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  مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه كتاب، سنت و فقه اسالمي
  2سيده رقيه سيدي جربندي و 1*سيدمهدي احمدي

  چكيده
تواننـد در جامعـه       از مباحث مهم و مطرح در جوامع اسالمي آن است كه آيا زنـان مـسلمان مـي         

 به ايـن كـه مـشاركت     حضور يافته و به ايفاي نقش اجتماعي خود بپردازند؟ در اين صورت، با توجه             
اجتماعي بانوان مستلزم ارتباط و معاشرت با مردان نيز هست، آيا فقه اسالمي كه برگرفتـه از قـرآن                   

 كنـد يـا نـه؟ آيـا ايـن          است، ايـن گونـه ارتبـاط را تأييـد مـي           ) ع(كريم و روايات وارده از اهل بيت        
 بـراي آن در نظـر گرفتـه        ها محدود است يا مطلق؟ و اگر محدود است چه حد و مرزهـايي             معاشرت

   هاي ياد شـده، در صـدد اثبـات ايـن مـسئله            شده است؟ اين پژوهش، ضمن پاسخ گويي به پرسش        
باشد كه شريعت اسالمي، حضور اجتماعي زنان را با رعايت ضوابط و آداب تعيين كرده، پذيرفتـه        مي

باشد كه ي زنان مييژهاست؛ آدابي كه برخي از آن مشترك ميان مردان و زنان است و برخي ديگر و     
حاصل سخن آن كه ارتباط زن و مرد و يـا بـه بيـان               . ها در اين مقاله اشاره خواهد شد      ي آن به همه 

ديگر، مشاركت اجتماعي زنان در صورتي كه براي انجام وظايف محولـه و براسـاس مـوازين تعيـين                   
  . خواهد داشتشده از سوي شارع باشد، نه تنها اشكالي ندارد بلكه چه بسا ضرورت هم

  
  .قرآن، روايات، فقه، زنان، آداب، مشاركت اجتماعي: هاي كليديواژه

  
  پيشگفتار

اي جز ارتباط بـا هـم نوعـان         هاي خود به ديگران، چاره        انسان براي تبادل اطالعات و انتقال پيام      
تباط با مردان هاي اجتماعي نيز بدون ارحضور زنان در جامعه و مشاركت آنان در فعاليت. خود ندارد

ها از راه ارتباط گفتاري ميان      با عنايت به ضرورت تبادل داده     . پذير نخواهد بود  و تعامل با آنان امكان    
ي اسالمي براساس باورهاي هاي افراد در جامعهها و تالشزن و مرد از يك سو و لزوم تنظيم فعاليت

                                                 
 .ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساريئدانشور، دانشجوي دكترا و عضو هي -1
  .انشگاه آزاد اسالمي واحد ساريكارشناس ارشد علوم قرآن و حديث و عضو باشگاه پژوهشگران د -2
   dr.ahmadi4545@gmail.com: ي مسئول مقاله نويسنده-*
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شود فقهاي اسالم كه فتاوي آنان      مذهبي و دستورهاي وحياني از سوي ديگر، اين پرسش مطرح مي          
ي تعامـل زنـان بـا مـردان در اجتمـاع چـه              اسـت، دربـاره   ) ع(برگرفته از قرآن و سنت معـصومين        

هاي زيـر در قالـب دو بخـش         ديدگاههايي دارند؟ لذا، در اين نوشتار، تالش بر آن است تا به پرسش            
 آيا از نظر اسالم،     -1. خ داده شود  ي زنان پاس  آداب ويژه ) آداب مشترك ميان زنان و مردان و ب       )الف

 آيا رعايت اين آداب، ميـان مـردان و زنـان    -2تجويز و ترغيب به حضور اجتماعي، آدابي ويژه دارد؟   
تواننـد در هـر موضـوع و    ي مشاركت اجتماعي، مي آيا زن و مرد نامحرم، به بهانه    -3مشترك است؟   

  ط داشته باشند؟ اي كه بخواهند،با هر كيفيتي با هم ارتباهر اندازه
  

  آداب مشترك زنان و مردان: بخش نخست
  اجتناب از نگاه وسوسه انگيز

غـض  . كردن نگاه از چيزهاي حرام امر فرمـوده اسـت             آيات قرآن، مردان و زنان مؤمن را به كوتاه        
بصر كه در قرآن به آن اشاره شده است، به معناي بستن ديدگان نيست بلكه خودداري از نگاه فتنه                   

الرّاغـب  (نامنـد   در زبـان عـرب، جلـوگيري كـردن از خيرگـي در نگـاه را غـض مـي                   . باشدنگيز مي ا
به تعبير ديگر، از نگاه كه عمل چـشم اسـت، منـع نـشده و                ). 1425؛ الفراهيدي،   1412االصفهاني،  

ن البته، ديد. نفرموده نگاه نكنيد بلكه به يك امر مثبت، يعني فرو نهادن ديده فرمان داده شده است       
و رؤيت بدوي و ابتدايي، ناخودآگاه است و به همين جهت حكم جواز دارد؛ مثل ايـن كـه انـسان از                      

شود كـه خـواه نـاخواه او را    كند؛ ناگهان زني از كوچه يا منزلي در مقابل او ظاهر مي        محلي عبور مي  
 نـدارد، ولـي     ي عـادي اشـكال    از ديدگاه فقه اسالمي، نگاه زن و مرد به يك ديگر، به گونـه             . بيندمي

شود چرا كه   استمرار يا تكرار نگاه، خيره شدن و چشم چراني با قصد سوء و به جهت لذّت، حرام مي                 
كنـد  افشاند و آن قدر وسوسه مي     شود، بذر شهوت را در دل او مي       نگاه مكرر باعث فساد و فحشا مي      

النظـره  «): ع(عن ابـي عبـداهللا      . تا وي را به دام اين گناه گرفتار سازد و دنيا و آخرتش را تباه نمايد               
الـشِّيخ  (؛ القمـي    1427الحرّ العاملي،   (» .بعد النظره تزرع في القلب الشهوه و كفي بها لصاحبها فتنه          

كـارد  نگاه بعد از نگاه، بذر شهوت را در قلب انسان مي          : فرموده اند ) ع(امام صادق   ) 1404،  )الصدوق
نيز در ايـن بـاره      ) ع(حضرت عيسي   . دهدزمايش قرار مي  و همين بس كه نگاه كننده را مورد بال و آ          

النُّـوري  » .إياكم و النَّظره؛ فَإنّها تَزْرع في قلب صاحبها الشَّهوه و كفي بها لِصاحبها فِتْنَـه              «: فرمايدمي
دارم از نگاه به نامحرمـان چـرا كـه          شما را بر حذر مي    ) 1403؛ العكبري البغدادي،    1408الطَّبرسي،  

سـروده ي بابـا     . كـشاند كارد و او را به هر فتنه و فساد ديگري مـي           هوت را در قلب انسان مي     تخم ش 
  :گويدايشان مي. طاهر عريان تفسير همين روايت است
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كه هر چه ديده ببيند دل كند   ز دست و ديده و دل هر دو 
 زنم بر ديده تا دل گردد آزاد   بسازم خنجري نيشش ز فوالد

  ).19ش، ص . ه1367ذرخش، آ(
نگاه كردن به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت باشد و چه بدون آن               : فرمايدمي) ره(    امام خميني   

ها، اگر به قصد لذت باشد، حرام است، ولي اگر بدون قصد  حرام است و نگاه كردن به صورت و دست        
موسـوي خمينـي،    (اشـد   رم حرام مـي   لذت باشد، مانعي ندارد و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامح            

