللّه فَأْتُوهن  "جمله 

 خون است کـه در آخـر      يمنظور از دو جمله اول همان مجرا      
ـ  کناي  است که دو جملـه اول جنبـه   ييا نهيه آمده خود قر   يآ ه ي

ـ  بـا ا   يکـ يان و نزد  يـ ح و مـراد از ات     يدارند نه تصر   شان فقـط   ي
رت و نه  از محل خون است نه مطلق مخالطت و معاشيکينزد

ِض ي حي پس اسالم در مساله .  از آنان  يريگ مطلق تمتع و لذت   

هود و اهمال   ي يدهاين تشد يانه ب ي م يراه يعنيزنان، راه وسط    
ن است که مـردان در      يانه ا يو آن راه م   اتخاذ کرده   مطلق نصارا   

ـ  يکـ يهنگام عادت زنان از محل ترشح خـون نزد        ي نکننـد ول
  ).۳(برند ر تمتعات بهره بيتوانند از سا يم

م مجامعـت  يز فقط اشاره به تحرين مورد نيات در ايکثرت روا 
 تمتع د حدويولذا برخ. رمجامعتيام دارند نه تمتع غ  ين ا يدر ا 
از  سند خود از معاِويةَ بِن عماٍر       ا ب ينيکل: اند ح داده يز توض يرا ن 

لُّ سأَلْتُه عِن الْحاِئِض مـا يِحـ      : ه است ت کرد يع روا امام صادق   
 خـود  سند با طوسي شيخ ).۸. (ِلزَوِجها ِمنْها قَالَ ما دون الْفَرجِ     

 زَوجهـا  فَلْيأِْتها الْمرأَةُ حاضَِت ِإذَا: کره روايت ع صادق امام از
ـ  يبخـار  ).۹( الدِم موِضع اتَّقَى ما شَاَء حيثُ  سـند خـود از      ا ب

حدانَا ِإذَا كَانَتْ حاِئضًا ، فَـأَراد  كَانَتْ ِإ: ند ه ا ت کرد يعاِئشَةَ روا 
 أَن يباِشـرها ، أَمرهـا أَن        - صلى اهللا عليه وسـلم       -رسولُ اللَِّه   

ز از عبد اللَّـِه بـن شَـداٍد         يتَتَِّزر ِفى فَوِر حيضَِتها ثُم يباِشرها و ن       
 صلى اهللا عليه - اللَِّه سِمعتُ ميمونَةَ كَان رسولُ: ت کردند يروا

وهـى   ِإذَا أَراد أَن يباِشر امرأَةً ِمن ِنساِئِه أَمرها فَاتَّزَرتْ           -وسلم  
ت کرد کـه  ي به سند خود از مسروق روا     يو طبر  )۱۰(حاِئضٌ  
حـل للرجـل مـن امرأتـه إذا کانـت           يمـا   : ديشه پرسـ  ياو از عا  

و در پاسخ ابومعشر . ماعء إلّا الج كلّ شي: شه گفتيحائضاً؟ عا
  ).۱۱(ء إلّا الفرج  كلّ شي: گفت

 ز آمـده ي نيعي شييات فوق در منابع روايب به مضمون روا يقر
  الْحلَِبـيِ  عِلـي  بـنِ  اللَّـهِ  عبيـدِ  از خود سند به صدوق شيخ که

 مـا : پرسـيد  ع صادق امام از حائض باره در او که کرد روايت
 سرتَها تُخِْرج و الركْبتَيِن ِإلَى ِبِإزَاٍر تَتَِّزر: قَالَ ها؟ِمنْ ِلزَوِجها يِحلُّ

ثُم ا لَهم ققَالَ الِْإزَاِر فَو و ذَكَر نع أَِبيِه ع ونَةَ أَنميتَقُولُ كَانَتْ م 
ِإن ص النَِّبي ِني كَانرأْماِئـضاً  كُنْتُ ِإذَا يح أَن  بٍ  أَتَّـِزرِبثَـو  ثُـم 

أَضْطَِجع هعاِش ِفي مبه سند خـود از      يخ طوس يشو   )۱۲ (الِْفر 
ــِصيٍر  ــي بـ ــادق أَِبـ ــام صـ ــع روااز امـ ــرديـ ــتت کـ   : ه اسـ

