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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 آغازسر

 دشواری تحقیق 

 گوناگونی و اسباب عواملست. گفتگوست که محل هامدت هاورزشگاه در زنان حضوربحث 

 اجرایی مدیران و جامعه سطح از در اندک زمانی کشمکشاین تا  هدادهم دست  به دست

 فارغ و محض نظریمباحث  ،موضوعات گونهایند. برس علمی و فکری محافل بههای مرتبط بخش

 وجود .باشدمین فردی و شخصینیز  مسائل این در عمل حوزۀ .تندنیس عینی و عملی هایجنبه از

 در دیگر سو، از کالن و اجتماعی سطح درآن  جلوه و ظهور و سویک از عملی و کاربردی آثار

 سازد.می داردامنه و جدی رادر این حوزه  گفتگو و بحث که است شمار عواملی

 کنشگران میان در که ورزان،و اندیشه گرانتحلیل میان در فقط نه ،هاورزشگاه در زنان حضور

 را بحث از جانبی ،یک هر که یموافقان و مخالفان دارد. و موافقانی مخالفان نیز سیاسی و اجتماعی

 .اندنگریسته مسألهبه  سویی و از گرفته

و  جناحی دارانۀبجان مالحظات از فارغها موافقتو ها مخالفت همۀ ،موضوعات قبیل در این

 چشم به کم ،مخالفان و موافقان میان رد نیز، میانه راه از دوری و افراط که همچنان ؛نیست سیاسی

دشوارتر از  ،دست این از مباحثی به پرداختن غبارآلودی، فضایچنین  میانۀ دربنابراین  .آیدنمی

 . نمایاندمیخود را که  هست آنچه

 را تحقیق و ژوهشپ مسیر سنتی مواضع وها دیدگاهزنان،  به مربوط در مباحث دیگر، از جانبی

 حوزه در این را ازهتو  جدیداظهارنظرهای  غالباً هادیدگاه این .گرداندمی و ناهموار سخت

 آیین و دین لفمخا را جدید و نظرات دانسته روایات و آیات به متکی را خود، تابندیبرنم

 . شمارندمی
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 را خویش و کرده بینیپیش را دشواری این باید حتماً ،نهدمی عرصه این در پای که پژوهشگری

و  مبانی از -دهد نشان بندیپای خودای حرفه تعهد به اگر -او سازد. آماده آن با رویارویی برای

 پیمودن با که گاهآن .بود خواهند راهنمایش بحث این در که دالیلی ؛کرد پیروی خواهد دالیل

 ،سویک از :ریزدمی وفرش بر سر مخالفت آوار دو سو از ،یابدمی دستای نتیجه به مسیر این

 سیاسی.  هایجناح دارانداعیه ،و از دیگر سو یانگراسنت

 و عالمانۀ شایسته کنکاش که است این ،افزایدمیتحقیق در این حوزه کار  بر دشواری آنچه

 حقوقی، بدون و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، شناسانه،جامعه هایجنبه با موضوعی

 به نگریستن چونان ،شرعی( ادلۀ بر مبتنیفقهی) منظر از و صرفاً یاد شده هایپیوست به پرداختن

 الً معمو که -منابع فقهی از در استفادهلذا  است. کوچک روزنی از فراخ اندازیچشم گسترۀ

ابعاد  از برخوردار و کالن مباحث گونهاین برای -نگرندمی فردی روابط حوزۀ در را موضوعات

 آید.می چشم به تنگناهای فراوانی ،اجتماعی

 نظرات کهینا از آنان دارند. جدی نگرانی یک زنان مباحثدر  ی سنتیهادیدگاه طرفداران 

 و آثار واقبع به همچنین ند.انگران منتهی شود گسیختگیو لجام مباالتیبی به تازه و سابقهبی

 نیستند.  بینخوش ،گیرددر می زنان مسایل در زمینۀ که مجادالتی

 نویسد:می باره این در سره(مطهری)قدس استاد مرحوم بزرگوار شهید

 براى ارشاد گفتن زیرا ؛گفت نباید بشود حقیقت آن از مردم انحراف سبب حقیقتى اگر گفتن احیاناً      

 است. حرام حقایق کتمان البته بشود. از حقیقت شدندور وسیلۀ که این براى نه است حقیقت به مردم

ن َّ »فرماید:مى کریم قرآن
ِ
ين ََّّإ ِ لْٰناَّٰماَّي ْكتُُمون ََّّإَّل  ٰناِتََِّّمن َََّّأنْز  ي ِ َّإلْهُدىََّّٰإلْب  نُهُمََُّّأُولِٰئك ََّّإلِْكٰتاِبََِّّفََّّلِلن ٰاِسََّّب ي ن ٰاهََُّّٰماَّب ْعدََِِّّمنََّّْو  ََُّّي لْع  نُهُمََُّّو ََّّإلل ٰ َّي لْع 

ِعنُون َّ  کتمان ایمکرده و بیان گفته ما که آن از پس را ما جانب از آمده فرود حقایق که کسانى ؛«إلّل ٰ

 در قرآن کریم است. شدید العادهفوق آیه لحن کند.مى لعنت را آنان اىکنندهلعنت هرو  خدا ،کنندمى

 ،در عین حال است. گفته سخن خشمناکى و شدید لحن چنین با موضوع این اندازۀ به موضوعى کمتر

 حقیقت که این ولى ،نکنند کتمان خود منافع خاطر به را حقایق مردم است که این مقصود معتقدم من

استفاده( اظهار  سوء از فرار براى ،و معینى و موقت محدود شرایط در حقیقت )و البته خود به خاطر را

 واجب همیشه گفتن راست اما است حرام گفتن دروغ ،دیگر عبارت به نیست. آیه این مشمول ،نکنیم
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 مبناى بر اگر هااندیشىمصلحت گونهاین معتقدم من کرد. سکوت باید مواردى در احیاناً یعنى ؛نیست

 .1ندارد مانعى -و طبقات و اصناف و اشخاص افراد منافع حفظ بر مبناى نه -باشد حقایق واقعى مصالح

 العظمی خویی اهللاز مرحوم آیت را مشابهی نظر نیز الدینشمس مهدی شیخ مرحوم

 جایز ،گردد مردم مباالتیبی باعث که فتوایی اظهار ،مبنی بر اینکه کندمینقل علیه( اهللرضوان)

 2نیست!

 و احساسی شعاری هایبحث ئهاز ارا باید که است صحیح سخنی این نگارنده، زعم به

 مراعات بدون اما و فقهی، دینی و لعاب رنگ دارای مطالب طرح از همچنان که ،کرد خودداری

را  نگرانی این دامنۀ اگر . اما3شود پرهیز باید نیزحتماً ،الهی احکام استنباط شدۀپذیرفته روش و متد

نیز در  را فقهی احکام استنباط بر متد و اصول و مبتنی کارشناسانههای بحث که بگسترانیم جایی تا

 متعهد و روش مزبور متد غیر از مراعات چیزی به نباید و تحقیق پژوهش .ایمرفته خطا برگیرد، راه

 اجتناب آن گفتن از باید چرا ،خداست حکم پژوهشگر اعتقاد به اگر ،آیدمی دست به آنچه باشد.

 . شماردمی الزم و واجب را خدا حکم اظهار کهباشد می دست در دالیل از انبوهی شود؟

 بهاى را به و آن کرده، نازل کنند آنچه را خدا از کتابمى کتمان که کسانى»:گویدمی قرآن

 دست به رهگذر از این که و اموالى خورند )و هدایانمى چیزى جز آتش هاآنفروشند، مى کمى

                                                           

 . 562ص (، 1378صدرا،  :تهران) 19ج.، مجموعۀ آثار، . مطهری، مرتضی 1

 .123ص  م(،1998موسسۀ المنار، روت:بی) مسائل حرجۀ فی فقه المرأۀشمس الدین، محمد مهدی، .  2

دست  دانش آن از مطلوب نتیجۀ به توانمی روش، آن اِعمال با تنها که است روشی و قاعده بر مبتنی دانشی هر.  3

 معادالت نمونه، است. برای آن ویژۀ متدولوژیِ همان یا شناسیروش هر دانشی، مقدّمات از یکی رو، این از. یافت

 هایدانش در همچنین. کرد حل است ـ متداول تجربی علوم در که ـ آزمون و خطا روش با تواننمی را ریاضی

 اصل این از اگر که بدیهی است. برد جایی به راه تواننمی داردـ کاربرد عقلی علوم در ـ که ذهنی با تحلیل تجربی،

اگر نظر یا نظریۀ  و آیدنمی دست به اینتیجه شود، بهره گرفته دیگر دانشی روش از دانش، یک در و شود تخطّی

 در نو نتایج به رسیدن برای و نیست کنار بر قاعده این از نیز فقه دانش. شد نخواهد ای هم به ذهن برسد، پذیرفتهتازه

 . موضوعات پرداخت بررسیِ و بحث به و گذاشت کنار را فقه دانش علمیِ روش تواننمی شرعی، احکام عرصۀ

های دیگر و محیط( است و از آن جهت و مناسبات متقابل انسان با دیگران )خدا، انسان دانش فقه، علم تبیین روابط

 تر از حقوق دارد.ای فراتر و فراخگیرد، گسترهکه مناسبات انسان با خدا نیز در این محدوده قرار می
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 آنهاو  گویدنمى سخن آنهابا  روز قیامت، و خداوند، است.( سوزانى آتش در حقیقت آورند،مى

 .4«است دردناکى عذاب آنها و براى کندنمى پاکیزه را

 که آن از ایم، بعدکرده نازل که را هدایتى ۀو وسیل روشن، دالیل که کسانى» :داردمی نیز بیان

نیز،  کنندگانلعن همه و کندمى لعنت را آنها خدا کنند، کتمان نمودیم، بیان مردم براى در کتاب

 .5«کنندمى را لعن آنها

 بر را حق که است کس آن پرهیزگارتر مردم ۀهم از »:گویدمی در جایی هم اکرم)ص( پبامبر

 .6«بگوید خویش و ضرر نفع

 :، از جمله اینکهخوردمی چشم به زمینه در این صریحیهای داللت علی)ع( حضرت سخنان در

خیر و  از خالی نیز جاهالنه گفتن طور کههمان ،دربرندارد خیری هیچ حق و نگفتن سکوت»

 اما را اظهار دارد حقتواند می که است کسی مردم زیانکارترین» :نیز و .7«باشدمی منفعت

 و سیاسی اجتماعی خاص در شرایط که -علی)ع( امام به منحصر بیانات گونهاین .8«گویدمین

 بیان مردم برای ،ایدرسیده آن به که را حقیقتی» :گویدمینیز  ندارد. امام صادق)ع( -است زیستهمی

تر پیش آن که مگر ،نساخت واجب ناآگاهان بر را دانستن خداوند» :نمایدمی توصیه و 9«کنید

 . 10«واجب نمود عالمان بر احکام راآموختن و اظهار 

                                                           

َّبقره. 4 :174َّ،َّ َّإْلِكٰتاِبَّو  َِّمن  ُ َّإلل ٰ ل  ََّأْنز  َّٰما َّي ْكُتُمون  ين  ِ َّإَّل  ن 
ِ
َّي وَّْإ ُ َّإلل ٰ ُمهُُم َّيُك  ِ ََّّٰل َّو  ار  َّإلن ٰ َّل 

ِ
َّإ ْم َِّفَّبُُطوِِنِ َّي أُُْكُون  َّٰما َُّأولٰئِك  َّق ِليًّل نًا َّث م  َِّبِه ون  ُ َّي ْشَت  م 

َّل هُْمَّع ٰذإٌبََّأِلمٌي. يهِْمَّو  ك ِ ََّّٰلَّيُز  ِةَّو  َّإلِْقٰيام 

َّإلْب ََّّ،159:َّبقرهَّ. 5 لْٰناَِّمن  َّٰماََّأْنز  َّي ْكُتُمون  ين  ِ َّإَّل  ن 
ِ
َّإ ُنهُُمَّإلّل ٰ َّي لْع  َّو  ُ ُنهُُمَّإلل ٰ َّي لْع  اِسَِّفَّإْلِكٰتاِبَُّأولٰئِك  اُهَّلِلن ٰ َّإلْهُدٰىَِّمْنَّب ْعِدَّٰماَّب ي ن ٰ ٰناِتَّو   ِعُنون.ي ِ

انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه : قم) معانی األخبارصدوق) ابن بابویه(، محمد بن علی،  . 6

 .195ص  ،(ق 1403 قم،

دفترتبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم، : قم) تصنیف غرر الحکم و درر الکلم تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، .7

 .70ص ،(1366

 همان.. 8

 1413کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید،: قم) تصحیح اعتقادات اإلمامیۀ البغدادی) مفید(، محمد بن محمد بن نعمان،.  9

 .71ص ،(ق

 .41ص  ،(ق 1407 دارالکتب االسالمیۀ،: تهران) 1ج.،الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .10
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 کهنای وصیه نمود؟ت را حقیقت اظهار از خودداری و کتمانتوان می چگونه دالیل این وجود با

بر تشخیص و  اغلب مبتنی ،شودمی مردمانمباالتی بی و انحراف باعث مواردی در احکام بیان

 که آن روست از هامباالتیبیو  انحرافاتاز  بسیاری قضا از است. واقعی موهوم و غیر هایدریافت

 سهولت بردارندۀ در که هاییدر زمینه خصوص به ،خدا احکام اگر .دانندنمی را الهی احکام مردم

 دو راهی سر بر را خود گاه،آن .شوندمی جذب حق دین به بیشتر مردم ،گردد تبیین است و آسانی

 !بینندنمی دین یا زندگی دو گزینۀ از یکی و ناچار به انتخاب

 در را سنجیو مصلحت سکوت پیشینش در سخن که قدس سره(بزرگوار استاد مطهری) شهید

  ارد:د ما مدعای به اشاره دقیقاً که افزایدمی را قیدی ادامه در ،پذیرفت احکام بیان

 به یا رادیو فروش و خرید جواز به دنندا فتوا قبیل از هایىاندیشىمصلحت که است در این اما سخن       

 و نتیجۀ است و عاقالنه صحیحاندیشى مصلحت یک آیا ،و دو دست چهره پوشیدن وجوب عدم

خود را  چهره و دو دست اى از زنانامر این است که طبقه جریان واقعاً آیا خیر؟ یا دهدمى صحیح

 امر جریان یا خواهند کرد؟ ریانع را بدن تمام و سپس هاو دست چهره حقیقت این پوشند و با گفتنمى

 که است کار این اساس مذهبى نظر از که کنندمى خیال هازن و مردها از بسیارى است؛ یعنى برعکس

 چه گذشت سر از که آب) تاس گذشته کار ،شد گشوده چهره که و وقتى نباشد گشوده زن چهرۀ

 دفاع ابلق غیر ،منطق نظرو از  عملىغیر را چهره پوشیدن دیگر طرف و از ،نى( صد چه و نى یک

 شوند.مى تا پا لخت سر از ز این روا کنند، ذکر آن براى توانندنمى هم و استداللى فلسفه هیچ و بینندمى

 غلطى هاىمتوهّ ،بندوبارىافراط و بى این علت است که این اجتماعى از کارشناسان بعضى عقیدۀ

 طورهمان گرا است. نشده گفته حقایق که بوده این ،علت است. داشته حجاب دربارۀ اجتماع که است

از آن  جااین شد.نمى کشیده ،است کشیده که جاها این کار به ،شدمى گفته است گفته خود اسالم که

 نیست. تر صحیحاز آش گرم بود، کاسه تر نبایدکاتولیک از پاپ باید گفت: که جاهاست

ُموإَّب ْي َّ»فرماید: مى ُحجُرات سورۀ در کریم قرآن نُوإََّّٰلَّتُق د ِ َّأ م  ين  ِ ُسوِلَِّٰٰيََّأُّيه اَّإَّل  َّر  َّو  ِ ِيَّإلل ٰ یعنى ؛ «َّي د 

 است که این پیغمبر و خدا از افتادن جلو از مقصود نیفتید. جلو خدا رسول و خدا از مؤمنین! اى

 پیغمبر هم از بخواهیم و اندنگفته رسول و خدا که رسانیم جایى به را مآبىو مقدس دارىدین کار

َّ» فرماید:مى (علیه السالم)على  المؤمنینامیر کنیم. حرکت جلوتر َّف ّلَّت ْعت دوهاَّو  َُّحدودًإ د  د  َّح  َّإلل ٰ  إن 

َّف ّلَّت ت ك  فوها يااًن َِّنس ْ ْنها َّع  َّي ْسُكْت َّل ْم ياء  َّإش ْ َّع ْن ك ت  َّس  َّو  كوها َّف ّلَّت َْتُ َّف رإئِض  ض  حدود و  خداوند .«ف ر 

 و واجبات نکنید(، را نقض اهآن قرار داده نکنید )محرّماتى تجاوز آنهااز  است، داده قرار مرزهایى
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 حرام را آنها است )نه کرده سکوت چیزها بعضى و دربارۀ نکنید، ترک را آنها داده قرار و فرایضى

 موارد در آن شما است خواسته بلکه ،است نبوده فراموشى روى از ،سکوت این واجب(، و نه کرده

 خود براى خود و از پیش نیندازید و مشقّت تکلّف به هازمینه در آن را خود شما پس باشید، آزاد

 .11«درست نکنید تکلیف و خدا دین نام به

*** 

 راها ورزشگاه در زنان حضور موضوع در تحقیق مسیر دشواری خوبی به شد داده شرح چهآن

 شکندسر می» که است ای«کوچه از گذر» مسیر در این حرکت که دهدمی نشانو  سازدمی نمایان

 «. دیوارش!