1379.(  
    نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم و هم چنين نگاه كردن به موي آنان، چه با شهوت و چه بدون 
آن، چه با ترس از وقوع در حرام و چه بدون آن، حرام اسـت و نيـز نگـاه كـردن زن بـه بـدن مـرد                             

اشد بلكه بنابر احتيـاط واجـب، بـدون آن نيـز            بنامحرم، با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام مي          
ها و سـاق پاهـا      نبايد نگاه كند، مگر جاهايي از بدن كه معموالً مردها نمي پوشانند مثل سر، دست                

حـسيني  (كه نگاه كردن زن به اين جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد، اشكال ندارد                   
  ). 1387سيستاني، 

مرد نبايد با قصد لذت به بـدن مـرد ديگـر نگـاه              : نويسدي خويش مي  رساله    صافي گلپايگاني، در    
عبارت ). 1415صافي گلپايگاني، (كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است 

  .مكارم شيرازي نيز اين گونه است... ساير فقها از جمله آيت ا
ي مستقل، مشمول حكم زنا گردد؛ ت به گونه    در روايات، هر عضوي از اعضاي انسان، ممكن اس

حرمت زنا، فقط شامل هم بستري زن و مرد از راه نامشروع . مثالً زناي چشمان، نگاه كردن است
تواند ي زنا را دارد و هيچ كس نميباشد بلكه هر عضوي از اعضاي انسان در حد خودش زمينهنمي

ين كه با ايمان و تقوي، خود را از ارتكاب زنا و ادعا كند كه مبتال به اين حرام نشده است، مگر ا
فَزِنا العينَينِ «: فرمايدمي) ع(امام صادق . ي عذاب و عقاب دنيا و آخرت مصون بداردوقوع در مهلكه

نگاه به نامحرمان ) زن و يا مرد(؛ زناي دو چشم )1409؛ الهندي، 1405الكليني الرّازي، (» .النَّظَرُ
هاي ي زناها و روابط ناسالم، نگاه حرام نيست بلكه نگاه ناسالم يكي از اهرممهالبته، تحقق ه. است

ي تحقق اين گونه مفاسد را در جوامع ايماني فراهم آورد؛ تواند زمينهقوي شيطاني است كه مي
هايي نيز در نظر گرفته شده است؛ در شايان ذكر است كه در روايات، براي چشم پوشي، پاداش

هر كس چشمش به زن نامحرمي بيافتد، پس ديدگان خود را به سوي آسمان : استروايتي آمده 
برگرداند يا آن را فرو بندد، خدا به پاداش اين عمل، حورالعيني در بهشت به او عطا خواهد كرد 

روايات نهي از نگاه به نامحرم مطلق و عام است و شامل ). 1403؛ االحسائي، 1427الحرّ العاملي، (
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    شود زيرا همان گونه كه مرد با نگاه به نامحرم به دام فساد و فحشا كشيدهزن ميحال مرد و 
  .شودشود، زن نيز با يك نگاه و دل باختن به مرد نامحرم به فساد و فحشا كشيده ميمي
  

  اجتناب از مصافحه
راي اين      يكي ديگر از آداب مشاركت، پرهيز از مصافحه كردن و از دست دادن است؛ دين اسالم ب                

اي باشد و هرگز به عفاف و پاكيزگي محيط اسالمي خدشه اي وارد             كه فضاي اسالمي، فضاي پاكيزه    
در احاديث بسياري ائمه معصوم . نشود، لمس بدن نامحرم را به هر شكلي كه باشد، حرام كرده است            

و اهللا مـا مـست      «: در هنگام بيعت با هيچ زني مصافحه نكرد       ) ص(از اين امر منع شده و پيامبر        ) ع(
؛ بـه خـدا     )1405؛ فـضل اهللا،     1422العسقالني، بي تـا؛ البخـاري،       (» .يده يد المرأهٍ قطُّ في المبايعهِ     

به همين جهت است، موقعي كه زنان . سوگند، پيامبر در هنگام بيعت، دست هيچ زني را لمس نكرد      
تي پـر از آب آوردنـد و آن حـضرت    خواستند با رسول اكرم بيعت كنند، حضرت دستور دادنـد طـش       

ها به عنوان بيعت دست خود را در آن آب فرو بردند            دست خود را در آن آب فرو برد؛ از آن پس زن           
) ع(از امـام صـادق   : گويـد سـماعه مـي  ). 1405 ؛ الكلينـي الـرّازي،      1399الطَّباطبايي البروجردي،   (

دست دادن مرد با محارم خـود، چـون         : ي حكم دست دادن مرد با زن پرسيدم؟ ايشان فرمود         درباره
بدون مانع، چون لباس، دستكش و به طور مستقيم و بـا          ... خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر، خواهر و      

هاي نامحرم دست دادن همراه نوعي پوشش و بدون فشار، بي اشـكال             مباشرت اشكال ندارد و با زن     
  ).1427 ؛ الحرّ العاملي، 1412المجلسي، (است 
مرد مسلمان نبايد دست زن مسلمان را       «: فرمايدي جالب در حديث اين است كه ايشان مي        ته    نك

و از آن جا كه عفاف و پنهـان كـاري زن            » زن نبايد دست مرد را فشار دهد      «: فرمايدو نمي » بفشارد
زن . نسبت به زن صورت نگرفته و مخاطب نهي، تنها مرد است           اينهيمانع چنين عملي است، هيچ      

كنـد؛ بـرخالف نـوع مـرد كـه          ساس مطلوبيت، متانت و ويژگي عفاف، هرگز چنين كاري را نمـي           برا
و تحليلي كه بدان اشـاره  ) ع(بايد توجه داشت كه بيان امام . روداحتمال صدور چنين فعلي از او مي  

ي روان شناختي دارد كه بايـد در جايگـاه          شد، حكايت از عمق آگاهي اولياي دين از حقايق پيچيده         
دسـت دادن بـا زن   : در عروه الوثقي آمده اسـت . مناسب خود به طور فني و گسترده پي گيري شود     

در ). 1417الطَّباطبـايي اليـزدي،    (اي حايـل باشـد، مـانعي نـدارد          بيگانه جايز نيست؛ ولي اگر جامه     
 ي زن با مرد نامحرم صـورت گرفـت، ايـشان پاسـخ            ي مصافحه استفتائي كه ازمكارم شيرازي، درباره    

دادند؛ دست دادن از روي لباس با نامحرم در صورتي كه بدون قـصد ريبـه و تلـذذ باشـد، اشـكالي                       
شـايان ذكـر    ). 1376مكـارم شـيرازي،     (ندارد، ولي بهتر، ترك اين كار است، مگر در موارد ضرورت            

است؛ افعال و مشاغلي براي زن و مـرد وجـود دارد كـه مـستلزم لمـس بـدن ديگـري اسـت مثـل                          
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مكارم شيرازي بر اين باور است كه ايـن گونـه امـور فقـط در صـورت      ... ، زايمان و    دندانپزشكي
  ).همان(باشد و معيار تشخيص عرف عام و صالح است ضرورت جايز مي

  
  اجتناب از خلوت گزيني

هـاي      يكي از آداب معاشرت، جلوگيري از خلوت كردن زن و مـرد نـامحرم اسـت كـه در روايـت                    
ال يخْلُونَّ رجلٌ بِامراهٍ الّا مع ذي       : قال) ص(عن ابن عباس عن النَّبي      «: ه است بسياري، از آن منع شد    