سِئلَ عِن الْحاِئِض ما يِحلُّ ِلزَوِجها ِمنْهـا قَـالَ تَتَّـِزر ِبـِإزَاٍر ِإلَـى       
ــا فَــ     م ــه ــاقَيها و لَ س ــِرج ــركْبتَيِن و تُخْ ــِإزَاِرال   ). ۱۳. (وق الْ

ض جمـاع  يام حـ ي که در اي کسان يات برا يروا يدر برخ  يحت
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بـه  ابوداوود .انـد   کفاره مـشخص کـرده    يطور استحباب  هند ب ينما
ِإذَا : ه اسـت ت کـرد يـ زش با حائض روا يآم ي  دربارهسند خود   

ِع الدِم فَِنـصْف  أَصَابها ِفى أَوِل الدِم فَِدينَار وِإذَا أَصَابها ِفى انِْقطَا 
 به سند خود از يخ طوسيز شيعه نيات شيدر روا و ).۱۴(ِدينَاٍر 

أَنَّه يتَصَدق ِإذَا كَان ِفي أَوِلِه ِبِدينَاٍر و : امام صادق ع آورده است  
             كُني لَم ِع ِدينَاٍر قُلْتُ فَِإنبِفي آِخِرِه ر ِطِه ِنصِْف ِدينَاٍر وسِفي و

هِعنْد             ـتَغْفَرِإلَّـا اس اِحٍد وِكيٍن ولَى ِمسع قتَصَدقَالَ فَلْي كَفِّرا يم 
اللَّه و لَا يعود فَِإن اِلاسِتغْفَار تَوبةٌ و كَفَّـارةٌ ِلكُـلِّ مـن لَـم يِجـِد       

  ِبيلَ ِإلَى شَيةِ   السالْكَفَّار خ يشن جهت است که   ي و بد  )۹. (ٍء ِمن
ات را  يـ ن روا يـ گـران ا  ي و د  يخ طوس يش: ديافزا ي م يحر عامل 

ـ اند و نه وجوب، و سـپس روا  حمل بر استحباب کرده   در ياتي
 بـه   يخ طوسـ  يشکه  ل  ي ذ تيمثل روا آورد   يعدم وجوب آن م   

سـأَلْتُه عـِن    :  کـه  هت کرد يرواع  ن  يصادق از از زُرارةَ    خودسند  
     ع سا قَالَ لَيهجا زَوأِْتيهاِئِض يالْح ِه شَيلَـا         لَي و اللَّـه تَغِْفرـسٌء ي

ودعفتوا يخ طبرسيعه از جمله شي ش يفقها ي برخ ي ول )۱۳(. ي 
حـرام   )عهيشـ (حكم آميزش در حال حيض از نظر ما        : اند داده

اش در روزهاى اول عادت يك  بايد كفاره دهد و كفارهو است 
وزهاى و در ر   ) نخود طال  ۱۸يك دينار مساوى است با      ( ناريد

البته .  آخر يك چهارم دينار استيوسط نيم دينار و در روزها 
ـ   عباس در تمام اين صورت يك دينار را الزم مي      ابن  يدانـد ول

اى آزاد   يك شتر بدهـد يـا بنـده        دي با گويد يا  مي يبصرحسن  
 معاصـر   ياز فقها . بدهدگندم  )  كيلو ۳۰(كند و يا بيست صاع      

 که بـر حـائض      ييزهايله چ از جم : ديفرما يم) ره (ينيامام خم 
باشد كـه هـم بـراى مـرد          يجماع كردن در فرج م    حرام است   

 کـه در  ي کـس ي و در ادامه دربـاره . حرام و هم براى زن است     
 حـيض   ي روزها ي  اگر شماره : آورد يد م ي نما يکيام نزد ين ا يا

زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اول آن، بـا زن    
ر احتياط واجب بايد هيجده نخود      بل جماع كند، بناب   خود در قُ  

ـ               ه طال كفاره به فقير بدهد و اگر در قسمت دوم جماع كنـد، نُ
نخود و اگر در قسمت سوم جماع كند، بايد چهار نخود و نيم        