 صورت اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه سوی از که را دعوتی نتوانست نویسنده ،با این همه 

 عزیزان که ارجی و بر نادیده بگیرد خواند،میفرا موضوعاین  فقهی بررسی به را و او بود گرفته

 تالش آمده، نتیجۀ فراهم چهآن کند. اعتناییبی بودند نهاده وی بر جمع آن در مسؤلیت دارعهده

و  خوانندگان نیاز رفع و نیز کنندگاندعوت رضایت امید به که است کوتاه فرصتی در نویسنده

 «.آید در نظر افتد و چه قبول که تا» :یابدمیانتشار  تحقیق، این مخاطبان

 تبیین موضوع

 موضوع، بودن بعدی چندبا توجه به  دارد. مختلفی ابعاد هاورزشگاهدر  حضور زنان موضوع

 درباره بحث به و حقوق سیاست ،اقتصاد ،شناسیجامعه چون گوناگونیهای دانش از منظرتوان می

 و تریناصلی میان، این در که دهدمی نشان صورت گرفته تحقیقات نتایج پرداخت. موضوع این

 در سیاسی شرایط .باشدمی زنان لئو مسا احکام با دینی مرتبط هایدریافت عامل، ترینکنندهتعیین

 در زنان حضور پذیرش از مانع که ی استمهم عامل دو، اجتماعی کنندۀمحدود قوانین کنار

 را خود بیشتری هرچه وضوح با دین نقش برجستگی پایه، بر این .12دگردمیها ورزشگاه

 .نمایاندمی

                                                           

 .562ص  ،مجموعه آثارمطهری، . 11

12. Farrell, A, Fink J, C, F,”Why Women Don't Watch Women's Sport: A Qualitative 

Analysis”, The Ohio State University,2006; Quoted by: Rassaei, H . and Mohammadi, 

s,”The viewpoints of physical education experts on the attendance of women as spectators 

in stadiums and its role in the growth of women`s sport”, Scholars Research Library, 2002. 
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 و موثرترین ترینپراهمیت موضوع، این به فقهی رویکرد ،مساله این در دین نقش برتری دلیل به

 زوایایتواند می نگردمی موضوع این به فقه منظر از که پژوهشگری .آیدمی شمار به رویکرد

 حضور بحث تۀگرف غبار محیط به است ایپنجره زوایا این از یک هر بگیرد. نظر در را گوناگونی

 . هاورزشگاه در زنان

 رارق استفاده مورد متنوعی هایپوشش مختلفهای ورزش در مرد:ورزشکاران  پوشش الف(

و  نامحرم مرد به زن نگاه» منظر از است. متفاوت هالباس این پوشیدگی و محدودۀ میزان گیرد.می

 بحث پرداخت.  به زمینه این در توانمی «آن و حریم محدوده

 ،مردانه خشن هایورزش تماشای برای زنان حضور :میزان خشونت نظر ورزش از نوع ب( 

 شرعی حکم پیرامون بحث داشت. خواهد آنان روح و جسم بر و غیرمستقیمی مستقیم تاثیرات

 گشاید.می حاضر تحقیق به دیگری زاویۀ ،خشن هایصحنه نوع این مشاهدۀ

 از برخی متعارفنا و کنترل از خارج رفتارهای :ی ورزشیهامحیط بر حاکم هیجانات پ(

 .رودمی شمار به بحث این دیگر بعد یک ،«گرفتن قرار هاو ناروایی گناه در معرض» و هاتماشاگر

و شود می و مردان زنان اختالط به منجر وضعیت این ورزشی: هایمحیط بودن مردانه ت( 

 کند. باز می بحث این به «مرد و زن اختالط» اندازچشم از را متفاوت منظری

 نادیدهتواند مین مختلف در اماکن و حضور تردد آزادی در زنان حق جمله از زنان: حقوق ث(

 دهد.می رارق     پژوهشگر فراروی را گفته، چالشی پیش زوایای برابر در حق، این درنظرگرفتن شود.گرفته

 دارعهده اسالمی حکومت که فضایی در زمینه: این در اسالمی حکومت و وظیفۀ مسئولیت ج(

 تحقیق گیرد.می خود به شکل خاصی اجتماعی تکالیف و اجرای سازیزمینه ،باشدمی جامعه ادارۀ

 تنگاتنگی ارتباط دینی حکومت و وظائف با مسئولیت ،آید دستبه کهای نتیجه از هر فارغ حاضر،

 اسالمی حکومت هایمسئولیت فهرست بر دست، این هایی ازپژوهش آوردره کند.می پیدا

 .کرد خالی شانه هاآن از انجام توانمین که هاییمسئولیت ؛افزایدمی

 دهد.می نشان را حاضر تحقیق و مرزهای حدود شناسی، موضوع بحث و نیز فوق ابعاد
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 حاضر تحقیق فرعی سواالت و اصلی سوال

 است حاضر تحقیق اصلی پرسش این ؟دارد میحک چه مردان کنار درها ورزشگاه در زنان حضور

 کالن، سوال این ذیل در ساخت. خواهد معین را پردامنه بحثی سرنوشت آن به گوییپاسخ که

 که:این قبیل از سواالتی ؛سازدمی را روشن پژوهش مسیر که گیردمی شکل جانبی سواالت

 چیست؟ اجتماع در زن حضور زمینۀ در شرع دیدگاه .1

 بیند؟می چگونه را و مرد زن ارتباط اسالم شرع  .2

 با یسطح چه در و چگونه ضوابط این دارد؟ ضوابطی چه وسیلۀ زن به مرد تماشای  .3

 ؟شودمی مرتبط بحث مورد موضوع

 آیا ،ایمبرگزیده هاورزشگاهدر  حضور زنان در زمینۀ که ایاولیه دیدگاه از نظر صرف .4

 قلمرویی چه در و چگونه تاثیر این گذارند؟بتاثیر  مساله حکم در توانندمی ثانویه عناوین

 ؟است

 استوار ایپایه چه بر ،داندمی مجازها ورزشگاه دررا  زنان حضور که دیدگاهی بنیان  .5

 است؟

 دارد؟ بحث مورد موضوع در زمینۀ ایوظیفه چه اسالمی حکومت  .6

 تحقیق  ضرورت و هدف

 این ورتو ضر اهمیت ،است دیده خود بهها ورزشگاه در حضور زنان موضوع که ایتاریخچه

 اشاره نهاآبه  در ذیل که بردارد در را محورهایی نیز تاریخچه این نماید.می ایجاب را بحث

 کنیم:می

 ن؛ز حقوق و فعاالنگران کنش از بسیاری میان در ایمطالبه چنین پیدایش الف(

 زمینه؛  این در دستوراتی و صدور مطالبه این به دولتی مقامات برخی از توجه ب(

 ؛ هانآاز  بخشیلغو  و در نتیجه اتدستور این با و حوزوی سنتی محافل مخالفت ج(

 .آن از قانونی هایپشتیبانی نبود رغم به ،مطالبه این وجود و استمرار د(

 فقهی قاطع نظر اظهار خور و در توجه قابل ،مطالبه این آن است که نشانۀ فراز و فرودها این

 منظری از و تمایالت، هاگرایش از فراتر و نیز و جناحی سیاسیهای بحثو  جرّ از فارغ باید است.

 دارانطرف .شود تبیین مساله فقهی و حکم صورت گرفته موضوع این پیرامون جانبههمه بحثی فقهی
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 کار به شرعی، و دالیل مبانی بر کامل اشراف با باید هاورزشگاه در زنان حضور مخالفان و نیز

 انجام در تحقیقی مهم این سازیزمینه بپردازند.ربط ی ذیهانامهآیین و و تکمیل قوانین اصالح

 . را مراعات کرده باشد فقهیهای بحث الزم استانداردهای که پذیردمی

 تحقیق پیشینۀ

و  الفانمخ و نزاع کشاکش مورد هاستسالها حضور زنان در ورزشگاه موضوع کهآن رغم به

 صورت زمینه این رد -است مطلع نگارنده که تا حدی -یمبسوط فقهی تحقیق ،باشدمی موافقان

 فتاوای از مختصری اسالمی شورای مجلس اسالمی مرکز تحقیقات ،پیش چندیفقط است.  نگرفته

 زا برخورداری غمر به ،کار این .نمود ارائه زمینه این در اجمالی شناسیموضوع با همراه را مراجع

 سازد.نمی نیازبی در موضوع گسترده فقهی تحقیق از ما را تقدم، فضل

 روش تحقیق

و  است یفیتوص تحقیق، هایداده گرفتننظر در و با آن کاربردی هدف به توجه با ،حاضر تحقیق

 گردد. می ارائه ایکتابخانه کار بر مبتنی و موردی بررسی قالب در

 و درک بر مبتنی هادیدگاه است. این ایویژه یهادیدگاه دارای زنان به مربوط مباحث درنگارنده 

 و مشهور ایجر تلقی خالف بر ،بسیاری موارد درو  دارد شرعی از ادلۀ او که است خاصی دریافت

 و با است نداده رارق و بررسی بحث مبنای را خود ویژۀ یهادیدگاهکتاب  این در اما نگارنده است.

 نتایج، مبانین ای به اتکای با است کوشیده وی است. پیموده را پژوهش مسیر ،مشهور پذیرش مبانی

 آورد. دستبه را نظر مورد

 پژوهشگر با ناآشنایی دارد. بدیلیبی و مهم تحقیقات نقش گونه در این «شناسی موضوع»

 با آن خوانیهمناو  پژوهش شدنمنحرفبا  ،پردازدمی تحقیق به آن دربارۀکه  موضوعی

 سواالت شناسی،موضوع آورد. در زمینۀبار می به باری، نتایج خسارتاجتماعی هایواقعیت

مد  موضوع گوناگون ابعاد نیز و سواالت اینکه  قرار دارد تحقیق پژوهشگر این روبه روی مختلفی

 نظر قرار گرفته است. 
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 خودداری شناسیموضوع انعنو به مستقل فصلی از گشودنبندی مناسب مباحث، با تقسیم

 وجهکرار بیفصلی مستقل، ت گشودنو  است پرداخته موضوع از ابعاد یکی به هر مبحث ایم.کرده

 داشت.  در پی را صفحات کتاب جهتبی و افزودن

 تحقیق قلمرو

 است. ار گرفتهقر بررسی مورد از منظر فقهی صرفاًها ورزشگاهدر  زنان حضور تحقیق، در این

 رگزاریب مسئول المللیبین نهادهای مقررات و قوانین از جمله، موجود فراکشوری هایمیثاق

 این در که سازدیم متوجه زمینه دراین را الزاماتی حتماً ، فیفا یا فیال و... مثل ورزشی مسابقات

 به را آن و است ماهوی موضوع این پژوهشگر به رویکرد است. قرار نگرفته مالحظه مورد تحقیق

 به اسالمی دولت التزام مصداق نظر از اینکه صرف) ثانوی و اولی حکم از جهت ایپدیده عنوان

 ت. قرار داده اس مطالعه مورد گیرد(می قرار المللیهای بینقراردادها و میثاق مفاد

 فرضیۀ تحقیق

 هیچ هاورزشگاه مثل در اماکنی حضور زنانرسد که این نتیجه میتحقیق حاضر در نهایت به 

 تحقیق رضیۀف رقبای . دو دیدگاهندارد ثانوی حکم نظر از نه و اولی حکم نظر از نه محدودیتی

 .شماردیم ممنوع اولی حکم بر مبتنیی چنین اماکن در را زنان حضور آنکه ،نخست باشند.می

 عناوین ایپاره تناداس به اما ،یابدمین حضور این اولی ممنوعیت بر دلیلی چند هر ،دومدیدگاه 

 دهد. می محدودیت یا ممنوعیت به حکم ،ثانویه

 ساختار تحقیق 

بعضی  و تبیین تحقیق موضوع تشریح به بخش دارد. در مقدمه، دو و مقدمه حاضر یک تحقیق

  حضور زنان و... پرداخته شده است. ،تماشاگرورزش، ورزشگاه،  اصطالحات مثل

 جانبی( نو عناوی صرف نظر از عواملدر ورزشگاه ) حضور زنان اولی حکم بیان اول به بخش

 مطرح دنمجاز بو ادلۀ دوم، فصلو در  ممنوعیت ادلۀ ،این بخش نخست فصلدارد. در  اختصاص

 شده است. 

 جانبی و عوامل عناوین در نظر گرفتن باها ورزشگاهدر را  حضور زنان شرعی حکم دوم، بخش

 نخست، در فصل است. یافته سامان در دو فصل نیز بخش کند. اینمی بحث ثانوی از منظر حکم و
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در  زنان حضور بودن الزامی موجبتواند می که اندقرار گرفته بررسی مورد ایثانویه عناوین

در  را حضور زنان که پردازدمی ایثانویه عناوین پیرامون بحث به فصل دومین گردد.ها ورزشگاه

 سازد. می ممنوعها ورزشگاه

 باتیاث و سلبی هایمسئولیتو  فیوظا گیری،نتیجهتحت عنوان  حاضر، نوشتار در پایان

 است. شده گوشزد اسالمی حکومت

 تشریح ،شهر بخ محتوای آورد.می را از مطالب ایچکیده ،اصلی بخش دو در ابتدای نویسنده

 که سازد. کسانیتر میآسان خواننده کار را برایو آمده است در چکیده که است مطالبی و بسط

 مباحث از ابتدایی، هایچکیده خواندن با توانندمی ،ندارندرا  یاتئجز و تفصیالت مطالعۀ لۀصوح

  نمایند. داپی اطالع نظر مورد بخش

 تحقیق منابع

 آیاتی رود. در بررسیشمار می به حاضر تحقیق منبع تریناصلی فقها و تحقیقات فقهی هایکتاب

 همۀ متن مراجعه شده است. سنیو  به تفاسیر معتبر شیعه اندقرار گرفته و استناد استدالل مورد که

 مکارم ناصر اهللآیتاز اثر  آیات در ترجمۀ آمده است. متن در هاآن و ترجمۀ نویسپا در آیات

 ،باشندمی فقهی دیدگاهی مستند مختلف،های بحثدر  که روایاتی گردیده است. استفاده شیرازی

 ضروری را فقه الحدیث متون در کند و کاو و از نظر متنی رجالی به منابع مراجعه نظر سندی از

 تنها روایات متن استفاده شد. و فقه الحدیث رجال کتب ، از تعداد زیادیبه همین دلیل ساخت؛می

  ام.نموده اکتفا آن ترجمۀبه  غالباً گردیده است؛ نقل ضروری در موارد

*** 

 پژوهشکدۀ فقه و حقوق محترم ریاست هایمساعدت و نیز پیگیری از دانممی شایسته پایان در

و  ،صرامی االسالم والمسلمین تحج جناب عالی مقام دانشمند ،اسالمی فرهنگ علوم و پژوهشگاه

و  مازندرانی صالحی دکتر االسالم والمسلمین تحجحضرت  ،گروه مسائل مستحدثه ریاست از نیز

 نمایم. سپاسگزاری گردید، طریق این من در راه بدرقۀ همتشان هک شفیقی دوستان دیگر
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 پیش کش لیمانسآستان  به ورم که ملخی ران سان به و امقبلی آثار همچونان را ناچیز اثر این

سالم)صلی اهلل ا مکرم رسول، هاانسان کرامت و و عطوفت مهربانی منادی رمنوّ ساحت به ،نمود