كه هـيچ مـردي بـا زنـي بـدون           : كند، نقل مي  )ص(؛ ابن عباس از پيامبر      )1422البخاري،  (» .محرَمٍ
  .حضور محرم خلوت نكند

ه در اين صورت، شيطان سـومين       اي خلوت كند ك   هيچ مردي نبايد با زن بيگانه     : فرمود) ع(    علي  
امام ). 319/ 2ق،  . ه 1403؛ التَّرمذي،   265/ 14ق،  .  ه  1408النُّوري الطَّبرسي،   (فرد آنان خواهد بود     

از زنـان امـت خـود       ) ص(هايي كه رسول خـدا      از جمله پيمان  : فرمايدنيز در اين باره مي    ) ع(صادق  
) و بر بدن نچسبانند ( و پشت خود جمع نكنند       گرفته، اين است كه چادرهاي خود را در بين ساق پا          

 ؛ الطَّباطبـايي البروجـردي،      1405الكليني الرّازي،   (و نيز با مردان نامحرم در محل خلوتي ننشينند          
1399.(  

مكـارم  (داند  تر فقهاي اسالم و از جمله آيت اهللا مكارم شيرازي، خلوت با اجانب را حرام مي                   بيش
  ).1376شيرازي، 

  
  از اختالطاجتناب 

ام سـلمه   .     درقرآن كريم، از اختالط و حضور غير ضروري زن در اجتماع مردان منع شـده اسـت                
نمـود تـا زنـان      كرد، قدري مكث مي   نماز جماعت را تمام مي    ) ص(هنگامي كه رسول خدا     : گويدمي

 درب  چنين، رسول خـدا پيـشنهاد     هم). 1421 ؛ األزدري السجستاني،     1422البخاري،  (خارج شوند   
  ). 1403الفيض الكاشاني، (ي رفت و آمد زنان را داد ويژه

سـيد محمـد كـاظم      . دهند كه اختالط مردان و زنـان مكـروه اسـت          فقها به همين مناسبت فتوا مي     
مختلط شـدن مـردان و زنـان مكـروه اسـت مگـر در مـورد پيـر زنـان                     : فرمايدطباطبايي يزدي مي  

 مكارم شيرازي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اشتغال زنان در         آيت اهللا ). 1417الطَّباطبايي اليزدي،   (
بـا رعايـت شـؤون اسـالمي     : دهـد باشد؟ پاسخ مـي ي مردان است، جايز مي  اداراتي كه محل مراجعه   

، تستر از اجانب و خودداري از اخـتالط بـا           )ره(امام خميني   ). 1376مكارم شيرازي،   (اشكالي ندارد   
داند و اگر اختالط با اجانب، مفاسد دينـي و           محيط دانشگاه الزم    مي       ها را در اجتماع، از جمله،     آن

  ).1379موسوي خميني، (داند اخالقي در برداشته باشد، ترك هرگونه فعاليت علمي را واجب مي



 مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه كتاب، سنت و فقه اسالمي

 

146

ي اختالط نبايد از همان مقطـع      برخي از مراجع از جمله صافي گلپايگاني بر اين باورند كه مسأله 
هـا  رس تا تحصيالت عاليه اتفاق بيافتد و تأسيس مدارس مخـتلط و همكـاري بـا آن                ابتدايي در مدا  

: فرمايـد ، مـي )ره(امـام خمينـي   ). 1376؛ مكـارم شـيرازي،   1415صـافي گلپايگـاني،     (جايز نيست   
زدند، همين اختالطي   ها دامن به آن مي    آورند، يكي از اموري كه آن     موقعي كه مردم به دريا رو مي      «

هاي ما مثالً خوش    خواستند به جوان  ها مي ن و مرد بود و اين نه از اين باب بود كه اين            بود كه بين ز   
ي تنظيم و نشر آثار امام خمينـي  مؤسسه(» ها را به تباهي بكشندبگذرد بلكه از اين باب بود كه اين  

  ). 1387، )ره(
  

  اجتناب از گفت و گوي مغازله انگيز
به همراه دارد و با نوعي مغازله و فتنه انگيزي همراه است را                 اسالم گفت و گويي كه هزل و لعب         

) محلي بيـرون از مكـه     (در ظهران   ) ص(به همراه پيامبر    : گويدخوات بنت جبير مي   . داندممنوع مي 
. انـد فرود آمديم؛ من از چادر بيرون آمدم، در اين حال مشاهده كردم زناني به گفـت و گـو نشـسته                    

از چادر  ) ص(رسول خدا   . هاي نيكو به تن كردم و آمدم نزد آنان        ، لباس به چادر برگشتم  . خوشم آمد 
!! بيرون آمد و مرا صدا زد، مضطرب شدم و گفتم شترم فرار كـرده و در جـست و جـوي آن هـستم                       

ردايش را به من داد و دور شـد؛ تطهيـر           . پيامبر از كنارم گذشت و من به دنبال ايشان حركت كردم          
ها كه به من    پيامبر تا مدت  ! شتر فراري ات چه كرد؟    :  من كرد و فرمود    كرد، وضو ساخت، پس رو به     

-در جاي ديگري مي   ) ص(رسول اكرم   ). 1408الهيثمي،  (» رسيد، اين جمله را به من مي فرمود       مي
اي كه با او سـخن گفتـه،   فرمايد هر كه با زني كه مالك او نيست، شوخي كند خدا در برابر هر كلمه       

  ). 1406، )الشِّيخ الصدوق(؛ القمي 1427الحرّ العاملي، (كند او را محبوس ميدر قيامت هزار سال 
دانـد  هاي تحريك كننده بـين زن و مـرد نـامحرم را جـايز نمـي                   سيستاني، رد و بدل كردن واژه     

درباره ي حكم خنده و شوخي استاد خانم در كالس درس دانشجويان دختـر و               ). 1380محمودي،  (
رعايت : پاسخ داده شد  . ي دانشجويان سؤال شد    كسالت و خستگي و تجديد روحيه      پسر بمنظور رفع  

بـدين ترتيـب در كـالم فقهـا،     ). 1376مكـارم شـيرازي،   (آداب عفت در كالس درس واجـب اسـت    
شوخي زن و مرد نامحرم در هر جا و به هـر  . گفتگوهاي محرك، شهوت انگيز و عاشقانه جايز نيست     

هـا، مطايبـات و   سر مطلب نيز ايـن اسـت كـه شـوخي    .  مجاز خواهد بود   عنوان، عملي ناپسند و غير    
شود و افزون بـر     ها، يا از ابتدا به قصد لذت بردن است يا در ادامه و نهايت به آن منجر مي                 يطنزگوي

گردد، حريم عفت و پاكدامني     اين كه سبب فرو ريختن ديوار شرم و حيا ميان زن و مرد نامحرم مي              
 براساس اين ادب اجتماعي، نبايد زنان و مرداني كـه در محـل كـار و دانـش، در                    .كندرا متزلزل مي  

ي همكار بودن يا استاد و شاگرد بودن بيش از آن اداره و دانشگاه، با نامحرم سر و كار دارند، به بهانه
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ي عاطفي و صـميمي داشـته       ي اشتغال و اقتضاي كار، درس و بحث آنان است، رابطه          چه الزمه 
ا، براي مردان و زنان شايسته است، از پرگويي، پرداختن بـه سـخنان طنـز و شـوخي كـه                     باشند؛ لذ 