بينـد، اگـر    مثلًا زنـى كـه شـش روز خـون حـيض مـى          . بدهد

شوهرش در شب يـا روز اول و دوم بـا او جمـاع كنـد بايـد                 
ـ    هيجده نخود طال بدهد    ه و در شب يـا روز سـوم و چهـارم نُ

نخود و در شب يا روز پنجم و ششم بايد چهار نخـود و نـيم          
  ) ۱۵ (.بدهد

  :علت نهي مجامعت با حائض از منظر قرآن
 دانـستن  به مکلف و ملزم دين، پذيرش از بعد اصوال مسلمان

 اسـاس  بـر  احکام  چند هر زيرا. نيست احکام علت و فلسفه
 بـا  را شـرعي  احکـام  حکيم خداوند و است مفاسد و مصالح
 ولـي  است داده قرار ها انسان براي مفاسدي و مصالح به توجه
 در جزئـي  بـصورت  بعـضي  و کلـي  صورت به ها آن از برخي
 کـه  اسـت  جهـت  بدين). ۱۶ (است شده بيان روايات و آيات

 ولـي  ندانـد  را حکمـي  علـت  يـا  و فلسفه کسي است ممکن
 تحـريم  فلـسفه  ربوطـه م آيـه  در. اسـت  آن رعايـت  به مکلف

 اذيت موجب که شده بيان گونه اين حيض، حال در مجامعت
  .  گردد مي

  يأذمفهوم 
  هر آنچـه کـه باعـث   ي را به معنا   يشناسان و مفسران أذ    لغت

 کـه   يا عارضـه  ، باشد ف و نجس  يکث،  رنج و آزار و ضرر شود     
ـ بباشد  مکروه و ناپسند    ا  ي  و م با طبع نباشد   يمال   انـد  ان کـرده  ي

  .)۱۷و ۱۸(
راغـب   )۱۱ (. است ي مختلف ي جامع معان  يأذ: ديگو يم يطبر

ما يصل الى الحيوان مـن الـضرر إمـا    : األذى: آورد ي م ياصفهان
  في نفسه أو جسمه أو تبعاتـه دنيويـاً كـان أو أخرويـاً و قولـه             

»       أَذى ـوِحيِض قُلْ هِن الْمع ئَلُونَكسي فـسمى  ) ۲۲۲بقـره   (» و
ذکره يـ  حسب ما    يشرع و باعتبار الطب عل    ذلك أذى باعتبار ال   

 ي به نقـل از قتـاده و سـد   يطبرس )۱۹(أصحاب هذه الصناعه    
). ۶( اسـت    )نجاسـت  (ي و ناپاک  يآلودگ ي به معنا  يأذ: نوشته

ن ي ا ي اصل يمعنا: سدي نو ي کلمات القرآن م   يق ف يمولف التحق 
باشد  يند و ناسازگار م   ي است که ناخوشا   يزيواژه عبارت از چ   

 ي، حـالت  يند است، و تـأذ    ي رساندن آنچه ناخوشا   يعنيء  ذايو ا 
ن يبنـابرا . شـود  يند حاصل م  يز ناخوشا يدن چ ياست که از رس   
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در . مصدر است که در قالب فعل در آمده است        " يأذ " ي واژه
ند و ي کـه ناخوشـا  ي امر يعنين معناست   يز به هم  يفه ن يه شر يآ

ل دن از زنـان در آن حـا       ي گز يناسازگار است که موجب دور    
 ي و ناپـاک   ي آلودگ يروشن است معنا  ن،  يبنابرا ).۲۰( شود   يم
ست بلکه مراد از آن     ي واژه ن  ي لغو يان کرده معنا  ي ب يه طبرس ک

 چنانکه خود در ادامه    باشد يمخون   از   يناشکثافت و نجاست    
را باعث مـشقت زنـان در       يده شده ز  يت نام يآن اذ : کند ينقل م 

ـ  ياطبائعالمه طب ن  يهمچن). ۶( شود يض م يام ح يا ـ نو يم   :سدي
اى براى چيزى است كه ماليـم     كلمه أذى به معناى هر عارضه     

ل يـ ن دليذى خوانده، به ا أبا طبع آن نباشد، و اينكه محيض را         
شـود كـه     است که خون حيض از عمل خاصـى حاصـل مـى           