 که: کنممی تقدیم ،علیه وآله وسلم(

 سحرم دعای وقت مکن فراموش که         برسان من بندگی سحری نسیم یا»

 خبرم رفیقان پرسند تو سر کوی زو        بار بربندم مرحله این کز روز آن خرم

 «.گهرم پر دهان ،بحر پادشه کند تا        بگو گیر و جهان است بلند نظم ۀپای 

 

 

 جواد فخار طوسی      
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 مقدمه 

 ورزش. 1

 نقش به خاطر پرسش این اهمیت چیست؟ ورزش که داد پاسخ سوال این به پیش از هرچیز باید

 تعریف در دارد.ورزشگاه  ورزش و با مرتبط مقررات محدودۀ تبیین در که است ایکنندهتعیین

 . این1«و بازی قرار دارد میانۀ زنجیرۀ کار ورزش یک فعالیت انسانی است که در» اند:گفته ورزش

 هدف با که و ملی باشگاهی ورزش گیرد.می نظر در فردیفعالیتی  عنوان به را ورزش ،تعریف

 .2دارد قرار تعریف این خارج از محدودۀ ،گیردمی انجام مسابقات در قهرمانی کسب

 گفته چهبر آن کشوری(، افزون چه محلی و چه) گیردمی انجامها ورزشگاه در که هاییورزش

 گرفتن نظر در د.نگیرمی قرار و بررسی مطالعه مورد هم دیگری زوایای از ،شد )فعالیت انسانی(

و  تربیتی عدبُ .3رودمی شمار به زوایا این یکی از ،اجتماعی رویدادهایی عنوان به مزبورهای ورزش

 فرافردی زوایای به توجه گشود. هاورزش این بهتوان می که است دیگری زاویۀ ،انسانی

 ارائه حاضر نوشتار در که داشت خواهد مباحثی تحلیل در اساسی نقش، نظر موردهای ورزش

 گردد. می

                                                           
1. Gardiner, S. et al.,SPORT LAW (London: Routledge, 2012). 

شود، روحی انجام می مقابل فعالیت ورزشی شخصی و فردی که با هدف کسب و حفظ سالمت جسمی و در. 2

کننده به شمار مزد مشخصه اصلی و تعیینای دریافت دستورزش حرفه دهیم؛ زیرا درنمی ای را قرارورزش حرفه

با و به موضوع تحقیق حاضر مرتبط است،  گیردانجام میها ورزشگاه هایی که درورزش از رود. براین اساس،می

 است. یاد شدهعنوان ورزش باشگاهی و ملی 

3. Rassaei ,H. “The viewpoints…”, p.1. 
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 هم در «لهو» و «لعب» مذموم عنوان دو با پیشین، ورزشای از فقهای پاره سنتی یهادیدگاه در

 5شکار مثل را هاورزش از بعضیو برای مثال  4شمردندمی ممنوع را بازی هرگونه آنان آمیخت.می

 «هرگونه بازی» شمردن ممنوع دلیل به که صرف نظر از انتقادی .نددشمرمیبر 6فالخن با پرتاب و

 این بر مهمی نقدنیز  آن کردن قلمداد «بازی» و از ورزش نادرست تلقی ،7است وارد دیدگاه این بر

 پیشین فقهای برای موضوع نبودن روشن نتیجۀ در خطا این که ندارد گفتن به نیاز .باشدمی نظریه

 .8است داده رخ

                                                           

هرگونه بازی قبیح است و کسی که با پرندگان بازی »نویسد:برای مثال به عبارت ابن ادریس حلی بنگرید که می. 4

؛ ر.ک: الحلی، «گرددشود فاسق است و شهادت وی ردّ میکننده محسوب میبازی کند نیز به همین دلیل کهمی

موسسۀ انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ : قم )2، ج.السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی محمد بن ادریس،

که ممنوعیت  مضمون آیات و روایاتی». نیز نگاه کنید به سخن صاحب ریاض که:124ص  ،(ق 1410 علمیه قم،

 :قم) ریاض المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئل ؛ طباطبایی، میر سید علی،«کند بسیار روشن استبازی را ثابت می

 .263ص  ،(ق1418 موسسۀ آل البیت،

 1387 ،المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ: تهران) 1ج ،المبسوط فی فقه االمامیۀ طوسی، محمد بن حسن، . 5

 .136ص  ،(ق

 1403،المؤمنین علیه السالمکتابخانه عمومى امام امیر: اصفهان) الکافی فی الفقه الدین،الدین بن نجمالحلبی، تقی. 6

 .282ص  ،(ق

این انتقاد در سخنان فقهای پیشین نیز مطرح شده است. ازجمله شیخ انصاری معتقد است که پذیرش دیدگاه مزبور  .7

برخالف نظر مشهور و نیز  باشد. دیدگاهی که به گفتۀ شیخمی پذیرامکان« لهو» فقط با فرض مساوی انگاری بازی یا 

کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم : قم) 2ج ،لمکاسباسیره است؛ انصاری) شیخ اعظم(، مرتضی بن محمد امین، 

 .47ص  ،(ق. 1415، انصارى

کارهایی که »بازی را به معنای .1ند از: اعبارت کندمیروشن نبودن موضوع( را به تایید ) شواهدی که این ادعا.  8

آنان ورزش را دارای غرض  اند.اند و برای مثال به مصادیق ورزشی اشاره کردهشناسانده« غرض عقالیی ندارند

کار فاقد غرض عقالیی را مشروع و مجاز ،اند کمی تسامح به خرج دهندخواستهگاه که میآن! انددانستهعقالیی نمی

؛ خوانده، به مجاز بودن بازی فتوا داده انداند! ازاین رو درمقابل گروهی که به افراط، هر بازی را حرام میشمردهمی

شحالی باشد بازی به معنای حرکات ناشی از شدت خو« لهو» ! اگر ظر همین گروه اهل تسامحدر ن.2انصاری، همان. 

شود! چنان که رقص نیز ذیل همین عنوان گنجانیده می؛ هم؛ زیرا بازی مصداق چنین عنوانی استممنوع خواهد بود

ق، مصداق عنوان مزبور ) حرکت به صورت مطل ،همان. این درحالی است که نه بازی و نه رقص بنگرید به: انصاری،
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در  ،مثال برایاست.  بررسی و بحث موضوع انسانی مختلف علوم هایساحت در ورزش امروزه

، 11شناسی ورزش، جامعه10شناسی ورزش، روان9ورزش حقوق زمینۀ در مختلفی هایکتاب غرب

 یافته نگارش 13و دین ورزش زمینۀ در ،نیز قابل توجهی منابع اند.یافته و... نگارش 12اقتصاد ورزش

 گرفته صورت ورزش با مرتبط گفتۀپیش هایزمینه در ایپراکنده تحقیقات اخیراً هم ایران در .14است

 است.

 فقهی در پژوهش بندیتقسیم که این نمود بندیتقسیم مختلف از زوایایتوان می را هاورزش

نیستند.  یکسانورزشکاران  پوشش از نظر هاورزش مثال، . برایمؤثر خواهد بود نظر ما مورد

 ورزشی مختلف هایرشتهورزشکاران  پوشش آشکار تفاوت ،15آمریکایی فوتبال با کشتی مقایسۀ

 پردازند،می بحث این به شرعی بر ادلۀ مبتنی و فقهی از زاویۀ که از کسانی بسیاری دهد.می نشان را

 ایستاد. خواهند نگرش به دریچه از این حتماً آنان بگیرند. نادیده را هاپوشش تفاوت توانندنمی

 گیرد،می صورت ناکافی پوشش با مردانههای ورزشدر آن  که ییهاورزشگاهدر  حضور زنان

                                                           

متشکل از اجرای هدفمند حرکات  هنر»صورت علمی  شوند. امروزه رقص بهناشی از شدت خوشحالی( تلقی نمی

 بانک:  ؛«شودتعریف می« متوالی انسانی

Sondra Horton Fraleigh, Dance and the Lived Body: A Descriptive Aesthetics (Pittsburg: 

University of Pittsburgh Pre.1987,  p. 49.  
 گیرد.درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می و بعضی از انواع آن در

9 . Gardinev, s. et al. , Sport Law. 

10 . Gill, Diane L., Psychological dynamics of sport and exercise (Human Kinetics, 2000) 

11. Coakley, J., Sport in society: issues and controversies.( London: Mosby, 2014). 

12 . Downward, P, Dawnson, A, Dejonghe.T, Sports economics ;theory, evidence and 

policy(New York: Routledge ,2011)  

13 . Robert J.Higgs, God in the stadium; Sport and religion in America ( The University 

Press of Kentucky, 1995). 

نیز  روزهای مذهبی و ورزش دربارۀ های جالبی در( بحث13پانویس  دربرای مثال درکتاب مورد اشاره ). 14

 قابل استفاده می باشد. رویکرد محافل مذهبی و سنتی به موضوع ورزش درآمریکا ارائه شده است که بسیار

های زیادی نیز بین آن اما تفاوت ،سانی دارنداگرچه با راگبی ماهیت یک (gridiron footballفوتبال آمریکایی).  15

 فوتبال ر حالی که بازیکناند ؛کنان استهای این دو ورزش در پوشش بازیتفاوتخورد. ازجمله به چشم می دو

در قسمت  نازک بسیار بالشتک یک پوشیدن تنها ،پوشندمی سنگین محافظ تجهیزات و لباس زیادی تعداد آمریکایی

  .2016نوامبر  23آمریکایی؛ ؛ گزارش و تحلیل؛ قوانین فوتبال سایت بی بی سی ؛سر و شانه ها در راگبی مجاز است
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 توجه مورد قسمت در این مرد، به زن نگاه به مربوط لئو مسا احکام رود.به شمار می ویژه فرضی

 بود. خواهد

 ورزش دو است کافی دارد. وجود بندی دسته امکان ورزش، بودن خشن از نظر میزان چنینهم

-ورزشی رشتۀ نوع دو آشکار به تفاوت تا نماییم یکدیگر مقایسه با را 17ایحرفه و کشتی 16گلف

شود می خلق آمیزبسیار خشونت هاییصحنه ای،در کشتی حرفه ببریم. پی -خشونت میزان از نظر

اگر ) تماشاگر در گلف، که در حالی دهد.قرار می تحت تاثیر مستقیم را تماشاگر و روح ذهن که

 . شودمینواخته  کوچک توپی به  که بود خواهد ضرباتی شاهد آرام در فضاییباشد(،

 هاییددچار فراز و فرو نیز از این زاویه است ممکن بحث مورد در موضوع فقهی پژوهش

 انجام در آنای حرفه کشتی مثل خشن هایورزش که ییهاورزشگاهدر  حضور زنان گردد.

 هایحنهص از مشاهدۀ پذیریو مرد در آسیب زن تفاوت فرض، در این است. ویژه فرضی گیرد،می

 گرفت. خواهد قرار مالحظه مورد روح و جسم، به زدنآسیب شرعی حکم و نیز، خشن

 در بررسی فقهی کهباشد  از محورهایی یکیتواند می نیز تماشاگرانو ورزشکاران  جنیست 

 قرار گیرد. توجه مورد

 ییهاورزشگاه چنان کههم، باشد متفاوتی احکام موضوع بانوان از سوی هاورزش تماشای شاید

 بحث، مورد موضوع در است. ایجداگانه فرض نیز باشندمی بانوان تنها آن گرانتماشا که

 این به شرعی ادلۀ از منظر که پژوهشگری دارند. حضور صورت مختلط به و مرد زن گرانتماشا

                                                           
این بازی باید  در .انجام می شود هزار متر مربع( 40تا  30) حدود گلف ورزشی است که در زمینی بسیار بزرگ . 16

تا  600سوراخ هایی کنند که بین هرکدامشان با دیگری  واردرا  یمخصوص) کالب( توپ کوچک یبا ضربات چوب

 .گیردای صورت میهای ویژهطبق قانون هاو پرتاب 18های زمین گلف تعداد سوراخ متر فاصله است. 700

فضای بازی و نیز  آرامش و سکونی است که بر ،دانندکه آن را ورزش ثروتمندان می ،خصوصیت ورزش گلف

های یبین درختان و چمنزارها با پستی و بلند غالباًدر فضای باز و اصوالً این بازی که  ورزشکاران حاکم است. رفتار

 .گرددباعث آسایش و آرامش درونی فرد می، شودطبیعی انجام می

ورزشی است که درآن  ،نامندکه بسیاری آن را کشتی کج می ،(Professional Wrestling ای )کشتی حرفه. 17

اصغر ؛ علی نمایندرا سرگرم می تماشاگرانشوند و با نمایش حرکات بسیار خشن دیگر درگیر میبازیکنان با یک

 .79، ص 21، شمارۀ 1373، سال نشریۀ ورزش، «های تفریحیفرهنگ ورزش» کوشافر،
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 و و مرد زن اختالط مسالۀ گرفت. در نظر خواهد دیگراز یک جدا را دو فرض این پردازد،می مقوله

 رود.به شمار می مخالف حضور جنس در فرض بحث اصلی زمینۀ ضوابط آن، و حدود

 ورزشگاه  .2

 به غالباً هامکان . اینشودمی انجام آن در ورزشی مسابقات کهشود می گفته مکانی به ورزشگاه

و  ورزش انجام برای که است محلی :اندگفته استادیوم معرفی در شوند.می ساخته استادیوم شکل

 برای هااز صندلی ایو مجموعه وسط در زمینی کهشود می ساخته ورزشی مسابقات نیز برگزاری

  .18دارد اطراف در را تماشاگران و تماشای نشستن

 دنیای در گروهیهای ورزش یربرگزا تاریخی ریشۀ به ،ورزشگاه معادل ،stadiumکلمۀ 

 در هاورزش مشاهدۀ برای تماشاگران نخستین بار ،تاریخی هایگزارش طبق دارد. اشاره باستان

 کلمۀ و 20، بودپا 600معادل  ، stadeیک  آن طول که 19شدندحاضر می المپیا نام به محلی

 . 21است شده برگرفته طول گیریاندازه واحد این از دیومااست

 و صندلی نشسته روی تماشاگران که اندشده طراحی ایگونهبه غالباً ی مدرنهاورزشگاه

 به تماشاگران حضورها ورزشگاه از بعضی و ساخت طراحی اما در .22کنندمی تماشا را مسابقات

 .شودمی گرفته نظر در نیز ایستاده صورت

 حضار تماشای برای در آن که بازی یهامکان .ندارد استادیوم به اختصاص ورزشگاه

 در را هامکان این روند.می شمار به ورزشگاه مصادیق نیز است شده بینیپیش خاصی هایجایگاه

 نامند.می grandstand 23بیگانه  زبان

                                                           
18 . Longman advanced American dictionary. 

قرن پیش  8حدود و  است جهان ترین ورزشگاه شناخته شدهقدیمیکه  ای در جنوب یونان باستانمنطقه المپیا .19

 شدند. اجرا و مردم برای تماشا حاضر میهای مختلف درآن ازمیالد مسیح )ع( ورزش

 متر 180تقریباً . 20

 یونانی است.  stadionمعادل کلمۀ  stadiumکلمۀ . 21

 گویند.می stadium all – seaterدراصطالح این ورزشگاه ها را . 22

23 . a large structure that has many rows of seats and a roof, where people sit and watch 

sports competitions, games, or races; Longman advanced American dictionary. 
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 .تقسیم نمود متفاوتی هایدسته بهتوان می ،مختلف ابعاد گرفتن نظر با در ،ها راورزشگاه

 ،میان این در اند.زمره این از و...استانی  یا کشوری ملی، یا تیمی سرباز، یا پوشیده سری هاورزشگاه

به  که -حاضر تحقیق سرنوشت در شان،های، با توجه به ویژگیهابندیدسته ها وتقسیم از ایپاره

  .استتاثیر  دارای -پردازدمی فقهی بحث

 و عمومی دستۀ دو به را هاتوان آنمی ،هاورزشگاه مالکیت و با در نظر گرفتن حقوقی از نظر

و  رفت بوده که غیر اختصاصیو  عمومی اموال جزو است ممکن ورزشگاه نمود. تقسیم خصوصی

 قرار داشته خصوصی اموال در زمرۀ در مواردی، چنان کههم .24مجاز باشد همگان برای آن به آمد

 ،سازمان یک اعضای یا خانواده یک افراد )مثالً ویژه گروه یک استفادۀ برای خاص محلی و

 .هستند خاص حقوقی یا حقیقی مالک دارای خصوصی یهاورزشگاه است. و...( موسسه ،شرکت

 اول دستۀ مثال ،رودمی شمار به آزادی ورزشی از مجموعۀ بخشی که تهران آزادی ورزشگاه

های )ورزشگاه دوم دستۀ مثال مختلف، ورزشی هایتیم یهاورزشگاه و عمومی( یهاورزشگاه)

 د. شومی محسوب خصوصی(

 تماشاگر.3

 ،جهانی عدبُ درو  شوندمی محسوب ورزش بدنۀ از بخشی ورزشی هایصحنه تماشاگران

 یهادیدگاه رغمبه .25روندمی شمار به آن و مخاطبان ورزشی کاالهای کنندگانمصرف تریناصلی

 که است گردیده ثابت امروزه ؛26داندمی آثار مثبت و فاقد لغو حرکتی را ورزش تماشای که سنتی

 در امروزه ،دلیل همین به .27دارد گرتماشا و جسم روح انگیزی برشگفت سودمند نتایج امر این

                                                           

گیرد و جا به معنای اموالی هستند که مالک خاص نداشته و مورد استفادۀ عموم قرار میاین اموال عمومی در. 24

اموال و  کاتوزیان، ناصر، :بنگرید به؛ مثل معابرعمومی، پل ها، موزه ها و ... ،برعهده دارد را هادولت تنها ادارۀ آن
 .63(، ص 1395)تهران: میزان،  مالکیت

25 . Stevenson, D., “Women, Sport, And Globalization”, Journal Of sport and Social 

Issues, May 2002, p. 1. 