  .ضرورتي ندارد، پرهيز نمايند
  

  اجتناب از قرار دادن خويش در جايگاه اتهام
هر كس خود را در معرض تهمت قرار دهد نبايد بدگمان به خويش : فرمايدمي) ع(    حضرت علي 
ها و شخص مؤمن، موظف است به مالك). 1429 ؛ الحرّاني، 41/ 4، عبده، بي تا(را مالمت نمايد 

معيارهاي ارزشي جامعه احترام بگذارد و به بايدها و نبايدها عنايت كامل داشته باشد تا مورد اتهام 
 پرهيز از رفت و آمد در - 1:ترين اين بايدها و نبايدها عبارتند ازعام و خاص جامعه قرار نگيرد مهم

           . دوري گزيدن از اهل گناه و معصيت، اشخاص الابالي و بي بند و بار- 2. وعمجالس نامشر
  . اجتناب از تقليد رفتار و كرداراهل معصيت- 3
  

  آداب ويژه ي زنان: بخش دوم
  پوشش مناسب

    قرآن كريم براي رشد و تعالي زن و نيز سالم سازي محيط خانه و اجتماع، حجاب را بـراي زنـان                     
اي : فرمايـد مـي ) ص(ي پيـامبر  خداوند در يكي از آياتش، خطـاب بـه خـانواده      . سته است واجب دان 

هاي خود را بر خود فروتر گيرند؛ ايـن بـراي           پيامبر به زنانت و دخترانت و به زنان مؤمن بگو پوشش          
 نزديك تر است و خدا آمرزنده و مهربـان ] به احتياط [آن كه شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگيرند          

  ).59/ احزاب(است
ي ها خانوادهي زنان عالم خواهد بود، ولي چون آن        اين حكم اختصاص به آنان ندارد و شامل همه        

ي مـردم   تري در پياده كردن احكام الهي دارند و بايد الگو و اسوه           پيامبر هستند و مسئوليت سنگين    
ي فـوق، بـه معنـاي پيـراهن و          آيهرا در   » جلباب«قاموس،  . قرار گيرند، مورد خطاب آيه واقع شدند      

گيرد و نيز بـه معنـاي       پوشند و همه را فرا مي     ها مي لباس گشاد بانوان يا لباسي كه روي ساير لباس        
كـرده  راغب در مفردات نيز، جلباب را به پيراهن و مقنعه، معني            ). 1371قرشي،  (مقنعه آورده است    

تر از چارقد و    اي بزرگ  شناسان، جلباب را جامه    برخي ديگر از واژه   ). 1412الرّاغب االصفهاني،   (است  
ابـن  (ي خـود را بپوشـاند       ي آن سر و سينه    تواند به وسيله  اند كه زن مي   تر از عبا معني كرده    كوچك
 جلبـاب و  : بـه زنـان بگـو     : توان گفـت  بنابراين، در تفسير آيه مي    ). 1375 ؛ الطُّريحي،    1414منظور،  

ي اي رها سازند كه همه    رزان قيمت تهيه كنند، يا آن را به گونه        هاي ا لباس روپوش خود را از پارچه     
بدن، از جمله سينه و اطراف گردن آنان را كامالً بپوشاند و از چشم نامحرمان محفـوظ بـدارد؛ اگـر                     
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گيرنـد و از ايجـاد مزاحمـت        چنين كنند به پاك دامني شناخته شده، مورد توجه بيگانگان قرارنمي          
شود كه زن مسلمان بايد سنگين، پوشيده و ساده از منزل خارج             استفاده مي  از آيه . مانندمصون مي 

شود و بدين وسيله از مفاسد اخالقي و اجتماعي جلوگيري كند؛ چنين رفتـاري هـم بـه نفـع خـود                     
دسـتگاه آفـرينش زن را      ). 1386امينـي،   (بانوان، هم به سود جوانـان و مـردان تمـام خواهـد شـد                

تر مورد احتـرام و سـتايش قـرار         جنس مخالف قرار داده و آن زني بيش       موجودي زيبا و مورد توجه      
ها، زنـي كـه داراي      در كشورهاي غربي با تمام بي بند و باري        . گيرد كه در پوشش و حجاب باشد      مي

احاديـث  . گـردد اي باشد، هيچ گاه نيمه برهنه در اجتمـاع ظـاهر نمـي            شخصيت و حيثيت برجسته   
فاطمه . لت دارد و رسول خدا زنان عريان را از دوزخيان شمرده است           بسياري نيز بر پوشش زنان دال     

هايت كنار  پسندم خمار از سرت بيافتد يا لباس ازساق       نمي: رسول خدا فرمود  «: گويددختر قيس مي  
پرهيز از لباس بدن نما در سـيره و سـنّت           ). القيشري النِّيشابوري، بي تا   (» رود و مردان تو را ببينند     

اي كتـاني، سـفيد   پارچـه ) ص(رسول خـدا  : گويداسامه بن زيد مي. ورد تأكيد است م) ع(معصومين  
پرسـيد، چـرا آن   ) ص(روزي رسول خدا . رنگ و نازك بر تن من كرد؛ من هم آن را به همسرم دادم 

بـه او بگـو زيـر آن        : فرمـود ) ص(آن را به همسرم دادم، رسول خدا        : كني؟ گفتم لباس را بر تن نمي    
  ).1409 ؛ الهندي، 1255الشُّوكاني، (گر بپوشد كه بدنش پيدا نباشد لباس، لباسي دي

  
  حدود پوشش

آيت اهللا خامنـه اي،  . ي فقها بر آن اتفاق دارند    وجوب حجاب از احكام قطعي اسالم است كه همه      
شمارد و بر اين باور است كه بـي اعتنـايي بـه اصـل حجـاب و عـدم                    حجاب را از ضروريات دين مي     

  ). همان(آيت اهللا بهجت نيز بر اين باور است ) 1379محمودي، (باشد عصيت و گناه ميرعايت آن م
    بانوان وظيفه دارند خود را با چادر، عبا، پيراهن بلند، مانتو، پالتو، روپوش، مقنعه، روسـري و هـر                 

در اصـل   . البته دليلي بر وجوب استفاده از نوعي پوشش ويژه وجود ندارد          . ي ديگري بپوشانند  وسيله
وجوب حجاب اختالفي نيست، اما در پوشش صورت و دو دست تا مچ در بين فقهـا اخـتالف وجـود     

اند مثل ابوبكر بـن     ها را نيز واجب دانسته يا حكم به احتياط كرده         تعدادي از فقها پوشيدن آن    . دارد
داننـد از   مـي ها را واجب ن   تر فقها پوشيدن آن   عبد الرحمن بن هشام از فقهاي اهل تسنن، ولي بيش         

جمله شهيد ثاني در مسالك االفهام، سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي در عروه الوثقي، ابن رشـد،                 
فقيه معروف اندلسي در كتاب بدايه المجتهد و آنان براي اثبات عدم وجوب به چنـد دليـل اسـتناد                    

  :نموده اند
تـوان  ؛ مي)31/ نور(» .نَّ إلّا ما ظَهرَ مِنها  ال يبدِين زينَتَه  «: يدر قرآن كريم از جمله    :     دليل نخست 

سـرمه  ) ع(ها واجب نيـست زيـرا در احاديـث اهـل بيـت              استنباط كرد كه پوشيدن صورت و دست      
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معرّفـي شـده كـه وجـوب        » .إلّا ما ظَهرَ مِنهـا    «هاي  كشيدن و انگشتر به دست كردن از مصداق       
ولْيـضرِبنَ  «: يچنـين، جملـه   هـم ). 1386؛ العطـاردي القوچـاني،      1412المجلـسي،   (پوشش ندارند   