دهد، و مقدارى   انجام مىيطبيعت زن در مزاج خون طبيعى و      
طبيعى خارج نموده، و به از خون طبيعى او را فاسد، و از حال 

فرستد، تا بدين وسيله رحم را پاك كنـد، و يـا          داخل رحم مى  
اگر جنين در آن باشد، با آن خون جنين را غذا دهد، و يا اگـر      

 اصلى براى ساختن شير جهت كـودك        ي  دنيا آمده ماده   هبچه ب 
 به معناى ضـرر قابـل خدشـه اسـت،           "ذىأ"اما  .  سازد  را آماده 

رر بـود، بايـد اسـتعمال آن در مقابـل نفـع        ض ،چون اگر اذيت  
صحيح باشد، همانطور كه كلمـه ضـرر در مقابـل كلمـه نفـع               

ست يت الزاماً به ضرر ن يأذشود، و معلوم است كه       استعمال مى 
لَن يضُروكُم ِإلَّا :" و بهمين جهت است كه خداى تعالى فرموده      

اال  لـن يـضروكم   :" و اگر فرمـوده بـود     ) ۱۱۱عمران   آل( "أَذى 
  ي أذ ي بـر معنـا    يالبته عالمه به نوع   . شد كالم فاسد مى  " ضررا

 يمعنـا  بـه  "ي أذ": ديـ گو يشته چون مـ  به ضرر هم صحه گذا    
ــه وج ــه ب ــعارض ــرر   يه ــاى ض ــا معن ــم ب ــته ــق اس   .منطب

محيض به معناى جمع شدن بـا زنـان در حـال     تفسيرن  يابربنا
  پرسـند  از تـو مـى    : شـود  ين مـ  يچن، و معناى آيه     استحيض  

ايـن  : پاسـخ  در چنين حالى جايز است با زنان جمع شـد؟     آيا
: انـد  ست چون پزشكان گفتـه    اعمل ضرر است، و درست هم       

پاك كـردن رحـم، و آمـاده    در حال  حيض  ام  ياطبيعت زن در    
كردن آن براى حامله شدن است، و جماع در اين حـال نظـام             

سازد، و به نتيجه اين عمل طبيعى يعنـى     اين عمل را مختل مى    
ـ  و نو  )۳ (زند مى صدمه) و به رحم زن   (حمل  به   گـر  يسنده د ي
 و رسـاند  مـي  را خـاص  آزار يـا  آزار نوعى أذى معناى: ديگو

 طاهر مقابل قذر، و رجس يا نفع مقابل ضرر از غير آن، مفهوم
تـوان   يون و مفسران را مـ     يدگاه لغو يددر مجموع    ).۲۱ (است

 :م کردي دسته تقس۴به 

تخـاذ  ارا   و نجاسـت     ي آلودگ يعني آن   ي لغو يمعنا ي برخ -۱
إعتَِزلُواْ النِّساء ِفي « يعنيه يم آن را در ادامه آيکرده و علت تحر

  نوهبالَ تَقْرِحيِض ومانند . اند  آن دانسته ي لغو يهمان معنا  » الْم
ـ  اذ _ ي أذ ي و قرشـ   )۶و  ۷ (ي و طبرس  يخ طوس يش بـه  را  ت  ي

  .)۲۲( معنا کرد مکروه و ناپسند
را معطوف به طرف زن دانسته و مـراد از   ان آن مفسر ي برخ -۲

 يطبرسـ . شـود  ياند که متوجه زنان م      گرفته يرا رنج و آزار    آن
 اسـت زنـان در   ي رنـج و آزار   ي آن به معنا   :ديک معنا گو  يدر  

داند  ي ميرا خون فاسد  آني راز .)۶( شوند يام متحمل م  ين ا يا
 در  کند چـون اگـر     يرا دفع م   ق رحم آن  يعت زن از طر   يکه طب 

 ي عالمـه طباطبـائ  )۵(گـردد   ي زن مـ يمـار يبدن بماند باعث ب  
ض سرگرم پاک کـردن رحـم و     يچون زن در حال ح    : آورد يم