ملی، تماشای ورزش را کاری برد که در رسانۀ پایۀ مشهور را از خاطر نمینده، سخنان یکی از روحانیون بلندنگار. 26

 خواند!. فاقد هرگونه ارزش برای بیننده می و مشابه تماشای پول شمردن

فعالیت بدنی تماشاگران  بربه منظور بررسی نقش تماشای مسابقات ورزشی که ازجمله در یکی از این تحقیقات . 27

عامل احساس تعلق به درکنار هیجان و انگیزه بازی والیبال  . 1دست آمد: این نتایج به ،رشته والیبال انجام گرفت
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و  طراحی ،متخصصان از برخی باور به .شودمی داده تماشاگربه  زیادی اهمیتها ورزشگاه طراحی

 توجه ،و میادین ورزشی اهسالن ساخت در که است سیاست این گربیان ما ایهورزشگاه ساخت

 کمتر توجه ،تماشاگران برابر هزارچندین  یا برابر چند جمعیت به و است شده ورزشکاران به ویژه

 ناچیز بسیار ،ورزشکاران با در مقایسه ،تماشاگران حوزه در گذاریسرمایه همچنین .شودمی

 .28است

 زنانحضور .4

 که است روشن کار.ورزش عنوان به گاه و است تماشاگر عنوان به گاهها ورزشگاه در زنان حضور

 «هاورزشگاهحضور زنان در » عنوان از وقتی پرداخت. فقهی بحث بهتوان می فرض دو هر در

 تماشاگر عنوان به زنان حضور مسالۀ همچنان که دهد.می پوشش را مورد دو هر ،کنیممی استفاده

 در محل -مرد هایتماشاگر حضور در بانوان ورزش ،باشدمی بحث موضوع ،مردانه هایبازی

 عنوان به زنان حضور اول، فرض صرفاً حاضر نوشتۀ در دارد. را خود فقهی احکام نیز -هاورزشگاه

 نوشتۀ کنار در ،گیرد بحث قرار مورد مستقالً نیز دوم فرض اگر شاید .است سخن محل ،تماشاگر

 آورد.  فراهم را بانوان ورزشی احکام مجموعۀ ،حاضر

                                                           

و ورزش  بین حضور در محل برگزاری مسابقات. 2است. ها حضور در ورزشگاه ۀگروه و یافتن دوستان جدید انگیز

داری باعث ترغیب طور معنیه تماشای مسابقات والیبال ب. 3. کردن تماشاگران ارتباط معنی داری وجود داشت

کردن در داری بر ایجاد انگیزه ورزشماشای مسابقات والیبال تاثیر معنی.ت4. ران به بازی والیبال شدتماشاگ

نقش تماشای مسابقات ورزشی »رضا؛ فرزاد غفوری و ابوالفضل فراهانی، حمید ،یارقلی :بنگرید به؛ تماشاگران داشت

ششمین همایش ملی  ،«ورزشی)با تاکید بر والیبال( روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط آن با امکانات و تجهیزات
 . 12ص   ،(1390،پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: تهران) دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

قدمی) مدیر مرکز عالی تربیت مدرس و دارنده خط دو  اهللبا حبیب 63/6/85مورخ  ،هفته نامه حریفمصاحبۀ . 28

برای  ای ورزشی که در ایران ساخته شده است، یا اساساًهدرمیادین و سالن»افزاید:در رشته کونگ فوتوآ(. وی می

 برای که برای تماشاگران درنظر گرفته شده است، فقط تماشاگران جایگاهی در نظر گرفته نشده است و یا فضایی

یی جای پا ی یک ردیف صندلی و برای ردیف باالدن یا نشستن تماشاگران بر سکوهای سیمانی است که براایستا

 .«.ایی قرار داده شده استهمورد محدود در سطح کشور صندلی اگرچه در چند؛ شودمحسوب می
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 دیدن به مردانه، مسابقات تماشایتمایل به  خالف بر زنان که دهدمی نشان تحقیقات

 .29ندارند تمایلی گیرد،می انجام زنان توسط کههایی ورزش

 خالف بر .30اندپذیرفته ویژه یتعریف بر مبتنیها ورزشگاه دررا  زنان حضور ،محققان از ایپاره

پذیرد. تعریف نمی هاورزشگاه برای حضور زنان در را این تصور، نگارنده تعریف ویژه و متفاوتی

بین مردان و  ،هاورزشگاه حضور دربرای ( است. محدودیتحضور با قید و شرط )ویژه به معنای 

ها باید متوجه محدودیت شرایط و قیود وخواهیم دید که  ادامه درزنان تفاوتی وجود ندارد. 

 .زنانهیجانات ایشان باشد نه  و و معطوف به کنترل رفتار تماشاگرحضور مردان 

 بندیجمع

کنار  ختلط )درم تماشاگر عنوان به زنان حضور در مواردی، که دریافتیم ،شد گفته چهآن اساس بر

 چنین برشمرد:توان می را ویژه مصادیق این .گیردمی انجام هویژ صورت به ،(مرد تماشاگران

 ؛ برهنه است ورزشکاران مرد هایی از بدنقسمتحضور در مسابقاتی که . 1

 .خشنهای ورزشحضور برای تماشای . 2

 نظر اولی مورد حکم چونهم ،نیز ثانوی حکم دست، این از فقهی تحقیقات در دیگر، سوی از

 به ورزشگاه در بانوان حضور موضوع در اولی حکم منظر از که پژوهشگری .باشدمی توجه و

 تغییر تبع به) حکم تغییر در که تاثیری و ثانویه عناوین نقش ازتواند مین ،است یافته دست اینتیجه

 غافل شود.  ،گذاردمیموضوع(

 قابل مصادیق همۀ بر و بوده موضوع ذات از خارج که کنیممی نظر عواملی به ،ثانویه عناوین در

 از ایدسته سوی از که و عفت عمومی ادب مخالف رفتارهای مثال، برای باشند.می انطباق

                                                           
29 . Nissian, F.,” Gender of people watching sports competition” , research published in the 

Physical Education Organization (Tehran: 2003);Rassaei,H., “The viewpoints…”  

ها میدان زن در تماشاگرانبررسی نگرش اقشار مختلف دربارۀ حضور  » فریدۀ نیسیان، ،بنگرید به: رضا قراخانلو. 30

. در این مقاله 33، ص 17، شمارۀ 1386 زمستان، یورزش علوم در پژوهش ۀفصلنام، «های ورزشی مردانو رقابت

کند که برای حضور زنان به عنوان جمهوری اسالمی ایران ارزش های فرهنگی و اجتماعی ایجاب می در»:آمده است

زنان هم بتوانند به حقوق  دار نشود وها خدشهای صورت گیرد تا این ارزشتماشاچی مسابقات مردان تعریف ویژه

 «.خود دست یابند
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از  یک هر در آن وقوع احتمال که رودمی به شمار ثانوی ، عنوانیگیردمی انجام تماشاگران

 بگذارد.  تاثیر اولی حکم برتواند می و دارد وجود بحث مورد مصادیق

 نشان یا متفاوت همانند را دو آن است ممکن و ثانوی، اولی حکم با مرتبط فقهی هایرهیافت

 حکم همانندی فرض در حکومت وظایف: گیردمی شکل مهمی پرسش که جاستاین در دهد.

 دوش بر هاییمسئولیت چه ،مذکور حکم دو تفاوت صورت در چیست؟ ثانوی و اولی

  بود؟ خواهد جامعه کنندگاناداره

 و یک بخش دودر  را حاضر کتاب مباحث که کندمی این سو رهنمون به را ما ،چه گفته شدآن

 دهیم: سامان نتیجه

 اولی؛ حکم زاویۀ ازها ورزشگاه در زنان حضور بخش اول:

 ثانوی؛ حکم زاویۀ ازها ورزشگاه در زنان حضور بخش دوم:

  .در این مقوله حکومت هایو مسئولیت فیوظا نتیجه گیری:
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 هاورزشگاه درزنان  حضورحکم اولی بخش اول: 
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 اول بخش چکیدۀ

از نظر  ورزشکاران پوشیده و آرامهای ورزش ،ی عمومیهاورزشگاه اول، در بخش بحث زمینۀ
 نظر از خاصی ویژگی هیچ زنانحضور  زمینه، این در ،است مشهود طور کههمان است. پوشش

 رود. تنهامی عمومی محیطی و به شده خارج از خانه زن .ندارد ورزشکاران پوشش یا ورزش نوع
 هاست. مرد محیط حضور ویژگی این

ای مردانههای ورزش تماشای به کنار مردان در عمومی یهاورزشگاه در توانندمی زنان آیا
این سوال  د؟ندار برانگیزی بحث خاص مشکل مردان پوشش ورزش و نیز نوع از نظر که بپردازند

 ،رزمی و...های ورزش فوتبال، والیبال، بعضی مسابقات .آیدمی حساب به اول فصل اصلی

 برشمرد. مقوله این درتوان می که هستند هاییمثال
 نخست، جواب در رویکرد .طرح است قابل  پرسش ینا به پاسخ در از نظر فقهی دو رویکرد

 به باشند.می مبتنی بر دالیلینیز  نگاه دو این از یک است. هر مثبت پاسخ ،دوم رویکرد و در نفیم
 مخالفان دالیل به بررسی نخست فصل .است یافته سامان دو فصل در قالب اول بخش دلیل، همین

 پردازد.میآن  موافقان به دالیل دوم و فصل ،هاورزشگاهدر  بانوان حضور
 به توانلذا نمی.خوردمین به چشم بحث این در ییاعتنا قابل فقهی پیشینۀ شد، گفته چنان که

 بهها ورزشگاه در را بانوان حضور بودنیا ممنوع مجاز بودن که بُردنام  کسانی از مشخص طور

 دو از یکی بخواهند کسانی اگر کند که ادعاتواند می نگارنده .باشند برگزیده دالیل این استناد
 شاید .1جست نخواهند مجموعه از این خارج دلیلی بگیرند، را بودن( ممنوع و )مجاز بودنجانب

 بدانیم. «دالیل مفروض» برمی شمریم طرف دو برای که را دالیلی بیشتر باشد بهتر
 خوانیم:  می اول فصل در

 ی استناد جست. به دالیل توانمی ،هاورزشگاه در زنان حضور به منفی رویکرد بر مبتنی

                                                           

 «مکروه داشتن»و  «ممنوع شمردن»، «حرام دانستن»این گونه مباحث،  درمطابق قاعده،  داند کهخوانندۀ مطلع می. 1

 از نیازبیو اصل و قاعده  مبتنی بر «هاعدم التزام به محدودیت»و « روا شمردن»و « مجاز دانستن» .باشدنیازمند دلیل می

رداختن به دالیل مجازبودن را پجانبه به موضوع و بحث فقهی استداللی، نگاه همهچون ، این استدالل است. با وجود

 نیز اقتضا می نمود، چنین شد. 
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 یا ممنوع کلی طور به از منازل را زنان شدن خارج ظاهر، به که است و روایاتی آیات اول، دلیل
 33 یاتاست. آ گردیده استنثاء گریز ناپذیر و ضروری موارد فقط ادله، این طبق .شماردمی ناپسند

در  آنان و حبس زناننشینی خانه به توصیه مضمون با از روایات نیز بخشی احزاب و سورۀ 53 و
 احکامی در بردارندۀ احزاب سورۀ 53و  33 آیات در حالی که باشند.می این ادله در زمرۀ منازل

 زنان همۀ شاملتوان میرا ن آیات این متن رسول خدا)ص( هستند. به همسران و مختص ویژه
 دانست. 

 چیزی است، نموده ارهاش زنان حبس به که روایتی سند از نقد پس نیز، زنان نشینیخانه روایات
 وضعیت به نیز روایات از این ایپاره کند.نمی بیان را از زنان و مراقبت حفظ به توصیه از بیش

 لیک حکم متضمن است. این روایات پرداخته روزگاران آن مناطق از اجتماعی خاص بعضی

 نیست. 
 اند، اختالطهتجس استناد دلیل این به که کسانی هاست.و مرد هازن اختالط ممنوعیت دوم، دلیل

 کنار در هاا و زنمرده حضور هم زمان هرگونه تفسیر، در این اند.تفسیر کرده گسترده معنایی را به
  .شودمی شمرده اختالط مصداق دیگریک

 متفاوت ینمضام با مختلف روایات از ایهمجموع مستند قرآنی است. فاقد اختالط، ممنوعیت
 اب توأم ختالطا روایات، در این تصور استدالل کنندگان، بر خالف است.شده  دیدگاه این پشتوانۀ

 مبتنی -اجتماعی یسیاست روایات این از توانمین است. بوده نظرمد شهوت و تحریک جنسی التذاذ

 برداشت نمود. -مردان  و سازی ارتباطات زنان بر محدود
 عدم بر اسالم است. نکرده توصیه آنان را تفکیک و زن و مرد جداسازی وجه هیچ به اسالم

 خانه محیط به جنسی و التذاد شهوترانی ساختن محدود اسالم نظر کند.نمی تاکید دو ط اینارتبا
 را خود شخصی هایسلیقه توانندنمی کنندفکر می دیگری گونهبه که و بس. کسانی همین ؛است

 بزنند.  پیوند اسالم به
 خوانیم:می دوم فصل در

 مجاز اثبات منظور به و ممنوعیت، دالیل و ردّ از نقد پس که است دلیلی نخستین اباحه قاعدۀ

 مجاز بودن -باشدمی شیعه علمای اکثریت پذیرش مورد که -این اصل ذکر است. مفاد قابل بودن،
در مورد کارها و رفتار ه اباح ندارد. قاعدۀ وجود آن ممنوعیت برای دلیلی است که اعمالی ارتکاب
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 در دست آن شرعی ممنوعیت دلیلی برای که واکنشی یا . هر کنشباشدمیمنطبق  نیز آدمیان
و  ،«کنش»یک  ورزشگاه، یی مثلهامکاندر  ها. حضور خانمشودمی دانسته و مجاز نباشد، مباح

ممنوعیت یا مکروهیت شرعی برای  دلیل هیچ که هنگامی .آیدمیشمار  به اباحه قاعدۀ مشمول
 هر دلیل از اقامۀ را ما مبنایی مراجعه به همین اصل نیست، در دستها ورزشگاهدر  حضور زنان

 سازد.نیاز می بی دیگری
و  رفت زادیآ آدمی، حق اولیه و طبیعی از حقوق است. یکی طبیعی حقوق به استناد دوم، دلیل

 در شرع ، حکم اولیآزادی و اولی طبیعی حق استناد. به باشدمی خواهدل در هر مکان و حضور آمد

 جواز است. ها ورزشگاهزمینۀ حضور بانوان در 
پیامبر  در زمان را و مردها اهزن آزادانۀ مناسبات که است فراوانی هایگزارشدلیل،  سومین

 که هاییگیریتفکیک و جداسازی و سخت دهد.می نشان اکرم)ص( و نیز امامان معصوم)ع(
 و معصومین)ع( پیامبر)ص( در عهد آنچه با است و متداول مرسوم متدینان برخی در میان امروزه