. نيز بيانگر همين مفهوم است زيرا به بانوان توصـيه شـده اسـت             ) 31/ نور(» .بِخُمرِهِنَّ علي جيوبِهِنَّ  
ي خود را بر گريبان بياندازند تا اطراف گردن و سـينه ي             براي تحصيل حجاب كامل، خمار و مقنعه      

  .دهد و اين ناظر بر عدم وجوب استش صورت دستوري نميي پوشآنان را بپوشاند؛ اما درباره
ي مستقيم و صريح، وجوب ستروجه و كفين را نفي  گونهشود كه بهاحاديثي يافت مي:     دليل دوم

هاي شنيدم كه در پاسخ سؤال از زينت) ع(از امام جعفر صادق : گويدمسعده بن زياد مي: كندمي
  ). 1415 ؛ زيدان، 1427الحر العاملي، (دست است مقصود صورت و دو : ظاهر زن فرمود

ي غير مستقيم داللت دارند بـر  احاديثي كه به وجه و كفين تصريح ندارد، اما به گونه         :     دليل سوم 
از حضرت موسي بـن جعفـر   : گويدعبدالرحمن مي. اين كه پوشيدن صورت و دو دست واجب نيست     

سؤال كردم چـه زمـاني بايـد سـر خـود را از نـامحرم                ي دختري كه به حد بلوغ نرسيده        درباره) ع(
وقتي سرش را بپوشاند كه    : پوشانده و چه موقعي براي نماز با مقنعه سر خود را بپوشاند؟ امام فرمود             

در اين ). 1405 ؛ الكليني الرّازي، 1427الحرّ العاملي، (شود با ديدن خون حيض، نماز بر او حرام مي      
را بر دختر از آثار بلوغ دانـسته، ولـي از وجـوب پوشـيدن صـورت                 حديث، وجوب پوشيدن مو و سر       

  . در صورتي كه اگر واجب بود، اولويت بيان آن بود. سخني به ميان نيامد
شود كه رسم زنـان در زمـان رسـول     از برخي احاديث و شواهد تاريخي استفاده مي       :     دليل چهارم 

با صورت باز در مجامع، كوچـه و بـازار ظـاهر            اين نبوده كه صورت خود را بپوشانند بلكه         ) ص(خدا  
كردنـد، معاشـرت و معاملـه       چشم مردان به صورت آنان مي افتاد و با يكديگر صحبت مي           . شدندمي

در بـين راويـان حـديث،       . كردنـد شنيدند و براي مردان نقل مـي      حديث مي ) ص(داشتند، از پيامبر    
از عايـشه،  . انـد ز از اين عمل مستثني نبودهصدها زن وجود دارد، حتي همسران و دختران پيامبر ني        

اش ديـدن صـورت بـانوان و شـنيدن     صدها حديث نقل شده و الزمه ) س(حفصه، ام سلمه و فاطمه      
نه زنـان را بـه پوشـش صـورت امـر كـرد، نـه مـردان را از                    ) ص(صداي آنان است، ولي رسول خدا       

ين كه به قصد لذت جويي و چـشم  نگريستن به صورت زنان و شنيدن صداي آنان نهي فرمود، مگر ا   
مشهور نزد فقيهان آن است كه زن بايد بدن خود را از نامحرم بپوشاند به جز صـورت،                  . چراني باشد 

زن بايد تمامي بدن حتي صورت را بپوشـاند؛ چنـان           : البته گروهي بر اين باورند كه     . دو دست تا مچ   
هاي متقن در زبان فارسي و      ها، نوشته اين زمينه در  . اندتر از اين نظر داده    چه تعداد اندكي نيز به كم     

عربي وجود دارد كه از راي مشهور به خوبي دفاع كرده و ادله ي استوار و قوي بر آن نظر آورده و دو 
  ).1388مطهري، (نظر ديگر را مطرود دانسته اند 
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  حجاب و فعاليت اجتماعي زن
كشند و از سوي ديگر حاضر نيـستند         يدك مي      زنان گريزان از حق كه از يك سو نام اسالم را به           

زنند كـه  تـا      سر تسليم فرود آورند و وجوب حجاب را سمعاً و طاعتاً بپذيرند، به اين در و آن در مي                  
پذير است بهانه اي اگر چه سست و بي رمق، پيدا كنند و با توجيهات شـيطاني، هـر         جا كه امكان  آن

گويند؛ اگر بنـا    ها، اين كه مي   ي آن از جمله .  خالي نمايند  طوري شده از انجام اين تكليف الهي شانه       
باشد زن در فعاليت اجتماعي شركت كند، اين فعاليت اجتماعي با حجاب سازگار نيـست و منافـات                  

هاي واهي و بي اساس، بر اين باورند كه زن بايد چادر را كنار گذاشته و با لبـاس                   دارد و با اين بهانه    
 و مهيج، به فعاليت اجتماعي بپردازد، در صورتي كه تمام اين حرف ها بهانه و                تنگ، كوتاه، اندام نما   

توجيه شيطاني است، يعني اگر زن بخواهد و تصميم بگيرد به تكليفش عمـل كنـد، خيلـي راحـت،                 
  ).1387عطائي اصفهاني، (تواند فرمان الهي را اجرا نمايد آسان و بي دغدغه مي

  
  پرهيز از همگون سازي

لَعنَ «: ، مردان و زناني كه خود را به جنس ديگر شبيه سازند، لعنت كرده است)ص(ر اكرم     پيامب
؛ 1405الكليني الرّازي، (» .رسولُ اهللا المتَشَبهينَ مِنَ الرِّجال بالنِّساء و المتَشبهاتِ من النِّساء بالرِّجالِ

دارند لباس مردانه ناني كه دوست ميبر اساس اين روايت، ز). 1419؛ ابن الجوزي، 1422البخاري، 
بپوشند و خود را به شكل و شمايل مردها در آورند و از زن بودن خود ناراحت هستند؛ از يك سو 

اند و از سوي ديگر، چون برخالف طبيعت خويش مورد لعن و نفرين رسول خدا و خاندان وحي شده
روند، كما اين كه اگر اقص بشمار ميكنند؛ از نظر علمي و روان كاوي، مريض، عليل و نعمل مي

آورد، آن هم مريض، برد و خود را به شكل و شمايل زنان در ميمردي هم از مرد بودن خود رنج مي
ها از جمله عيوب و نواقصي هستند كه شايد خود شخص، متوجه نباشد و اين. عليل و ناقص است

  . امدهاي ناگوار آن آگاه هستندشوند و از پيآن را عيب نداند، ولي اهل خبره متوجه مي
هـا و لبـاس         فقها از جمله آيت اهللا صـافي گلپايگـاني پوشـيدن لبـاس مخـصوص مردهـا بـر زن                   

  ).1415صافي گلپايگاني، (مخصوص زن ها بر مردها را حرام است 
  

  پرهيز از لباس شهرت
) ص(رسول خدا .     در احاديثي، پوشيدن لباسي كه آدمي را انگشت نما كند، منع شده است

هر كس در دنيا لباس شهرت بر تن نمايد، خداوند در روز قيامت، لباس مانند آن بر تنش : فرمود
لباس شهرت آن است كه با عرف عمومي جامعه ناسازگار باشد و عرف و عادتي بايد مراعات . كند

؛ المجلسي، 1255؛ الشوكاني، 1421األزدري السِجِستاني، (گردد كه مغاير شريعت اسالمي نباشد 