ـ آماده كردن آن براى حامله شدن است، و جماع در ا    ن حـال  ي
  ).۳( سازد ين عمل را مختل مينظام ا

اند که از نجاست خون    دانسته ي ضرر يرا به معنا    آن ي برخ -۳
   .)۲۳و ۲۴(رسد  يمض به مرد يح
 را متوجـه    ي أذ ياهللا طالقان  تي شده آ  ير بررس ين تفاس ي از ب  -۴

ـ  زن و مرد دانسته گو     يعنيهر دو نفر      بـودن حالـت    يآزار: دي
آميزش با زن در اين وضع غيـر        « جهت است که    حيض از آن  

هاى   در رحم، سبب تحريك و عفونت   ي، و ورود ماده آل    يعاد
 ي تناسليشود و به مجرا  مي بيش از عادتي و خونريزيرحم

نمايد و اگر در اين حال نطفه منعقد شود و از            مرد سرايت مي  
  هـا   تغذيه و رشـد نمايـد در معـرض بيمـاري           يآن مواد عفون  

  ).۲۱(» هـــاى روحـــى و عـــصبى خواهـــد بـــود و اخــتالل 
ـ  در ا  يکيم نزد ياعتزال و تحر  به  امرز  ينات  يدر روا  ض يام حـ  ي
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ِفي (تَرى هؤلَاِء الْمشَوِهين : ودفرم ع صادق امام راي زشده است
قَالَ : قَالَ قُلْتُ ) خَلِْقِهم منَع:  ماَءهِنـس أْتُوني مهاؤآب لَاِء الَِّذينؤه 

امـام بـاقر ع     خ صدوق به سند خود از       يشو  ) ۱۲. (ِفي الطَّمثِ 
مـن جـامع امرأَتَـه و ِهـي         : فرمـود امبر ص   يـ پت کرد که    يروا
  ِئضٌ فَخَرج الْولَد مجذُوماً أَو أَبـرصَ فَلَـا يلُـومن ِإلَّـا نَفْـسه         حا

لَـا   : ع فرمود يبه عل  که کرد تيروا  صرسول خدا   از  و   )۱۲(
            ـنم ـٍة أَوِزنْي لَـدو أَو نَـاِفقِإلَّـا م ِغضُكبلَا ي و ِمنؤِإلَّا م كِحبي

ِهي و هأُم لَتْهم۲۵(.  طَاِمثٌح( .  
  

  بحث
م ين ع علت تحر   يات معصوم يروادر  چنانکه مالحظه شد         

 يمـار ين، موجب ب  يالخلقه شدن جن    چون ناقص  يرا با عبارات  
بـا توجـه بـه روش       حـال   . اند ح داده يتوض... جذام و برص و     

ـ  د يبررسـ ه   ب ير علم يتفس دگاه علـم در رابطـه بـا موضـوع          ي
هـايي     با موافقت و مخالفت    اين روش گرچه   .شود يپرداخته م 

مواجه بوده است بايد اذعان داشت که تفسير علمي آيـات تـا             
ي علوم از قرآن کريم و   که منجر به ادعاي استخراج همه       ييجا

يا تطبيق و تحميل نظريات علمي بر قرآن کريم نگـردد جـايز        
است زيرا در اين حالت فقط علوم جهت تبيين و تفسير آيات           

براي اطالعـات  . تواند راهگشا باشد ده که ميبه استخدام در آم   
التفسير و المفـسرون محمـد حـسين ذهبـي،       توان از     ميبيشتر  

التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب محمـد هـادي معرفـت،            
  . بهره جستمنطق تفسير قرآن محمدعلي رضايي اصفهاني

   يم مجامعــت بــا حــائض از منظــر علــم پزشــکيعلــت تحــر
ـ به ا     ياريعوامـل بـس    : شـود کـه    ي مـ  ن صـورت شـرح داده     ي

ـ     خانم يموجب عفونت دستگاه تناسل      خـصوص از نـوع     ههـا ب
])STD([Sextual Transmitted Diseases  منتقلـه  يماريب 