 ندارد.  سازگاری ،متداول بوده
 رسد،می نظر هب ابتدایی در نگاه آنچه است. برخالف« سیرۀ متشرعه» دلیل،  و آخرین چهارمین

 در دست شواهدی نیست. مردانه در اجتماعات زنان حضور و محدودیت بر ممنوعیت مبتنی سیره

وضیح تو  نقل یک به یک شواهد، این سازد.می ثابت را تلقی این سیره خالف وجود که است
 . شودمی داده

****************** 
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 ممنوعیت دالیل اول: فصل

 دو در ،برشمردها شگاهورزدر  زنان حضور بودنیا ناپسند ممنوع اثبات برایتوان می که را دالیلی

 . شودمی خالصه کلی دلیل

 (جز برای کارهای ضروری) منزل خروج زنان از ناپسند بودن :اول دلیل

زنان  رکه حضوبا ادعای اینممنوع بشماریم،  منزل را جز برای کارهای ضروری خروج زنان از اگر

 ناروا خواهیم دانست. آن را نیز ،ورتی نداردضر هاورزشگاهدر 

موارد  )به جز در خانه خارج از ممنوعیت حضور زن دردهد که نشان میمراجعه به منابع فقهی 

رسالۀ  چون شیخ مفید درفقیهانی هم افزون بر رود.توجهی به شمار می فقهی قابل دیدگاهضروری( 

احکامی چون  نیز فقهای معاصر از ایپارهاند، داده افتوگونه اینکه به صراحت ، 2احکام النساء

 اززن ناروا بودن خروج ) همین مبنا را بر 4یا پذیرش منصب حکومت 3تصدی قضاوت ممنوع بودن

 .انددانستهمبتنی منزل( 

را زنان  حضور ظر او ممنوع بودنمعاصران پس از اشاره به یکی دو آیه و روایتی که به ن یکی از

به زنان توان میبا وجود این اخبار وآیات چگونه » نوشته است: ،دهدنتیجه می مجامع عمومی در

 و های اداری و اقتصادی و امران حاضر شوند و مبادرت به فعالیتمجالس مرد اجازه داد که در

 5«؟بپردازند امور ریسا بحث و کردن صدا و گفتگو و جرّ ونهی و بلند

                                                           

روایی )که  انجام کار زن مسلمان آزاد واجب است که درخانه پنهان بوده و پیوسته باشد و ازآن جز به خاطر بر».  2

کنگرۀ جهانی  :قم )،أحکام النساء ی) مفید(، محمد بن محمد بن نعمان،البغداد ؛«ضرورت یافته است( خارج نگردد

همراه با  ها و معابرخیابان زن آزاد مسلمان نباید در»نویسد:صفحه بعد می نیز در .55ص  ،(ق.1413 هزارۀ شیخ مفید،

 اما درحالت عادی جائز صورت اضطرار؛ مگردر ،به هم رساند معابر با مردان حضور مردان راه بپیماید و نباید که در

همۀ  شده و نزدیک ایشان نگردد و مردان دور یافت باید از معابر عمومی اضطرار برای حضور در نیست و اگر

 .همان؛«این جهت بنماید کوشش خود را در

 .47ص  ،(ق 1413 دار القرآن الکریم،: قم) کتاب القضاء: گلپایگانی، سید محمد رضا،بنگرید به. 3

 .352، ص ق( 1409نشر تفکر،  :قم ) 1ج،دراسات فی والیۀ الفقیه و فقه الدولۀ اإلسالمیۀ منتظری، حسینعلی،. 4

ص  ،(ق1418 دارالحجۀ البیضاء،: بیروت) 3ج ،والیۀ الفقیه فی حکومۀ اإلسالمطهرانی، سید محمد حسین حسینی،.5

166. 
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را  میامع عمومج اختالط زنان و مردان در نتیجه که حضور زن درخارج از منزل و در ایاندیشه

 .است داده ، شواهدی از قرآن و روایات را پشتوانۀ نظر خود قرارشماردمیممنوع 

هاى خود در خانه»: گویدمیکه  باشدمی اندیشهنخستین دلیل قرآنی این  سورۀ احزاب 33آیۀ 

بمانید، و همچون دوران جاهلّیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید، و نماز را برپا دارید، و 

خواهد پلیدى و گناه را از خداوند فقط مى ،بپردازید، و خدا و رسولش را اطاعت کنیدزکات را 

 .6«شما را پاک سازد کامالًشما اهل بیت دور کند و 

 این آیه استدالل به داران نظریۀ ممنوع بودن اختالط زنان و مردان برشمار از طرفجمعی بی

منازل توصیه نموده  خروج از و خودداری ازنشینی خانهزنان را به  . آیۀ مذکور7اصرار ورزیده اند

 مضمون آیه .8اما مقصود همۀ زنان هستندباشد میاست. اگرچه این آیه خطاب به زنان پیامبر)ص( 

. تفاوت همسران رسول خدا )ص( با زنان دیگر فقط 9باشدمیعام و حکم آن دربرگیرندۀ همۀ زنان 

  . 10حداکثری است بودن ایشان به احتیاط مورأم و موکد بودن تکلیف نسبت به آنان در

                                                           

وَ َأقِمْنَ الصَّالۀَ وَ آتینَ الزَّکاۀَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما ُیریدُ  تَبَرَّجْنَ َتبَرَُّج الْجاهِلِیَّۀِ الْأُولىبُیُوتِکُنَّ وَ ال  وَ قَرَْن فی . 6

 .اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرا

جز برای کارهای ) منزل این آیه را دلیل ممنوعیت خروج زنان از برای مطالعۀ سخنان کسانی که به اصرار. 7

شاذلی، سید بن بنگرید به: ؛ تفسیرش بسیار خواندنی و جالب است اند، دیدن عبارات سید قطب درضروری( دانسته

 .2860صق (،  1412دارالشروق،: بیروت) 5ج ،فی ظالل القرآن قطب بن ابراهیم،

 1364انتشارات ناصر خسرو، : تهران) 7ج، الجامع الحکام القرآن قرطبی، محمد بن احمد،باب مثال بنگرید به:  از.  8

 .179ص  ش (،

 1973البجاوی، : قاهره) 3ج، احکام القرآن ،محمد بن عبد اللّه ،درمنابع اهل سنت بنگرید به: ابن العربی المعافری. 9

 ابن ؛229 ص ،(1405دار احیاء التراث العربی، :بیروت) 5ج ،أحکام القرآنعلی،الجصاص، احمد بن  ؛1535ص  م(،

 -363ص  .ق (،1419 ،دار الکتب العلمیۀ: بیروت) 6ج ،تفسیر القرآن العظیم عمرو، بن اسماعیل دمشقى، کثیر

 . 197صق(،  1404اهلل المرعشی،  هآیمکتبۀ  :قم) 5ج ،الدر المنثور فی تفسیر المأثورالسیوطی، جالل الدین،؛179

اى گاه از پارهکند.... آناین آیه برابرى زنان پیغمبر با سایر زنان را نفى مى»نویسد:عالمه طباطبایی می ،مثال برای.  10

با اینکه کند، امر و نهیى که متفرع بر برابر نبودن آنان با سایر زنان است.... اى از کارها امر مىاز کارها نهى، و به پاره

شما مثل سایر زنان »فهمیم که آوردن جملهاین امور بین زنان پیغمبر و سایر زنان مشترک است. پس از اینجا مى

فرماید شما چون مثل دیگران خواهد این تکالیف را بر آنان تاکید کند، و گویا مىبراى تاکید است، و مى «نیستید

و رعایت بیشترى بکنید، و در دین خدا بیشتر از سایر زنان احتیاط  نیستید، واجب است در امتثال این تکالیف کوشش
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آیه اختصاص به این نقد این استدالل کافی است بدانیم که برخالف نظر گروهی از مفسران،  در

ۀ نسبت به هم ،ثابت نمایدرا  منزل ممنوعیت خروج ازاگر  ،مضمون آنو  زنان پیامبر)ص( دارد

 خطاب ،عباراتاین  . درستگواه درستی این ادعابا آیه  مرتبطقبلی  عباراتشمول ندارد.  زنان

جایگاه ویژه و موقعیت  ،دلیل این حکم اختصاصی ،آن ضمن واست صریحاً به زنان پیامبر)ص( 

دن زنان مساوی نبومزبور،  عبارات در .11است گردیدهمعرفی  حساس همسران رسول خدا)ص(

مورد توجه قرارداد و قبلی را  عباراتتوان مین بنابراین .12است گشتهبیان  پیامبر)ص( با زنان دیگر

  را شامل همۀ زنان دانست. مورد نظر درعین حال، مضمون آیه

اب به تدا خطسازد. اینکه در ابمعنای ظاهری آن را نارسا می عمومی دانستن مضمون این آیه

حکامی ا ،رآنبزنان نیستید و سپس مبتنی  همسران رسول خدا)ص( تاکید گردد که شما مانند دیگر

 رسد.مینبه رعایت آن است، منطقی به نظر ملزم زن مسلمانی  را متوجه ایشان سازد که هر

باید  13با زنان دیگر(زنان پیامبر مساوی نبودن صدرآیه آمده است) گرفتن علتی که دربا درنظر

که  ،رسول خدا واز ادای زکات و اطاعت  ،ج، اقامۀ نمازچون خودداری از تبرّ احکامیگفت در 

صاص باالترین سطوح که اخت، بلکه نظر نبوده استمد سطح عادی، شده است برشمردهاین آیه  در

در سویی که حکم سلبی بیان  .باشدمی همسران رسول خدا( دارد، مورد نظر) به اشخاص ویژه

 نیست(حتی مصادیقی که برای زنان عادی ممنوع ) همۀ موارد ،نهی شده است گردیده و از تبرّج

ادای زکات و اطاعت به میان آمده و از اقامۀ نماز،  ی که پای احکام اثباتییدر جا مقصود است.

                                                           

همدانی، ج ترجمه سیدمحمدباقر موسوی ،المیزان تفسیرۀ ترجم، طباطبایی، سید محمد حسینر.ک: ؛ «به خرج دهید

 .461ص (1374موسسۀ انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، :قم) 16

 ،بِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعُْروفاًنِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْیا  . 11

انگیز سخن هوساى گونهپس به ،اى همسران پیامبر! شما همچون یکى از آنان معمولى نیستید اگر تقوا پیشه کنید

 نگویید که بیماردالن در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید.

 یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ.  .12

شده متفرع « لستن کاحد من النساء»جملۀ بر« فا»این آیه، احکام بعدی همگی با حرف خواننده توجه دارد که در.13

که بعد خواهد بود مبنای چیزهایی « فا»ماقبل حرف مواردی،  چنیندر ن گردیده است که مباحث ادبی بیا در .است

 ازآن آمده است. 
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 تفسیر ،گونهاین .14باشدمیمنظور  ترین مصادیق این احکامکاملز نی سخن رفته است سولر خدا و

  .یابدمیتعارضی ن دارد و با روایات و اخبار نیز مطابقت آیه با ظاهرآن

، شهید مطهری نوشته است متفکر مسالۀ حجاب که یکی از فضال برکتاب نفیسنقدی در 

مختص به زنان پیامبر)ص( ندانسته است و همین  گویی با مردان و ... رااحکامی مثل تبرّج و نرم

پاسخ به  . استاد شهید در15عدم اختصاص را شاهد عام بودن مضمون آیۀ مورد بحث دانسته است

                                                           

. است مختص زنان پیامبر)ص( این مصادیق حرمت .برای تبرج مصادیقی برشمرده شده است درسخنان مفسران .14

تفسیر شریف الهیجی، محمد بن علی،  به:برای مثال بنگرید توان این مصادیق را برای زنان عادی ممنوع دانست. نمی
تبرج یعنی کاری شبیه کار همسرحضرت موسی )ع( که : »631ص  ش(،1373نشر داد، :تهران) 3ج ،شریف الهیجی

مفسران دیگر شیعی  سخنان بسیاری از این مصداق در «.خدا شورید و به جنگ پرداخت علیه وصی آن پیامبر بر

 انتشارات اسماعیلیان،:قم) 4، جتفسیر نور الثقلین ،جمعه بن على ، عبدحویزى عروسى: بنگرید به؛ نیزآمده است

، التأویل أسرار و التنزیل أنواربیضاوی، عبداهلل بن عمر،. نیز برای دیدن مصادیق دیگر بنگرید به: 269ص ق(، 1415

طوسی، محمد بن  ؛«و تبختر رفتن به تکبرتبرج یعنی راه »: 231ص  ،(ق1418التراث العربى، احیاء دار: بیروت) 4ج

گوید: تبرج یعنی به قتاده می:»339ص (،1403دار احیاء التراث العربی،:بیروت) 8ج  ،التبیان فی تفسیر القرآنحسن،

  «.تکبرراه رفتن

به ه، نامی نوشت مسالۀ حجابرا برکتاب مزبور فاضلی که نقدهای  از .583ص  ،مجموعه آثار مطهری، مرتضی،.15

باعث ناراحتی شدید نمود، ل زنان را نمایندگی میئهای سنتی در زمینۀ مساکه دیدگاهاین نقدها  است. میان نیامده

  .استاد شهید گردید

 -گرددیرمستقیم به فاضل مشارالیه بازمیکه غ -، ضمن لعن مفتریخویش قسمت پایانی پاسخ های درشهید مطهری  

ه از ناحیۀ دوستان داستان جفایی ک  هبه رجوع نمود. گرفته و به تعبیرخودش درپس از وی را  مسالۀ حجابکتاب 

چونان استاد شهید از این  یرود داستان امروز ما نیز هست. امروزه نیز اندیشمندان و متفکرانآیین مینادان بر دین و 

از سوزش قلب مطهر آن این رو نقل عبارات پایانی آن شهید بزرگوار که  وه متحجر خون دل می خورند؛ ازگر

خدا لعنت کند کسى را که بخواهد نظام اروپا در ایران » می نویسد:که  بزرگ حکایت می کند خالی از لطف نیست

عملى شود و خدا لعنت کند مفترى را. از چیزهایى که من هرگز نزد خداوند متعال از آنها نخواهم گذشت این 

 و منطقى و عالمانه نقدهاى هم آن تصریحات، و نقدها اینهمه با آیا اللّه، سبحان .اْلحاکِمینَ خَیْرُ  هُافتراهاست، وَ اللّ

اى کاش یك زنید؟! طور تهمت مىجمله نظام مختلط و عریان فرنگى، بازهم این آن از و فرنگى نظامهاى از مستدل

کردند و به فحش قناعت و بس، یک دهم این انتقادها را مى نفر از کسانى که کارشان استهالك سهم امام است

کردند. به هر حال این است پاداش کسى که فردى و اجتماعى به مردم ما خدمت کردند و وظیفۀ مرا سبک مىنمى
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به عقیدۀ من جملۀ اختصاصى است و زنان پیغمبر،  "قَْرنَ فِی بُیُوِتُکنَّ"جملۀ » این نقد نوشته است:

آنها که مقید به اجراى دستور بودند، از این جمله چنین فهمیدند که دستورى اختصاصى است و 

 .16«لهذا حتى از مسافرت احتراز داشتند

 «ُبیُوِتُکنَّ وَ قَرْنَ فی»جملۀ منزل را از  ممنوع بودن خروج زنان از چه گفته شد،افزون بر آن

اگر به فتح  .به کسر قاف قرائت شده استهم به فتح قاف و هم « قرن» کلمۀ  .اندبرداشت نموده

شده  به ما قبل داده حذف گردیده و فتحۀ آن« را»که  استبوده « اقررن»در اصل  ،قاف باشد

که ) مطابق این قرائت. اندذف نمودهنیاز شده وآن را حاز همزه وصل بی« قاف»با حرکت  .17است

 «.هاى خود باشید و از منزل خارج نشویدمالزم خانه» :گویدمیمشتق باشد(، آیه « قرر»از 

که از ) طبق این قرائت .18استمشتق از وقار  گرفته شده و یقر و از وقر ،قاف باشد اگر به کسر 

باوقار »:گویدمیاز منزل نداشته و خطاب به زنان  به خروج ، مضمون آیه ربطی19مشتق باشد(« وقر»

  .«باشید (موقر)

 مبتنی براین آیه  .استسازگار آیه  از پایۀ یک قرائت ربمنزل تنها  ممنوعیت خروج از ،بنابراین

 .دستوری غیر مرتبط با خروج ازمنزل ؛است ی دیگرمتضمن دستور، قرائت دیگر

*** 

 .شمارندمیناروا  از منزلرا مستند قرآنی دیگر کسانی است که خروج زنان سورۀ احزاب  53آیۀ 

پشت پرده با زنان  بایست ازمی موارد ضروری، کند که دربه مردان توصیه میآیه طبق نظر آنها، 

راوده با زنان دهد که حتماً مبه ایشان فرمان می دراین آیه خطاب به مردان است. .20گفتگو کنند
                                                           

کنم. کتاب را پس از ام، لهذا به هبۀ خودم رجوع مىکنم که این نسخه را من به شما هبه کردهچنین فکر مىکند. 