 1390ي اول، بهار ، شمارهدوم، سال شناسي زنان پژوهشي جامعه–ي علمي فصلنامه

 

151

معيار لباس شهرت از ديدگاه حضرت آيت اهللا خامنه اي، لباسي است كه پوشيدن آن ). 1412
 باشد؛ به براي شخص، به خاطر رنگ يا كيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر مناسب نمي

شود ت نما مياي كه اگر آن را در برابر مردم بپوشد، توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشگونه
  ).1382خامنه اي، (
  

  پرهيز از تبرج و خودآرايي
اند، از تبرج و خودآرايي بپرهيزند و خطاب به زنان      در آياتي از قرآن، زنان مسلمان مأمور شده

  كردند، كه در زمان پيشين، جاهليت ميهاي خود بمانيد و چنانو در خانه: فرمايدپيامبر مي
ي نور سه مورد زير را از مصدايق  سوره33ي آيه). 33/ األحزاب(ار نكنيد هاي خود را آشكزينت

 راه -  3 عدم پوشش گردن و جايگاه گردنبند-2هاي پنهان  آشكار ساختن زينت- 1: داندتبرج مي
  . رفتن به گونه اي كه زينت پنهان آشكار گردد

 زندگي طبيعي و مسير رشد قرار    از نظر شريعت الهي، آن چه در روابط زن و مرد سبب انحراف از
  . گيرد، تبرج نام داشته و مذموم استمي

اندازنـد و   ] فـرو [و بايـد روسـري خـود را بـر گـردن خـويش               : فرمايـد     قرآن در جاي ديگـر مـي      
  ).31/ نور(هايي كه در هر صورت آشكارند زيورهايشان را آشكار نكنند، جز آن زينت

: هايي كه خود به خود آشـكارند      منظور از زينت  : فرمايد ياد شده مي   يدر تفسير آيه  ) ع(    امام باقر   
: زينت سـه قـسم اسـت     : اندسپس فرموده . ي معمولي، انگشتر، حناي دست و النگوست      لباس، سرمه 

: دوم. زينتي كه براي مردم است، يعني اگر آشكار شد و مـرد نـامحرم ديـد، اشـكالي نـدارد      : نخست
زينتي كه براي شوهر است     : سوم.  جمله پدر، برادر، پسر، عمو و دايي       زينتي كه براي محارم است؛ از     

هايي است كـه قـبالً گفتـه شـد،          هاي مردم، همان  و براي غير شوهر جايز نيست نگاه كند، اما زينت         
يعني سرمه، انگشتر، حناي دست و النگو و اما زينت محارم از گلوبند به باال و بازوبند به پـايين و از                      

  ). ؛ البحراني، بي تا1408النُّوري الطَّبرسي، (يين و اما زينت شوهر تمام بدن است خلخال به پا
    سرمه كشيدن، ابرو چيدن، انگشتر عقيق، ساعت، عينك طبي زيبا كه براي زنـان زينـت بـشمار                  

ي ازدواج يـا    باشد چنان چه زن با خود زينت داشته باشد، مانند حلقه          آيد جزء زينت ممنوع نمي    مي
نقـل  ) ص(در مجمع البيان روايتي را از رسول خدا         ). 1376مكارم شيرازي،   (تري، مانعي ندارد    انگش

 هـر آن    -1: شـود هاي او به سه قسم، تقسيم مي      شده است كه در آن، شخصيت ظاهري زن و زينت         
 و آن چه را باالي پيراهن دارد و روي لبـاس            -2. چه زن زير پيراهنش دارد، تماماً مال شوهر اوست        

پيـراهن، مقنعـه،    :  در مقابل نامحرم بايد چهار لباس بپوشد       -3. شود، براي محارم است   سوب مي مح
  ).1415؛ العروسي الحويزي، 1380الطَّبرسي، (چادر و شلوار يا دامن بلند 
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كند كه در مقابل محارم خود بي پروا و به صورت               عزت، كرامت، شرافت و انسانيت زن، اقتضا مي       
  .ها برخورد نمايدرفت و آمد نكند بلكه در حد متعارف با آن... ني نيمه عريان وجلف و مبتذل، يع

  
  حيا در رفت و آمد

دهد كه حيا و نجابـت از مهـم تـرين خـصايص             هاي زنان نمونه در قرآن نشان مي          بررسي ويژگي 
ردان رود و سيمايشان گوياي اين حقيقت است كـه در رويـايي بـا مـردم و بـويژه مـ                    آنان بشمار مي  

، آن چنـان از     )س(وجود مقـدس حـضرت مـريم        . اي برخوردار بوده اند   بيگانه، از شرم و حياي ويژه     
باردار گشت، از شدت ) ع(زد كه آن هنگام كه روح الهي در او دميده شد و به عيسي نجابت موج مي 

 است، به حيا از قوم خود كناره گرفت و چون احساس كرد كه قبول پاك دامني او براي مردم دشوار          
اي كاش پيش از اين مرده بـودم  : از شدت شرم و خجالتش از مردم گفت. مكان دوري عزيمت نمود   

اين خود دليل بر آن است كه مريم عفـت و پـاك دامنـي را حتـي از                   . و از يادها فراموش شده بودم     
رم مكـا (داشت و براي آبروي خود، ارزشي بيش از حيات خويش قايل بـود    تر دوست مي  جانش بيش 

ي قصص براي نشان دادن عظمت حالت دختر شـعيب،   سوره25ي خداوند در آيه ). 1374شيرازي،  
را به صورت نكره آورده است تا عفت و نجابتش را از راه رفتنش نشان داده باشد و                  » استحيا«ي  واژه

 را بـه  راه: شود كه هنگام بازگشت، به دختر شـعيب فرمـود   را ياد آور مي   ) ع(در مقابل، عفت موسي     
نگـريم و  من نشان بده و خودت از پشت سرم بيا، چون ما دودمان يعقوب به پـشت سـر زنـان نمـي             

قـرآن كـريم بـا بيـان ايـن          . او را به امين ملقّـب كـرد       ) ع(دختر شعيب به دليل عفت شديد موسي        
صوير هاي بزرگي از حياي دختران شعيب در رو به رو شدن با نامحرمان را به ت      ماجراي كوتاه، صحنه  

پندارند حياي زن در آن است كه در كنج خانه پنهان شده، هرگز سخني بـا                برخي مي . كشيده است 
مردان بيگانه نگويد؛ راه علم و دانش را نپويد و تنها به انجام وظايف خانه داري بپردازد، حال آن كه                    

هاي انبيـا رشـد   آموزهي زندگي زناني كه قرآن آنان را ستوده، اين چنين نبوده بلكه زني كه با             شيوه
نموده، موجودي است كه بناي نظراتش را با ساختار مستحكم فردي بنا كرده، راه علم و دانش را در      

در . كنـد دانـد، آزادانـه بيـان مـي       پيش گرفته، بر مبناي علم، عمل نموده و آن چه را كه درست مي             
شـود و بـي عفتـي مـورد     مـي دنياي كنوني، بر اساس قوانين جهاني، اعمال منافي عفت جرم تلقـي           

براساس رهنمودهـاي قـرآن، مـرد مـسلمان،         ). عابدين، قمحاوي، بي تا   (هاست  انزجار و نفرت انسان   
تابد و حيثيت ربايي از زن و فرزنـد       سان كه بر زن و ناموس خود بر نمي        ناهنجاري اجتماعي را همان   