، ي جنـس يرفتارها:  ماننديشوند عوامل ي مياز راه تماس جنس   
ت بهداشت و زمان تماس يرعاعدم ، ي تماس جنسي هيسن اول
 کــه در يکيولــوژيزيرات فييــغت .)۲۶(انــد  از آن مهــم يجنــس
ها   عفونتيز رويگردد ن يجاد م يها ا   در خانم  ي بارور يها سال

: گذارند مانند ير مي تاثي منتقله از راه تماس جنسيها يماريو ب
 و اسـتفاده از     ي حـاملگ  يکل قاعـدگ  ي مـرتبط بـه سـ      يراتييتغ

 نشان ينيدر مطالعات بال )۲۷( ي از باردار  يري جلوگ يها روش
ا يدي از کالم  يناش( لگن   يدار التهاب   عالمت يماريکه ب  هداده شد 
 که همزمـان بـا   يکل قاعدگي اول سي در ضمن هفته ) و گنوره 

ـ  .)۲۸و  ۲۹ (دباشـ  يتـر مـ    عي است، شا  ي قاعدگ يزيخونر ک ي
 رحـم در  ي  مخـاط دهانـه  يريت نفوذپذيش قابل يعلت آن افزا  
ش انتقال عفونت به رحـم  ي است که موجب افزا    يزمان قاعدگ 

 يهـا  گر برگشت خون آلوده از رحم به لولـه يعلت د . گردد يم
 ي بعـض يبـرا .  اسـت يرحم و داخـل لگـن در زمـان قاعـدگ      

ـ : طور مثال هز مطرح است ب ي ن يگريها علل د   عفونت  کـه  يآهن
ع ي وجـود دارد موجـب تـسر       يطور فراوان در خون قاعـدگ      هب

ن عامـل عفونـت در زمـان       يـ ن ا يگردد همچن  يرشد گنوکک م  
ـ  رحـم تکث   ي  وانـد در دهانـه    ت ي م يقاعدگ ـ ر پ ي  .)۳۰ (دا کنـد  ي
 ييزايمــاريت بيش خاصــي بــر افــزاي مبنــين شــواهديهمچنــ

ـ  .)۳۱( وجـود دارد  يگنوکک در زمان قاعدگ  ط ي محـ ياز طرف
ـ  از ارگاني برخي حاويعيطور طب هواژن ب   اسـت کـه   يهـا  سمي

ـ ا. دهند ي وارده انجام ميها  در مقابله با عفونت   ينقش مهم  ن ي
ار حـساس   ي بـس  ي و هورمـون   يطـ يرات مح يي به تغ  ها سميارگان

ر ييکند و تغ يدا مير پ يي تغ يط واژن در زمان قاعدگ    يمح. هستند
ـ ر عفونت و شـروع عال     يها موجب تکث   سمين ارگان ينسبت ا  م ي
 .)۳۲ و۳۳(گردنـد   يها مـ   کومونا در خانم  ي مثل تر  ييها عفونت

ن  لگـ  ي التهـاب  يمـار يکوپالسما از عوامل مهم ب    يا و ما  يديکالم
 رحـم وجـود دارد   يهـا  هستند که در دهانه رحم، رحم و لوله      

 ي رحمـ  يهـا   از رحـم بـه لولـه       يبرگشت خون قاعـدگ    )۳۴(
ـ  بـه لگـن و پخـش و تکث    ين عوامل عفـون   يموجب انتقال ا   ر ي

 در  يتمـاس جنـس    .)۲۹(گردند   يک خانم م  يعفونت در لگن    
 ي ع انتشار عفونت گنوکک از دهانهي موجب تسريزمان قاعدگ 

  . شـوند  ي مـ ي رحمـ يهـا  ه داخـل حفـره رحـم و لولـه    رحم ب 
هـا مـواد ضـد عفونـت        در سـرم خـانم     يک بررسـ  ي در   )۳۱(

ف و  ي ضـع  ين مواد در زمان قاعـدگ     يافت شده که ا   ي يگنوکک
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ـ هـا درا   پس خانم  .)۳۵(افته بودند   يکاهش    يآمـادگ  ن زمـان، ي
ـ کـه و   يياز آنجـا  .  ابتال به عفونـت دارنـد      ي برا يشتريب روس ي