 .624؛ همان ،«طالعه برگردانیدم

 .584ص  ،همان. 16

 .مانند ظلن. 17

 .مثل عدن .18

ش(  1372خسرو، ناصر انتشارات: تهران) 8ج ،مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن،  بن طبرسی، فضلبنگرید به:  .19

 .557ص 

طَعامٍ غَیْرَ ناظِرینَ إِناهُ وَ لکِنْ إِذا دُعیتُمْ فَادْخُُلوا فَإِذا  أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ ِإلىیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُُیوتَ النَّبِیِّ إِالَّ  .20

 إِذا مِنَ الْحَقِّ وَ  مِنْکُمْ وَ اللَّهُ ال یَسْتَحْیی طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا َو ال مُسْتَأْنِسینَ لِحَدیثٍ إِنَّ ذلِکُمْ کانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْیی
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زنان از پشت پرده حجاب( صورت گیرد. الزمۀ مراعات این فرمان آن است که ) پشت پردهباید از 

 ، چنین اقتضایی دارد. 21آیه خطاب به مردان است ونه زناناینکه  درنظرگرفتن  بیرون نیایند!

عمومی . 22اما مقصود همۀ زنان هستندباشد میآیه نیز اگرچه خطاب به زنان پیامبر)ص( این 

رکن مهمی است که به مدد آن آن به همسران پیامبر)ص(  مختص نبودنبودن مضمون آیه و 

. گروه بسیاری مجامع اثبات نمود نشینی و ممنوع بودن حضور زنان را درلزوم خانهتوان می

 .23 اندنموده سورۀ احزاب را به همین صورت تفسیر 53آیۀ  ،ازمفسران

به زعم ایشان  .24اندعام بودن مضمون آیه پای فشرده بربه استناد شواهدی، فقها نیز  برخی از

به منزلۀ تعلیل  هر لقلوبکم و قلوبهن(أط ماما ذیل آیه )ذلک ،اگرچه صدرآیه خطاب به مردهاست

                                                           

نْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ ال َأنْ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما کانَ لَکُمْ أَ

هاى پیامبر داخل اید! در خانه. اى کسانى که ایمان آوردهتَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظیماً

نشوید مگر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود، در حالى که )قبل از موعد نیایید و( در انتظار وقت غذا ننشینید 

 امّا هنگامى که دعوت شدید داخل شوید و وقتى غذا خوردید پراکنده شوید، و )بعد از صرف غذا( به بحث و

گوید( امّا خداوند از کند )و چیزى نمىنماید، ولى از شما شرم مىاین عمل، پیامبر را ناراحت مى .صحبت ننشینید

خواهید )بیان( حق شرم ندارد! و هنگامى که چیزى از وسایل زندگى را )بعنوان عاریت( از آنان ]همسران پیامبر[ مى

شما و آنها بهتر است! و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید، این کار براى پاکى دلهاى  .از پشت پرده بخواهید

 و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسرى خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است.

هنگام مراوده با مردان باید حجاب داشته باشند، مضمون آن  آیه به زنان فرمان داده شده بود که حتماً در در اگر.  21

 خانه.  در برگرفتن حجاب و پوشش می بود نه پرده نشینی و تسترلزوم 

 .483ص  ،3ج ،القرآناحکام جصاص، . 22

جامع  جریر، بن محمد طبرى،و نیز بنگرید به:  ؛242 ، ص5ج ،القرآناحکام، نگاه کنید به: جصاص، برای مثال.  23
؛ 227، ص 14ج ،الجامع الحکام قرطبی، ؛28 صق(، 1412المعرفه،  دار: بیروت) 22ج ،البیان فی تفسیر القرآن

فی شاذلی،   ؛343ص  ق(، 1414الطیب، الکلم دار کثیر، ابن دار: دمشق) 4ج ،فتح القدیر على، بن محمد شوکانى،
؛ 2082ص ،(ق1422الفکر، دار: دمشق)3ج ،تفسیر الوسیطمصطفى، بن زحیلى، وهبۀ؛ 2874، ص 5ج، القرآنظالل

موسسۀ انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین )قم:  16ج ،المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، سید محمد حسین،

 .337 ص ق(، 1417 حوزۀ علمیه قم،

مکتبۀ المرتضویۀ، : نجف اشرف) ،اسداء الرغاب فی مسالۀ الحجاب رضوی لکنهوی، سید محمد باقر، بنگرید به. 24

 .46ص ق(،  1347
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 این توصیه، . هدف ازدر پشت پرده باشندباید  ها همکه زن دهد. این تعلیل، نشان می25است

ص( ندارد. تصاص به همسران پیامبر)طهارت قلبی اخ. استبرای آنان طهارت قلبی پیدایش 

 آیه ازآن سخن به میان رفته است.  همۀ زنان مشمول حکمی خواهند بود که در بنابراین،

 ابن امّ  ،روایتاین پایۀ  بودن حکم آیه . برسلمه شاهد دیگری است بر عمومیروایت معروف ام

حجاب »و میمونه امر فرمود: سلمه. رسول خدا به ام26نزل شودمردی نابینا بود خواست داخل م که

آیا شما هم » پاسخ داد:بیند. حضرت)ص( ما را نمی ست ووی مردی نابینا :سلمه گفتام.«برگیرید

 . 27«بینیدرا نمی نابینا هستید و او

صادرشده  حجابدرمورد  ص(پیامبر)فرمان عمومی  مزبور بعد از آن روی داده است که قضیۀ

)ص( رسول سخن حضرت درچه آنبا این صورت،  در .حتماً باید حجاب به معنای پرده باشد .28بود

پایۀ مضمون این  برگردد. می سازگار ،ست ولی شما بینا هستید(او نابینا) شده  ذکربه عنوان دلیل 

تفسیرکلمۀ حجاب به پرده با  این. را نبینند دیگرپیامبر)ص( بهتر است زن و مرد یک نظربه  روایت،

 نه با حجاب اصطالحی.باشد می سازگار

ه خروج زنان را از ای مهم برای نظر کسانی است ک، پشتوانه سورۀ احزاب 53استدالل به آیۀ 

کنندگان استدالل گرهی از کار فروبستۀ هآیاین  رسدبا این حال، به نظر نمی شمرند.منزل ناروا می

. دلیل روشن این ادعا نسبت به همسران پیامبر)ص( استمتضمن حکمی اختصاصی آیه بگشاید. 

شد به منزل  مورد آمد و احکامی درگر همگی بیان ،عبارات. این آیه است یبعد و یقبل عبارات

بخواهیم آیه را  . اگردباشمی حضورآن حضرت)ص( خانه و در در تارپیامبر)ص( و چگونگی رف

                                                           

این است که لزوم سؤال از پشت پرده ازآن رو است که بهترین راه براى حفظ طهارت قلبى مردان و  یعنی بیانگر. 25

 زنان پیامبر صلى اهلل علیه و آله و سلم است.

 .به حجاب فرموده بود امر این قضیه بعد ازآن بود که پیامبرام سلمه می گوید:  . 26

و عنده میمونۀ، فأقبل ابن أمّ مکتوم، و ذلک بعد أن  -صلّى اللّه علیه و آله -عند النّبىّو عن أمّ سلمۀ قالت: کنت  . 27

 أمرنا بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: یا رسول اللّه أ لیس أعمى ال یبصرنا؟ فقال: أ فعمیاوان أنتما؟ أ لستما تبصرانه؟

 علمیه حوزه مدیریت و تهران دانشگاه انتشارات:تهران) 3ج، الجامع تفسیر جوامعطبرسی، فضل بن حسن،بنگرید به 

 .103ص،(1377 ، قم

 .به حجاب فرموده بود( آن بود که پیامبرامر عبارت ام سلمه)این قضیه بعد ازبه قرینۀ  .28
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. به رسول خدا)ص( خواهیم دانست همسران مضمونش را مختص ،آن معنی نماییم مطابق با ظاهر

بنابراین  .29اندداده اختصاصی بودن مضمون آیه را مورد تاکید قرار ،مفسران همین خاطرگروهی از

اما این حکمی  ،داردمیمجامع عمومی را بیان  در عدم حضور نشینی وخانهبه ظاهر آیه هر چند 

  نماید.ویژه و به دلیل شرایط مخصوصی است که همسری رسول خدا)ص( اقتضا می

بتواند آن است که  تر ازنیز ضعیف گفته شد عمومی دانستن مضمون آیه توجیه در که شواهدی

و مصداق معین  -قلمداد شده استکه علت حکم  -نتیجه دهد. طهارت قلبی بودن حکم را عمومی

گیرند. حفظ جای می« طهارت قلبی » ذیل متفاوت، با مراتب مختلف، مصادیق ندارد. یمشخص

زنان رسول خدا)ص( الزم بوده است. همین امر در  برای باالترین مراتب آن طهارت قلبی در

  .باشدمیصحابۀ آن حضرت نیز واجب  راه ومردان همبر  مراتب دیگر

 .، اختصاص به همسران رسول خدا)ص( دارددرآن مطرح شده استی که و حکم آیه بنابراین،

 درست است که .باشدمیهمسران پیامبراکرم)ص(  طهارت قلبی مردان و نیز حفظهم  آنعلت 

محدود به ، اما دایرۀ این حکم تنها سازدواجب و الزم می و خارج نشدن از منزل رانشینی خانهآیه، 

 پیامبر خدا)ص(ورود به منزل  ازاند که باید نبوده فقط مرداناین  .استهمسران رسول خدا)ص( 

  شدند.آن خارج نمی و از نشسته خانه دربایست می زنان پیامبر)ص( نیز بلکه ،کنندخودداری

فاقد  های دیگرنقل ، در30ضعف سندی آن پوشی ازچشمحتی با وجود  نیز، سلمهروایت ام

 بودنعمومی کسانی کهکه در حالی .31استکنندگان برداشت استدالل ای است که مستندجمله

، جملۀ مورد اندبرداشت نموده از آن را معنای پرده نشینی(بهفرمان حجاب)مضمون آیه و شمول 

 .32اندداده اشاره را پشتوانۀ خویش قرار

                                                           

، 16ج،  زانیالم ریتفس ترجمه ، طباطبایی ؛1579، ص3ج، القرآن احکامابن العربی المعافری، : برای مثال بنگرید به.29

، 6، جتفسیر القرآن العظیم ؛ ابن کثیر دمشقی،576 ، ص8، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی،  ؛507 ص

 .399ص

 سند این روایت سخن خواهیم گفت. دربارۀ در ادامه   . 30

 .به حجاب فرموده بود امر این قضیه بعد ازآن بود که پیامبر و.  31

عَلَى عِدَّۀٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ » توجه نمایید:نقل این باب مثال به  از.  32

 کلینی، ؛«إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ النَّبِیِّ ص وَ عِنْدَهُ عَائِشَۀُ وَ حَفْصَۀُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ فَقَالَتَا ِإنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ

به صورتی آمده که صریحاً اختصاصی بودن فرمان  جمله مذکورنیز ها نقلای از پاره . در534ص ، 5ج الکافی،
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*** 

خروج گیرد که  کسانی قرار استنادمورد تواند می نیز روایاتاز ای مجموعه پیشین، درکنار دو آیۀ

هایشان خانه ازرا خروج زنان  ،این روایات با مضامین متفاوت .شمارندمیناروا  منزل از زنان

 نمایند. مینکوهش 

بر  نشینیخانه به را سبب توصیه طبیعی عاملی کههستند احادیثی  ،روایاتاولین دسته از این 

مبنای  گرای زنانطبیعت مرد و مخالف جنس به زنان همت معطوف بودنمثالً  است.شمرده 

: خلقت یافتن استدربردارندۀ دو گزاره مشترک  مضمون این اخبار .33باشد مینشینی خانه ستایش

 یافتن زن ازخلقت ازمیان این دو، گزارۀ نخست) .34معطوف بودن همت زن به مرد ، ومرد زن از

معطوف بودن همت زن گزارۀ دوم ) .35بحث ما ندارد شکلی که تفسیر گردد، تاثیری در مرد( به هر

 سزایی در بحث ما خواهد داشت. به مرد( و چگونگی تفسیرآن، تاثیر ب

                                                           

 »آورد:میکه  ،104، ص3، جتفسیر جوامع الجامعطبرسی، برای مثال بنگرید به: نشان می دهد. رسول خدا)ص( را 

ذلک بعد أن أمرنا و عنده میمونۀ، فأقبل ابن أمّ مکتوم، و  -صلّى اللّه علیه و آله -عن أمّ سلمۀ قالت: کنت عند النّبىّ

یعنی: ام  «وان أنتما؟ أ لستما تبصرانه؟ بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: یا رسول اللّه أ لیس أعمى ال یبصرنا؟ فقال: أ فعمیا

گوید: من و میمونه نزد رسول خدا ) ص( بودیم که ابن ام خواست داخل شود) و این بعد از آن بود که میسلمه 

: ای رسول گفتیم؛ «حجاب گیرید» پیامبر )ص( به ما فرمان داده بود که حجاب داشته باشیم(. حضرت )ص( فرمود:

 ؟«آیا شما نیز نابینا هستید؛ آیا شما او را نمی بینید» خدا! این مردی نابیناست که ما را نمی بیند! آن حضرت پاسخ داد:

 بود.  داده فرمان همسرانش( را به حجاب) کند که پیامبر)ص( مامیتصریح  ام سلمه، دراین نقل

: قم) الشرائععلل صدوق) ابن بابویه(، محمد بن علی،نیز بنگرید به:  ؛6حدیث ، 337؛ ص 5ج الکافی، کلینی،. 33

 مردان این گونه نیست! داده شده است که در این روایات تذکر . در1؛ حدیث 498ص  (،1385 کتابفروشی داوری،

 نیز یعنی خلقت یافتن مرد از زمین و معطوف بودن همت مرد به زمین بعضی از این روایات به دو محور دیگر در.  34

 اشاره شده است.

میان شیعه و سنی روایات فراوانی با این مضمون که زن از مرد خلق شده است وجود دارد. برای مثال بنگرید  در.  35

احادیث  این بخشی از که ،10ص ق(، 1416 بعثت، بنیاد: تهران) 2ج ،البرهان فی تفسیر القرآنهاشم، بحرانى، سیدبه: 

موضوع خلقت  ؟مقصود اصلی این روایات چیست .مرد خلق شده است یا نه؟ زن ازبه راستی را گرد آورده است. 

ها سواالتی است که اگرچه درجای خود قابل بحث شود؟ و... اینمییافتن زن از مرد با آیات قرآنی چگونه جمع 

این گونه سواالت، پرداختن به  بنابراین .تاثیری درنتیجۀ آن ندارد و باشد اما با موضوع نوشتار حاضر مرتبط نبودهمی

  آید.می خارج شدن از چهارچوب بحث به شمار
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 دانست و به این ترتیب به توجیه آنناظر به وضعیت خاص اجتماعی توان میاین مضمون را ن

و بدون حجاب و ناپسند شکل و شمایل با خروج زنان چنان که این احادیث تنها از هم ؛کمر بست

 عاملی طبیعی این اخبار، بردی ندارد. درکارنیز مبتنی بر آن  توجیهات نهی نکرده است وپوشش 

معلوم با وجود این عامل،  دلیل توصیه به حبس زنان در منزل است. یعنی میل شدید زنان به مردان()

 اشد،همت به معنای میل جنسی ب اگر خانه خواهد بود. ندن زنان درما هم حل مشکل راه است که

هیچ راهی از فساد گیری برای پیش . دراین صورت،به مردان دارند یطبیعی میل شدید زنان به طور

 دیگرروبه رو شدن آنان با یکاز  ماند. بایدباقی نمی از اختالط زن و مردبه جز جلوگیری 

یا  ها الزام نمود وخانه یا باید زنان را به ماندن دربنابراین،  و ازبین بردزمینۀ فساد کرد تا گیری پیش

های اقتصادی و غیره که چرخ جامعه را برای انجام فعالیت در بیرون ازخانهحضور مردان . مردان را

 !شوندنشینی میخانهملزم به هستند که  این زنان در نتیجه .ضرورت دارد گرداندمی

نیز میل جنسی  را فراتر از« زن به مرد معطوف بودن همت»توان میاما این همۀ سخن نیست.  