مردان موظفنـد در    . د تحمل نمايد  ي زن مسلمان نيز نباي    كند، اين همه را درباره    خود را تحمل نمي   
ها بايستند و خود هرگز به شكستن مرزها نزديك         ها و حرمت زدايي   ها، مرز شكني  مقابل بي مباالتي  

  .هاي حرمت شكني از ناموس اسالمي را فراهم نياورندنشوند و زمينه
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  عفت در گفتار
ه است؛ اما قـرآن در بيـاني        ارتباط گفتاري زن و مرد نامحرم بر اساس فقه اسالمي مجاز شمرده شد            

ي زن از حق طبيعي خود در سخن گفتن و گفت و گو بـا ديگـران،                 زيبا، در عين احترام به استفاده     
فَال تَخضَعنَ بِالقولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِهِ ي        «: نهي كرده و فرموده است    » خضوع در قول  «آنان را از    

رَضيز سخن نگوييد كه بيماردالن در شما طمع كنند؛ به گونه اي هوس انگ)32/ احزاب(» .م                  .  
حالت خاصـي از گـويش، همـراه بـا نرمـي در گفتـار و نـازكي صـدا در اداي                           » خضوع در قول       «
هاست؛ نظير سخن گفتن زن با همسر خود در موارد ويژه يا حرف زدن مادر با كودك خردسال                   واژه

ويژگي ايـن نـوع گـويش آن اسـت كـه      . هد توجه او را به خود جلب كند      خواخود در مواقعي كه مي    
  . كند ويژه در مخاطب ايجاد كرده و دل او را به گوينده جلب ميياحساس

ي شريفه در رديف آياتي است كه زنان پيامبر را مورد خطاب قرار داده و نهي در آن با                       گرچه آيه 
 كَأحد مِنَ النِّساء إنِ اتَّقيتُنَّ فالتخضعن بالقول فيطمع الذي فـي     يا نساء النَّبي لَستُنَّ   «ي  فاء بر جمله  

آمده است كه خطاب آيه مترتب بر زنان پيامبر شده است و آنان را از ) 32/ احزاب (»...قلبه مرض و 
ي زنـان اسـت و بـه زنـان          خضوع در گفتار نهي كرده؛ اما روشن است كه رعايت اين ادب براي همه             

 . صاص نداردپيامبر اخت
داند، بلكه باور دارد كه اسماع     جوادي آملي نه تنها نهي در آيه ي ياد شده را داللت بر حرمت مي

و رساندن صوت به گوش مرد از سوي زني كه بخواهد درس بگويد يا بخواهد موعظه كند، بـه قـصد       
  ).1428الجوادي اآلملي، (تحريك و تهييج، حرام است 

از آن كه زنان را از كيفيت نامطلوب ارتباط گفتاري نهي كرد، به بيان كيفيـت                     قرآن كريم، پس    
اي پـسنديده   ؛ و بـه شـيوه     )32/ احـزاب (» .و قلن قوالً معروفـاً    «: صحيح اشاره نموده و فرموده است     

اين بخش از آيه، پاسخي به اين پرسش اسـت كـه زن در ارتبـاط گفتـاري خـود بـا                      . سخن بگوييد 
و قلن قوالً «يكه قول معروف چيست؟ جمله  و با چه كيفيتي سخن بگويد؟ اين       مردان، به چه طرزي   

قرار گرفتـه اسـت؛   » .فال تَخْضَعنَ بالقَول فَيطْمع الَّذي في قَلْبِهِ مرَض     «در اين آيه در مقابل      » .معروفاً
»  قـول خـضوع در «چيـزي در مقابـل   » قول معـروف «شود، ي مقابله فهميده مي   از اين رو، به قرينه    

ي عـادي   از ديدگاه آيت اهللا مكارم شيرازي، گفت و گو با زن نامحرم، در صورتي كه بـه گونـه                  . است
منظور از عادي در سخن ايشان، آن است كه گفت و گو از هرگونه تلـذذ و ريبـه                   . باشد، مانعي ندارد  

رز اداي آن ناز    گفتاري است كه در ط    » قول معروف «بنابراين،  ). 1376مكارم شيرازي،   (به دور باشد    
و كرشمه، ادا و اطوار، نازكي صدا و هر چيزي كه مخاطب را به طمع بياندازد و دل او را به زن جلب              

  ).1415الطُّوسي، بي تا؛ الفيض الكاشاني، (كند وجود نداشته نباشد
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    گرچه اين آيه در ارتباط با كيفيت سخن گفتن زن با مرد نامحرم اسـت و در خـصوص كيفيـت                     
تن مرد با زن نامحرم آيه يا روايتي وجود ندارد، اما با توجه به مالكي كه در آيه در ارتبـاط      سخن گف 

با نهي از خضوع در قول بيان شد، شكي باقي نمي ماند كه رعايت اين ادب از سوي مرد نيز بايـسته                  
 أن تـتكلم    و نهي «:  و اطاله ي سخن با نامحرم منع شده اند         يدر روايات نيز، زنان از دراز گوي      . است

المجلـسي،  (» .المرأه عند غير زوجها و غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما ال بدلها منـه                 
جايز نيست زن در مقابل نامحرم، بيش از پنج كلمه سخن ). 1417، )الشيخ الصدوق( ؛ القمي 1412

 تعيين حد بـراي     ظاهر اين روايات،  . بگويد؛ آن هم كلماتي كه به حكم ضرورت، ناچار به گفتن است           
ارتباط گفتاري زن با مرد نامحرم است؛ اما به نظر مي رسد معناي روايت اين نيست كه در شـريعت         
اسالم، زن و مرد نامحرم، فقط تا محدوده ي پنج، شش كلمه مي توانند با هـم سـخن بگوينـد؛ نـه                       

 به مقدار نياز است؛ يعني بيش از آن، بلكه مقصود از آن پرهيز از دراز گويي و رعايت اختصار و اكتفا
زن نبايد ابهت، هيبت، شـوكت و كرامتـي را كـه خداونـد در حـق او روا داشـته، زيـر پـا بگـذارد و             
شخصيت، ارزش و كرامت خود را تا آن جا تنزل دهد كه در مقابل نامحرم به بلبـل زبـاني، شـيرين                      

  . گفتاري و پر حرفي بپردازد
د وجوبي كه فراتر رفتن از آن حرام باشد، استفاده نكرده و اين                 فقيهان شيعه نيز از اين روايت، ح      

). 1417؛ القمـي،    1363البحراني، بـي تـا؛ النَّجفـي،        (روايت و امثال آن را بر كراهت حمل كرده اند           
تأكيد روايات بر پرهيز زن و مرد نامحرم از طوالني كردن سخن خود، حاكي از آن است كـه سـخن                     

بنابراين، شايسته است ارتباط كالمـي زن و مـرد نـامحرم، بـه              . رد است ي لغزش زن و م    گفتن نقطه 
  . مقدار نياز و باشد

  
  توجه به خطرات ناشي از تكلم مردان با زنان

ها را از تكلم با مـردان،           روايات فراواني گفت و گو و ارتباط گفتاري با زنان را مذمت كرده و يا آن               
اين روايات، گرچه بر ممنوعيت ارتباط . باشندظر سند معتبر ميها نيز از نمنع نموده كه برخي از آن

 مرجوح بودن آن را از اين نظر كه ورود به           - في الجمله  -گفتاري زن و مرد نامحرم داللت ندارد، اما         
كند تا زن و مرد نادانسته به اين وادي قدم نگذارنـد و حـزم و                اين وادي خطرناك است، گوشزد مي     