 وجود دارد تماس    يدر خون زمان قاعدگ   ) HIV (يمنينقص ا 
 يش خطر انتقال و ابـتال ي موجب افزا ي در زمان قاعدگ   يجنس
نشان داده شده  ر  ي اخ يها يبررسرا  يز. گردد يروس م ين و يبه ا 
ش خطـر   ي موجب افـزا   يوجود خون در زمان تماس جنس     که  

طبق  .)۳۶ و۳۷ (شده است) HIV (يمنيروس نقص ايانتقال و
 در زمـان  ي داخل رحمـ ي  هيزش ال ين ر يمحقق از   يکي يبررس

رش عفونت رحـم    ي پذ ينه آماده برا  يجاد زم ي موجب ا  يقاعدگ
م وارد گردش خون و    يطور مستق  هاز آنجا ب  شود که عفونت     يم

ـ يستم ا ير در س  يي تغ تاينها و   )۳۷(گردد   ي م آنانتشار    بـدن   يمن
 بـدن  يستم دفـاع ي موجب تداخل در سيخانم در زمان قاعدگ 

ـ  ب ي آمـادگ  يوگردد و بـدن      يل عفونت م  در مقاب  شتر جهـت   ي
رات يي انجام شده تغ  يها يدر بررس  .)۳۸ (افت عفونت دارد  يدر

ـ ، موجب کاهش س   ي بدن درزمان قاعدگ   يستم دفاع يدرس ستم ي
ـ  قــارچ و وي بــدن در مقابـل بــاکتر يدفـاع    .شــود يروس مــي

ـ ز احتمال انتقال و   ي ن يخال تناسل  در مورد تب   .)۳۹( روس در  ي
   )۳۸(ابد ي يش مي به جنس مذکر افزايدگزمان قاع

  
 يري گجهينت

ـ له حرمت مجامعـت بـا زنـان در ا         سا م يقي تطب يبررس      ام ي
دو  هر  دهد که  يم و علم طب نشان م     يض از منظر قرآن کر    يح

ت ي هـدا  يکه برا م  ي قرآن کر  .نظر دارند  م اتفاق يتحرحکم  در  
ـ     انسان يتگري هدا يم برا يبشر از طرف پروردگار حک     ازل هـا ن

 ي پرده از علوم   د خو ي  روشنگرانه يها تي هدا يشده در راستا  
 از  يهـا بـه برخـ      ت داشته و بشر پس از قرن      يبرداشته که واقع  

ــ.افتــه اســتيهــا دســت  آن ج و ي نتــايريکــارگ ه اســتفاده و ب
ـ ر آ ي علوم در تفـس    يدستاوردها   کـه مراحـل    يات در صـورت   ي

 و  يور تئـ  ي  ه را پشت سر گذاشته و به مرحلـه        يه و فرض  ينظر
م و يده باشند، نه تنهـا راهگـشاست و موجـب تفهـ        يثبوت رس 

»  قـرآن  ياعجاز علمـ  «گردد، بلکه نشان از      يات م ين بهتر آ  ييتب
  . دارد
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Background and Objective: The Holy Quran is a book for guidance of human beings. The Almighty God 

has clearly stated all the steps and aspects for the guidance majority of which have been appreciated by 

human beings over time. The Holy Quran has mentioned the philosophy of prohibition of having sex within 

menstruation time by the word " أذي "  only once in Al-Baghareh (Verse; 222). The reasons for this prohibition 

are due to problems which arise in fetus such as abnormality, leprosy and vitiligo.  

Materials and Methods: In this mini review study, data was collected from the documents and books in 

library and the Internet about the word "أذي ". This study analyzed and considered the viewpoints of 

lexicologists and commentators about this word. After all, a comparative study was carried out to account for 

the prohibition of having sex during the menstruation period with respect to the Holy Quran, religious 

narrations, as well as actualization of this knowledge in medicine. 

Results: Scientific and clinical deductions regarding the physiological status of women in menstruation 

confirm the Quranic and religious narrations and perspectives about prohibition of sex in this period. 

Ignorance of this fact can cause infection and disease in male and female genitalia track, added to them are 

the mental problems which may be encountered by each of the spouse. 

Conclusion: Medical knowledge confirms the Quranic and religious perspectives concerning prohibition of 

having sex during the menstruation. 
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