روایات، اهتمام این . باشدمیسوی زن  اهمیت جلب توجه مرد از مقصود از این عبارت نمود. تفسیر

برای زن فضیلتی  کمال و، بلکه کندزن را مذمت نمی و داردمیرا بیان  جلب توجه مرد به زن

 او به مرد تعبیر از روایات که درشوهرش)این نیست که  تر ازرشمرده است. برای زن هیچ چیز مهمب

های علمی و هم با یافته است است( به وی توجه کند. این موضوع هم با طبیعت زنانه سازگار شده

 جدید. 

خلقت یافتن زن از )دو گزارهاند، به دنبال گرفته در روایاتی که اینک موضوع بررسی ما قرار

 :است آمده عبارت سه قالب در که بیان گردیده است حکمی ،معطوف بودن همت زن به مرد( و ،مرد

  ؛36«خانه ایشان در مراقبت کنید از»  

 ؛ 37«آنان را حبس کنید» 

                                                           
الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَۀَ عَنْ أَبِی  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ . 36

 ،337ص  ،5ج ،یالکاف ،کلینی ؛اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّۀُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِعَبْدِ 

 3حدیث 
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 .38«ها حبس کنیدخانه آنان را در» 

از عبداهلل بن  39رسیده است: در یک سند کلینی از محمد بن یحیی نخست با دو سند به ما تعبیر 

امام صادق)ع( نقل کرده  از 42از عبدالرحمن بن سیابۀ 41از ابان بن عثمان 40حکمبنمحمد از علی

او  این دستاویز که توثیق صریحی در موردبا  -44مورد عبداهلل بن محمد . در این سند، در 43است

 .46دهدابراز تردید شده است. اما بررسی وضعیت وی، صالحیت او را نتیجه می -45وجود ندارد

 .47دانندقابل اعتماد می لی متقن او را موثق ویگروه زیادی از سند پژوهان، متکی بر دال
                                                           

الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی اْلخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ َعنْ  أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ . 37

نَّ تُهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ وَ إِغِیَاثِ بْنِ أَبِی إِبَْراهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمَرْأَۀَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنََّما هِمَّ

 .1حدیث  ،498؛ ص عیالشرا عللصدوق،  ؛الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُلِقَ عِدَّۀٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  - 38

فی لرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِی الرِّجَالِ احْبِسُوا نِسَاءَکُمْ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ ِإنَّمَا هَمُّهُمْ فِی اْلأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَۀُ مِنَ ا

 .4حدیث  ،337ص  ،5ج ،یالکاف، کلینی؛یَا مَعَاشِرَ الرِّجَالِالبیوت 

حلّى) عالمه(، حسن بن یوسف بنگرید به: ؛ وی محمد بن یحیی العطار است که جزو مشایخ قابل اعتماد می باشد. 39

 .157 صق(،  1381، منشورات المطبعۀ الحیدریۀ: نجف اشرف) األقوال هخالص،اسدىبن مطهر 

 .88 ص ق( 1395المکتبۀ المرتضویۀ، :نجف اشرف)لفهرستاطوسی، محمد بن حسن، بنگرید به:؛ موثق . 40

 (شمارندمیزمرۀ اصحاب اجماع قراردارد) کسانی که روایات مرسل ایشان را قابل اعتماد  وی به نظر مشهور، در . 41

تفرشى، نیز بنگرید به:  ؛22ص، االقوال خالصه حلی) عالمه(،دانند)برای مثال بنگرید به: میاو را موثق  نیز علمای ما

 . 45 ص،ق( 1418موسسۀ آل البیت، :قم )1ج ،نقد الرجال ،حسینىسید مصطفى بن حسین 

برای مثال بنگرید به: ؛ دانندمیوی ثقه و قابل اعتماد  بسیاری او را به دلیل نقل بزرگانی مثل ابن ابی عمیر از. 42

ص  ،ق( 1413 مجمع البحوث االسالمیۀ،: مشهد) الفوائد الرجالیۀ، آبادى، محمد اسماعیل خواجوئىمازندرانى خاتون

موسسۀ احیاء آثار : قم) 10ج ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالخویی، ابوالقاسم،نیز نگاه کنید به:  ؛72

 .361 ص ،ق( 1422االمام الخوئی،

 .3حدیث ، 337ص ،  5ج ،یالکاف کلینی، . 43

 و لقبش هم بُنان یا بَنان است. وى برادر احمد بن محمد بن عیسى است . 44

یا تعدیل او  جرح و مورد وی هیچ چیزی که داللت بر در»برای مثال بنگرید به سخن تفرشی که می نویسد:.  45

 .303، ص1ج ،نقدالرجال ؛بنماید یافت نشد

شمار  . او دراست نوادر الحکمۀدر میان راویان کتاب  داشتنش رسد دلیل اصلی وثاقت وی قرارمیبه نظر  . 46

عین حال در  در او روایت نقل کرده است و از نوادر الحکمۀکسانی است که محمد بن احمد بن یحیی، صاحب 
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روشن است که  کند.نقل می در سندی دیگر، کلینی از ابان از واسطی و او از امام صادق )ع( 

رسد بررسی این سند . به نظر نمی48اندنشده ذکرهایی صورت گرفته که ابان با واسطه نقل کلینی از

را  ما اعتبار سند مزبورسند قبلی و پذیرش این سند با ضرورتی داشته باشد. مشترک بودن مضمون 

                                                           

ندارد که محمد بن الحسن بن خالد بن الولید، شیخِ مرحوم صدوق، و مرحوم ابن نوح صیرافى  زمرۀ کسانی قرار

 استثناء نموده و یادآورشده اند که غیرقابل اعتماد می باشند.

متهم به این  نوادر الحکمۀشایان ذکراست که محمد بن احمد بن یحیى بن عمران االشعرى القمى نویسنده کتاب  

موقعیت باالی این  نظرگرفتن مقام و به این دلیل و با در .عیف و غیر موثق نقل روایت کرده استبوده که ازافراد ض

و روایات  این کتاب را مورد بررسى قرار داده -استاد شیخ صدوق -میان شیعه، محمد بن الحسن بن الولید کتاب در

معتقدند  محققانها معرفی نموده است. شدهاء و راویان غیرقابل اعتماد در این کتاب را گردآورده و به عنوان استثن

 ست. شوند و عبد اهلل بن محمد نیز از آنهاها نباشند موثق شمرده میشدهشمار این استثناء  افرادی که در

مؤسسۀ آل : قم) 2ج، الرجال احوال یف المقال یمنتهحائری مازندرانى، محمد بن اسماعیل، ازجمله بنگرید به:  . 47

 . 179 ص،  ق( 1416، البیت

 خاتمۀ ،: محدث نورى) میرزا(، حسینبنگرید به؛ اندجستهلی استناد یگروهی که او را قابل اعتماد می دانند به دال
 . 203 ص ق(، 1417مؤسسۀ آل البیت،: قم) 7ج ،المستدرک

نگرفته است.  روایات او مورد تردید قرار استبصار و بیتهذ، حضریمن الهای درکتاب .1 :مزبور ازاین قرارندل یدال 

 اصوالً ذکر اند وقرارنگرفتهها مورد تردید و مناقشه کتاباین  روایات ضعیف و غیرقابل اعتماد در پاسخ: بسیاری از

 منابع رجالی اصلی مثل نجاشی و الفهرست شیخ تضعیف نشده است. در .2شود.نمیاین منابع دلیل وثاقت  روایت در

بنا باشد طبق این استدالل عمل کنیم باید  اصوالً اگر تضعیف شده است و منابع معتبر رجالی دیگر پاسخ: وی در

او روایات فراوان نقل کرده  بزرگان محدثان از .3 .بشماریماین دو کتاب تضعیف نشده باشند موثق  هرکس را که در

، سعد بن عبد اهلل اشعرى و محمد بن یحیى عطار.پاسخ: گذشتگان اصلی اند، کسانی مثل محمد بن على بن محبوب

: بنگرید به؛ براساس آن درمورد راویات مشکوک حکم به وثاقت می نمودند پذیرفته و« اصالۀ العدالۀ» را به نام

 . 234ص ،  12ج  ،رجال معجم خوئی،

تواند وثاقت راوی را ثابت نماید. به همین دلیل دیده می شود که شیخ صدوق با نمیاین رو نقل محدثان بزرگ  از

وی  هم از باز ،او ناصبی تر ندیدم یعنی از« لم ارانصب منه»  گویدمیمورد احمد بن حسین ابونصر  که دروجود این

موسسۀ احیاء : قم)، المستند فی شرح العروۀ الوثقى) کتاب الصوم (خوئی، ابوالقاسم،بنگرید به:  ؛کندمیروایت نقل 

 .296 ، صق( 1421آثار االمام الخوئی، 

 .4حدیث  ،337ص ، 5ج ،یالکاف کلینی، . 48
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نیازیم. سند دوم بی دربارۀاین صورت، از بحث  سازد. درناگزیز میقبول مضمون یاد شده  به

 آن جای تردید ندارد.  صدور و مضمون مورد نظر با سندی قابل اعتماد نقل گردیده است

 از خانه را تامین سازد.خارج  چیزی نیست که مقصود مخالفان حضور زن در اما این مضمون

بذل توجه کافی به زنان و  منظور حضرتتوصیه به مراقبت از زنان است. « حصنوهن» عبارت

اهمیت توجه  -. این توصیه با فقرۀ قبلیباشدمیمنزل  از سالمت روحی و عاطفی آنان در مواظبت

 است.  کامالً سازگار -مرد به زن

 آن را علل الشرائع شیخ صدوق در با یک سند نقل شده است.دوم) آنان را حبس کنید(،  تعبیر

محمد بن حسین بن ابی الخطاب از محمد بن یحیی از غیاث بن ابراهیم از امام  از پدرش از سعد از

 .50باشدمی. این سند نیز معتبروقابل قبول 49صادق)ع( روایت نموده است

با  اگر «حبس»کلمۀ ، انشناسلغت . به گفتۀشودمستفاد نمیزنان نشینی خانه این عبارت نیزاز اما 

مضمون روایات  . با درنظرگرفتن این معنی،51به معنای نگاه داشتن است ،متعدی نشود حرف جرّ

ای رفتار نماید که مرد باید به گونه گویدمیهای روحی زن مرتبط بوده و حساسیتمورد بحث، به 

) به لحاظ عاطفی و روحی(  رفتار مرد باید از آسیب دیدن زن .زن را برای خود نگاه دارد

 .باشد« احبسوا» گیری نماید. این درصورتی است که عبارت روایتپیش

                                                           

 .1حدیث  ،498ص  ،علل الشرائعصدوق) ابن بابویه(،  . 49

غیاث بن  آمده که رجالی منابع بعضی دراین سند تشکیک گردد.  درممکن است به خاطر غیاث بن ابراهیم .  50

 رجال ،حلّى، حسن بن على بن داود به:بنگرید است؛  معتقد بوده عمر و به صحیح بودن خالفت ابوبکر بُتریابراهیم 
 نقد تفرشی، ؛246ص ، االقوال خالصه عالمه(،الحلی)؛ 492ص  (،1383 ،انتشارات دانشگاه تهران: تهران) داود ابن

غیاث بن  گفته شده است کهدرجای خود باشد. میمحرز  وثاقت غیاثجا و این تشکیک نا ب .8، ص 4ج، الرجال

. کسی که بُتری بوده نفر اول) نخعی( است غیاث بن ابراهیم تمیمىو  نخعى : غیاث بن ابراهیماستابراهیم نام دو نفر 

برای سند مورد نظر، غیاث بن ابراهیم تمیمی مقصود است.  و به قرینۀ نقل محمد بن یحیی، در نه دوم) تمیمی(.

 ،ق( 1431 موسسۀ النشر االسالمی،: قم) 8ج  ،قاموس الرجالتستری، محمد تقی،  این زمینه نگاه کنید به: مطالعۀ در

 .354ص 

 1410 ،العلم للمالییندار :بیروت) 3 ج ،العربیۀ صحاح و اللغۀ تاج -الصحاح ،ر.ک: جوهرى، اسماعیل بن حماد . 51

الفکر للطباعۀ و النشر و دار: بیروت) 3 ج ،العرب لسان ،ابن منظور، محمد بن مکرمنیز نگاه کنید به:  ؛915ص  ،ق(

 .115ص  ق(، 1414دار صادر،  -التوزیع
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. استها چنین اغلب نقل قضا در آمده است. از« احتبسوا» ، «احبسوا» در نقلی دیگر، به جای

لغت به معنای  در «احتباس» ربطی ندارد.نشینی خانه، این حدیث اصالً به «احتبسوا» مبتنی بر کلمۀ 

 کنید که زنانتان ازآن شما باشندکاری  :گویدمیروایت . 52باشدمیاختصاص دادن چیزی به خود 

 .(را به خود اختصاص دهیدیعنی قلبشان )

 حبس زنان در موضوعتنها عبارتی است که به  کنید(، ها حبسخانهزنان را در ) سوم تعبیر

 . پردازدمیها خانه

 که آنان را با عنوان ،از گروهی کلینیاین سند،  در سند نقل شده است. یکاین مضمون با 

)ع( نقل از احمد بن ابی عبداهلل از پدرش از وهب از امام صادق  ،کندیاد می« مِنْ أَصْحَابَِنا ة  عِدَّ»

برد، برای می از آنان نام« من اصحابنا ةعد»با تعبیرکلینی  که مشایخ گروهی ازاسامی . 53استکرده 

نیز، احمد بن ابی احمد بن ابی عبداهلل منظور از  .54باشدمی معلوم و وثاقت آنان محرز علمای ما

 و برقی بن خالدأحمد بن محمد  ،برقی اهللا عناوین أحمد بن أبی عبدبوی  . نامبرقی استعبداهلل 

فردی موثق  وی .55به میان آمده است روایات ای ازپاره هایسند اهلل درأحمد بن محمد بن أبی عبد

نیز مردی موثق و قابل  پیش گفته( است. اوپدر احمد )برقی  محمد بن خالد .استو قابل اعتماد 

وهب بن  ویکامل نام وهب است. اعتباری این سند گردیده، بیکسی که باعث  .باشدمیاعتماد 

و غیرقابل  دروغ گو، حدیث ساز یشخص ویوهب ابی البختری است. به تصریح علمای رجال، 

به متنی که با این سند نقل  .شودمیشناخته  معتبربه خاطر نام وهب نااین سند  .56اعتماد بوده است

                                                           

 .151ص  ق(، 1410،نشر هجرت :قم) 3 ج ،نیالع ،فراهیدى، خلیل بن احمد :بنگرید به . 52

 .6حدیث  ،337ص  ،5ج ،یالکافکلینی، . 53

از  خالصه االقول اند. عالمه درنمودهاین سند، گروه مورد اشارۀ کلینی از احمد بن محمد بن خالد برقی نقل  در . 54

علی بن محمد بن عبد  .2 ،علی بن إبراهیم .1مقصود ازگروه مزبور  ،این صورت خود کلینی نقل کرده است که در

 الحلی) عالمه(، ؛ نداباشد. این اشخاص مورد وثوقمی علی بن الحسن .4اهلل بن أمیۀ وأحمد بن عبد .3 ،اهلل بن أذینۀ

 .272ص ، االقوال خالصه

 .13 ، ص3، جمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالخوئی ، بنگرید به: .  55

ق، با 1423موسسۀ آل البیت، : قم) 2ج،یالکش رجال ،: کشّى، محمد بن عمر بن عبد العزیزبنگرید به، برای مثال.  56

. نیز . کشی از فضل بن شاذان نقل می کند که وی دروغگوترین مردم روی زمین است597 ص ،میرداماد( تعلیقات

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به  :قم) الشیعۀ مصنفی أسماء فهرست ؛النجاشی رجال،نجاشى، احمد بن علىبنگرید به: 
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 -که با این سند نقل شده است -درخانه را زنان حبسبنابراین  اعتماد نمود.توان میشده است ن

 نسبت داد.  ان شیعهبه امامتوان مین

*** 

                                                           

 ، : تفرشینک باشد. نیزمی« کذاب» مورد وی: نجاشی در تعبیر.  430ص ق(،  1407، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