از اين رو، فقيهان مشهور شيعه نيز از فتوي دادن بر اساس ايـن روايـات                . هنداحتياط را از دست ند    
اند و در صـورتي كـه خـوف      احتراز كرده و آن را بر موردي كه خوف فتنه يا تلذذ، باشد حمل نموده              

، )ره( ؛ الموسوي الخميني 1404الطَّباطبايي الحكيم، (فساد وجود نداشته باشد، ممنوع  ندانسته اند 
  ).  ؛ البحراني، بي تا1410 الموسوي الخويي،  ؛1390
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  پرهيز از دلباختگي نامشروع
    زن پاك دامن، عفيف و نجيب، زني است كه با تمام وجود به شوهرش بنگرد و چشم، دل، روح و            

ي حجاب، از چـشم دوخـتن بـه نـامحرم كـه          زنان مؤمنه با توجه به آيه     . روانش را متوجه وي نمايد    
  . كنند تا هم دنيا را داشته باشند و هم آخرت راگردد، خودداري مياد ميموجب فتنه و فس

گـردد بـر زنـي كـه چـشمش دنبـال غيـر              خشم خداوند افزون مـي    : اندفرموده) ص(    رسول خدا   
همانا اگر زنـي بـه ايـن مرحلـه از           . شوهرش باشد و ميل به مرد نامحرم، چشمانش را پر كرده باشد           

 مردي غير از شوهرش تمايل پيدا كرد، خداوند تمام اعمال نيك آن زن را               فساد اخالقي رسيد كه به    
اگر كار به جايي رسيد كه با مرد ديگري در آويخت و با او هم بستر شد،                 ) نعوذ باهللا (محو مي كند و     

).  ؛ البحرانـي، بـي تـا   1427الحر العـاملي،  (خداوند حق دارد او را پس از عذاب قبر با آتش بسوزاند            
ي قبـر،   تباهي آخرتش همين است كه از هنگام ورود بـه خانـه           . ي نه دنيا دارد و نه آخرت      چنين زن 

شود تا قيامت و تباهي دنياي او نيز اين است كه وقتي به غير شوهرش ميل پيـدا                  عذابش شروع مي  
يابد و خواه ناخواه در اندك زماني شـوهرش متوجـه           كرد، طبعاً مهر و عالقه به همسرش كاهش مي        

گردد و بـه ديگـري ميـل پيـدا مـي كنـد              د و متقابالً او هم از مهر و عالقه اش به وي كم مي             شومي
  ).1387عطائي اصفهاني، (
  

  عدم استعمال بوي خوش
مكارم شيرازي در پاسخ . شوند، از بوي خوش استفاده كنند    زنان نبايد وقتي در اجتماع حاضر مي      

در روايـات   : زنـد و از منـزل بيـرون رود، مـي نويـسد            به اين سؤال كه آيا براي زن جايز است عطر ب          
رسول ) 1376مكارم شيرازي،   (متعددي از اين معني نهي شده و ظاهر بعضي از آن ها حرمت است               

اش خارج شود، مورد لعـن و       هر زني كه خود را خوشبو و معطر كند و از خانه           : فرموده اند ) ص(خدا  
  . ، اين لعن و نفرين ادامه داردهو تا وقتي كه باز نگشتاش برگردد نفرين است تا زماني كه به خانه

  
  گيرينتيجه

هاي فراواني است و گاه نويسندگاني      ي اختالط زن و مرد، محور بحث          حاصل سخن آن كه مسئله    
رسد اگر  بنظر مي . برندبند و باري جنسي است، بكار مي      كه به گمان، بي   » تبرج«اين واژه را در برابر      

بند و باري باشد كه قرآن كريم از آن بـه عنـوان تبـرج يـاد كـرده اسـت،                     الط، همان بي  مراد از اخت  
باشد و شريعت اسالمي آن را تحريم كرده است، ولي اگر مراد از اختالط، صرف               مذموم و ناپسند مي   

باشد؛ از ايـن رو، بـه بـاور مـا ، فقـه              حضور زن در بيرون از منزل باشد، دليلي بر ممنوعيت آن نمي           
مي حضور اجتماعي زنان را پذيرفته و براي آن آداب و ضوابطي تعيين كرده است، چنان كه در                  اسال
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اين امر، مبتني بود بر اين كـه زن و مـرد بـه         . اين نوشتار به تفصيل از آن سخن به ميان آمده است          
. دهنـد هـا قـرار     توانند آن را محـور ارتبـاط      جز مؤنث و مذكر بودن، بعد انساني اصيلي دارند كه مي          

آري، . تعيين آداب و ضوابط نيز از آن روست كه ارتباط زن و مـرد از حـدود انـساني خـارج نگـردد                      
ارتباط زن و مرد در جامعه اگر بر محور اُنوثـت و ذكـورت دايـر شـود، يعنـي زن و مـرد، زنـانگي و                           

توان د، نمي شواگرچه گاه گفته مي   . مردانگي خود را به اجتماع بكشانند، امري مذموم و ناپسند است          
اين دو حوزه را از يكديگر تفكيك كرد و در نتيجه، بايد زنان را از حضور اجتماعي محـروم سـاخت،                     
اما در پاسخ بايد گفت اين رأي مبتني بر دو نظريه است؛ نخست اين كه فتنه انگيزي هويت اصـلي                    

تن داري نداشـته و     دهد و دوم اين كه مردان، با علم به اين موضوع، قدرت خويـش             زن را تشكيل مي   
ي اين رأي و تفكر نگاه غير انساني به زن و مـرد و       لذا، ممكن است اسير شهوات خود شوند و نتيجه        

در حقيقت توهين به هويت اصلي آنان را در پي خواهد داشت، اما متون ديني كه در اين پژوهش به 
تواننـد بـه تفكيـك         راده مـي  آن اشاره گرديد، نشان از آن دارد كه زن و مـرد انـسان هـستند و بـا ا                   

ي دروني و انساني بايـد بـا آداب و ضـوابط            هاي گوناگون زندگي خود بپردازند؛ البته، اين اراده       حوزه
حاصل سخن آن كه صرف ارتباط زن و مرد با رعايـت ضـوابط و        . ديني مهار گردد تا به نتيجه برسد      

رتباط ممكن نيست، ولـي ايـن ارتبـاط         آداب، منع شرعي ندارد بلكه مشاركت اجتماعي زنان بدون ا         
بايد در راستاي كار و براساس شرايط تعيين شده از سوي شارع باشد و اگر زن و مرد بدون رعايـت                     
ضوابط و نه براي كار و عمل در جامعه حاضر گردند، اختالط ناپسند و مذموم بـشمار آمـده و منـع                      

 .شرعي خواهد داشت
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Ketab Islami, 1427 AH. ( Persian )    
59-Tamini,Naman ebne  Mohammad,Daemol Islam  and ,Zekre Halal  and  
Haram and ghazaya  and Ahkam, Egypt,Darol Maaref,1379 A.D. ( Persian )    
60- Toreyhi, Fakhroddin, Majae Bahrain, Researcher: Seyyed Ahmad Husseini, 
Tehran, Mortazaviyeh old fashioned primary school.1375 AD. ( Persian )    
 61- Toosi, Mohammad ebne Hussein, Tabyan Fi Tafsir Quran, Lebanon, 
Beirut, Darrel Ehya torasol Arabia, Bita. ( Persian )    
62- Zeydan, Abdol Karim,Mofassal Fi Ahkam Mare and Bayt Moslem Fi 
Shariat Islamic, Beirut ,Resaleh  institute,1415 AH. ( Persian )    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