وی قاضی » کند که:میای را از ابن غضائری درحق وی نقل جملهعالمه حلی  به نقل از  ؛32، ص5ج، نقد الرجال

طرفه این است که حاجی نوری «. باشندمیاهل سنت بود اما روایاتی از امام صادق نقل کرده است که غیرقابل اعتماد 

مورد این شخص  در ،را توثیق نماید راویان اخبار جایی که ممکن است کوشیده است تا مستدرک خاتمه که در

، المستدرک خاتمه ؛ محدث نوری) میرزا(، «برای توثیقش وجود ندارداو مردی ضعیف است که راهی » نویسد:می

 .350، ص 5ج

مورد وهب )له کتاب یرویه جماعۀ؛ یعنی وی را کتابی است که  البته میرزای نوری با استناد به این سخن نجاشی در

اشخاص جلیل القدر نیز  درمیان گروه مزبور نام برخی :چنین گفتهمحدثان آن را روایت کرده اند(، گروهی از

میرزای  ابراهیم بن هاشم. به نظر و سندی بن محمد ،علی بن حکم ،کسانی مثل عباس بن معروف ؛گزارش شده است

براین اساس روایات وهب را قابل اعتماد  واعتماد به کتاب می باشد محدثان دلیل بر نوری، روایت نمودن گروهی از

تصحیح کرده و همین مبنا جملۀ منقول از ابن غضائری درمورد وهب را  بر. برخی نیز 350ص ، 5جهمان. ؛ دانسته اند

امام صادق نقل کرده است که قابل اعتماد  وی قاضی اهل سنت بوده اما روایاتی از صحیح این است که»گویند:می

موسسۀ رای : قم) 9ج ،فقه( خارجدرس  راتیکتاب النکاح) تقر شبیری زنجانی، سید موسی، بنگرید به :  ؛«باشندمی

باشد که ماقبل فقط درصورتی صحیح می از« اما» آن است که استثنایدلیل ایشان  . 3149ص  ق(، 1419پرداز،

 بنگرید به همان. ؛ معنی استروایات او موثق شمرده شود وگرنه استنثا بی 

تواند به مالحظۀ میزیرا استثنای مزبور  ،آن است که نیاز به توضیح داشته باشد از ترروشنناتمام بودن این استدالل 

نتیجه با عدم وثاقت روایات وی کامال سازگار باشد. با وجود  در عبارت قبلی) اهل سنت بودن وهب( مطرح شده و

ضعف و عدم وثاقت وهب بن وهب، احتمال عدم  عبارت ابن غضائری و نیز دیدگاه مشهور مبتنی بردو احتمال در

 نماید. می ترقویوثاقت 

یک کتاب به دو صورت  نقل محدثان بزرگ از گفتمحدثان باید  مورد نقل کتاب او توسط گروهی از اما در و

اعتماد به کتاب باشد  تواند دلیل برمیچه اکثارنقل(؛ دوم: نقل موردی و نادر. آنیک کتاب)  است: اول: نقل بسیار از

صورت نگرفته است.  نقل فراوان توسط محدثان جلیلل القدر ،مورد وهب بن وهب در صورت اول است نه دوم و

مضمونی  راوی مورد نظراگر  همان صورت نخست نیز در باشد. ازسوی دیگرمیاین نقل محدود به مواردی خاص 

، نکندتایید  آن را شواهد قرآنی یا روایات دیگرو  باشد، درکتاب خود آورده باشد که انحصاراً توسط او نقل شدهرا 

 تواند زمینۀ اعتماد را فراهم آورد. نمینقل محدثان بزرگ هم 
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ای از اخبار شمرد، به دستهبرمینشینی خانهدر کنار روایاتی که عاملی طبیعی را مبنای توصیه به 

دستۀ دوم از  ،این روایاتدانسته است.  این توصیه دلیلرا  «انبودن زنپذیرآسیب»خوریم که برمی

 زن قرار گرفته است.نشینی خانهداران که مورد استدالل طرفروند احادیثی به شمار می

با ورود افراد نامطمئن به داخل منزل مقایسه  زن ازمنزل خروج این روایات، ای ازدر پاره

 .57است ها توصیه شدهگردیده و برهمین اساس، به خارج نشدن از خانه

با  ،ابی عبداهلل اشعری از شخص یا اشخاصی سنددر یک  .باشدمیدارای دو سند  این مضمون

 از امام باقر)ع( از جعفر بن عنبسۀ از عبادۀ بن زیاد از عمرو بن ابی المقدام ،«بعض االصحاب»عنوان 

اما  ،وجود دارد ابی المقدام اختالف نظر مورد عمرو بن اگرچه در ،این سند در روایت کرده است.

  .58دانیمو موثق می فردی قابل اعتمادرا  وی ،علمای رجال هم صدا با بیشتر

احمد بن محمد بن سعید از جعفر بن محمد حسنی از علی بن عبدک از حسن بن  سند دیگر در

المومنین )ع( نقل از امیر  ظریف بن ناصح از حسین بن علوان سعید بن طریف از اصبغ بن نبات

با این حال،  به صراحت یادی نشده است. های رجالیجعفر بن محمد حسنی درکتاباز  کند.می

 موردهیچ گفتگو بیها بقیۀ واسطهاعتبار  .59باشدمیاعتماد روایات او مورد مورد قبول و وثاقت وی 

 . گرددمعتبر تلقی می پذیرش دانشمندان است. این سند نیز

کلی بدانیم. ای توصیه زنان رانشینی خانه که شودمیموجب ن اعتبار سندی این روایات

مطمئن به خانه صورت گرفته ورود افراد نا منزل و این روایات بین خروج زن از ای که درمقایسه

ورود ) نامطمئن شرایطیدر  ، بلکهنیست طور کلی مد نظرکه خروج زن بهسازد ، روشن میاست

سالمت  ،شده است. ورود افراد نامطمئن به منزلتوصیه  خارج نشدن از خانه ،افراد نامطمئن به خانه(

 بسیار دشوار نیزنجات و رهایی از خطر  این وضعیت، . دراندازدمی جسمی و روحی زن را به خطر

معرض خطر است و  سالمت جسمی و روحی وی درکه  . خروج زن از خانه در شرایطیباشدمی

                                                           

مکتبۀ نینوى : تهران) اتیالجعفر ،کوفى، محمد بن محمد اشعثنیز:  ؛7حدیث  ،337ص ، 5ج ،یالکاف کلینی، .57

 .96 ص ق(، 1417 ،الحدیثۀ

 .83 ، ص14، جمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال خوئی، برای نمونه بنگرید به:.  58

میان سادات بود و  جعفر بن محمد مردی موجه و مورد احترام در»:که برای مثال بنگرید به سخنان عالمه حلی.  59

 .33ص ، االقوال خالصه ؛ ر.ک: الحلی) عالمه(،میان اصحاب ماست شخصی موثق در
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عقل نیز به خارج نشدن از خانه توصیه  ،این وضعیت ست. درحتماً کاری ناروا ،آن دشوار رهایی از

 مرد نیز نباید از -است که خطر محتمل و نجات ازآن دشوار -شرایطیچنین  در اصوالً کند.می

 تنها به زن اشاره شده استدر روایات،  اینکه دارد. روایات به چنین وضعیتی نظر خانه خارج گردد.

موقعیت خاص زمان صدور این  به خاطر (باشدمیناروا شرایط مزبور خروج مرد نیز  در اینکه با)

حضور در سطح جامعه  ها وبرای خروج زنان از خانهشرایط اجتماعی یا مکانی  که باشدمیروایات 

همۀ برای  حکمی کلی و ،منزل برای خروج زنان ازدر این روایات  ،. بنابرایننبوده است مناسب

حکمی ویژه و متناسب با موقعیت خاص اجتماعی را  ، بلکهاست بیان نگردیده هامکانو  هانازم

 دارد.بردر

 60 باید مخفی شود! است که معرفی گردیده« عورت»زن  روایات، دسته این ای دیگر ازدر پاره

گروهی از  ،آمده است یکافدر در سند نخست کهسند به ما رسیده است.  با چند نیز این اخبار

از نوح  61احمد بن محمد بن خالد از ،ازآنان یاد شده« عِدٍَّۀ مِنْ أَصْحَاِبنَا»که با عنوان  ،مشایخ کلینی

مضمون را از امام این  به صورت مرفوعهنوح بن شعیب  ،سند ادامۀ در اند.نقل کرده بن شعیب

هرچند وثاقت احمد بن محمد بن خالد و نیز نوح بن شعیب محرز  صادق)ع( روایت نموده است.

 .63.باشدمیغیرقابل اعتماد  62اما این روایت به دلیل مرفوعه بودن ،است

                                                           

 3 ج ،هیالفق حضرهیال من صدوق) ابن بابویه(، محمد بن علی ، نیز: ؛8حدیث  ،338ص ، 5ج  ،یالکاف کلینی، . 60

. نیز نگاه 4372حدیث ، 390ص  ،ق( 1413،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: قم)

 . 197ص  ق(،1414دار الثقافۀ،: قم) 2ج ،یمالاال طوسی، محمد بن حسن،کنید به: 

 با عنوانروایت احمد بن محمد بن خالد را  الًمقصود احمد بن محمد بن خالد برقی است. مرحوم کلینى معمو . 61

، احمد بن محمد به اعتماد اسناد قبل، اول سند واقع شده است موارد ای ازالبته در پاره .کندنقل مى« من اصحابنا ةعد»

 باشد.که سند معلق مى

 حدیثی را گویند که از وسط، یا آخر سند آن یک راوی یا بیشتر افتاده باشد.مرفوعه  . 62

توثیقی ثبت نشده « نوح بن شعیب»درباره  ) دام ظله(،استاد بزرگوار حضرت آیت اهلل شبیری زنجانیبنا به گفتۀ  . 63

توثیقى در کتب رجال ذکر نشده و دلیلی برای اعتماد به وی ) هم چون بسیاری نقل بزرگان  »فرماید:ایشان می .است

ص ، 19 ج ،النکاح کتاب شبیری زنجانی،بنگرید به:  ؛«حدیث ( نیز وجود ندارد که به استناد آن وی را موثق بدانیم

2065 . 
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مسلم از مسعدۀ پدرش از هارون بن  علی بن ابراهیم از ازرا کلینی همین مضمون  ،سنددیگر  در

کسانی که  .64است کرده از پیامبر اکرم)ص( روایت بن صدقۀ از امام صادق)ع( از امیرالمومنین)ع(

 نیز منابع رجالی درباشند. می وثوق همگی مورد اعتماد و ،انداین سند واسطۀ نقل روایت شده در

 اند. به صراحت توثیق گردیدهاین افراد 

نقل  هیالفق حضرهیمن ال این مضمون را درکتاب  صورت مرسلهبه  شیخ صدوق ،سندسومین  در

این مبنا، با توجه به  و66دانندرا معتبر می هیفق بیشتر علما روایات شیخ صدوق در کتاب. 65کندمی

این  در ، چرا کهپذیریممبنای مشهور این روایات را می بر نیزما  .دانندرا قابل قبول میمتن این سند 

 . استوار نگردیده است مورد نظر نگارنده انفرادی ومبانی خاص  بر هاو بررسیها بحثنوشتار 

ابی  مشایخ از گروهی از به واسطۀ این سند، . درشیخ طوسی است یامال در، سند آخرین

المفضل از جعفر بن محمد بن جعفر حسنی از موسی بن عبداهلل حسنی از جدش موسی بن عبداهلل 

دو پسر حسن( از مادرشان فاطمه دختر ابراهیم و حسن)از پدرش عبداهلل بن حسن و دو عموی وی 

پیامبراکرم)ص( نقل حدیث  )ع( از علی بن ابی طالب بزرگوارش از جدش پدر ازع( امام حسین)

 شده است. 

این  نتوان چنان است که  کننداسنادی که مضمون مورد بحث را پشتیبانی می اعتبار بعضی

 به مردها توصیه شده که چون زنان، این اخبار در روایات را به استناد ضعف سندی نادیده گرفت.

 خانه پنهان کنید. آنان را در شوندمیعورت محسوب 

                                                           

به دست آورد. برای مثال علمای بزرگ رجال نزد را او  اعتباراما به نظر می رسد با مراجعه به منابع رجالی بتوان 

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه : قم) ،رجال الشیخ الطوسی: طوسی، محمد بن حسن، بنگرید به

 .«او فقیهی عالم و صالحی پسندیده بود فضل بن شاذان گفته است» که می نویسد:،  379ص  ق(، 1427 ،علمیه قم

 .535ص  ،5ج  ،یالکاف کلینی، :بنگرید به . 64

 . 390ص ، 3ج، هیالفق حضرهیمن ال  صدوق) ابن بابویه(، . 65

این کتاب را  تصریح نموده است که روایات موجود در حضریمن الابتدای  این مبنا چون شیخ صدوق در بر.  66

، روایاتی که به صورت (ره)داند، با توجه به جاللت قدر و موقعیت باالی شیخ صدوق قبول داشته و مورد اعتماد می

استفاده نکرده و مستقیماً آن را به « روی»تعبیر به خصوص اگر شیخ صدوق از ،کتاب آمده است این مرسله در

 باشد.معصوم)ع( نسبت دهد، معتبر می
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بودن  مطلوب دلیل این دسته از اخبار، در ازآن رو ضرورت دارد که« عورت» کلمۀ تبیین معنای 

، اندپرداخته روایات این شرح به که نیز متونیمنابع لغوی و  است. معرفی گردیده زناننشینی خانه

  .67اندمعرفی نموده «استقبیح  نزد دیگران در آشکار ساختنش چیزی که»را به معنای عورت 

 را عورت زن بدن همۀتوان مین-فقهی هایکتاب مختلف ابواب در –فقها  نظر بیشتر مبتنی بر

بدن  همۀ مبحث حجاب، پوشانیدن در رویکرد، اتخاذ همینبا  ی بزرگ شیعه،فقها .68قلمداد نمود

. معلوم اندنمودهرا استنثاء  هادستو  صورتمثل  هاییقسمتو  نشمرده واجبزنان  برایرا 

قبیح شمرده  شانکردنآشکار است که هاییکه مقصود از عورت بودن بدن زن، قسمت شودمی

 . شودمی

                                                           

 فی المنیر المصباح فیومی، احمد بن محمد مقری، ؛617ص  ،4ج ،العرب لسان ،ابن منظوربرای مثال بنگرید به: .  67
چنین برای مطالعه در متون شرح احادیث، هم .437ص  ق(،1414 دارالهجرۀ،: قم) 2ج ،للرافعی الکبیر الشرح غریب

: تهران) 8ج  ،هیالفق حضرهیشرح من ال  یف نیروضۀ المتق ،به: مجلسی اصفهانى) مجلسی اول(، محمد تقىبنگرید 

 . 108ص  ق(، 1406 ،مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور

موسسۀ آل : قم) 2ج  ،الفقها تذکرۀ برای مثال، بنگرید به: الحلی) عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،. 68

طبق نظر همۀ علما) شیعه و سنی( پوشاندن صورت برای » . به این سخن وی توجه نمایید:446ص   ،ق( 1414 البیت،

در نظر علمای شیعه دست ها نیز همین حکم را دارد. پس این که گفته می شود بدن زن عورت  زن واجب نیست. و

 یف المطلب یمنته: الحلی) عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نک نیز ؛«این قسمت ها نیست می باشد شامل
الحلی) عالمه(، حسن بن یوسف بن  ؛272ص  ق(، 1412 مجمع البحوث االسالمیۀ، :مشهد) 2ج ،المذهب قیتحق

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه : قم) 2ج ،عۀیالشر احکام یف عۀیالش مختلفمطهر اسدی،

 1407موسسۀ سید الشهداء، :قم) 2ج ،المختصر شرح یف المعتبرالحلی) محقق(، جعفر بن حسن،  ؛98ص  (،1413،قم

 :قم ) العراق و الحجاز أئمۀ بین و اإلمامیۀ بین الوفاق و الخالف جامع، قمی، علی بن محمد بن محمد ؛101ص   ق(،

 یف عۀیالش یذکر،عاملى) شهید اول(، محمد بن مکى ؛49ص  ق(، 1421،زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السالم
 اللثام کشف ،اصفهانى) فاضل هندى(، محمد بن حسن ؛8ص  ق(،1419 مؤسسه آل البیت، :قم) 3ج  ،عۀیالشر احکام

 ق(، 1416،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :قم) 3ج  ،األحکام قواعد عن اإلبهام و

 . 234ص 

( هادست که به استناد این روایات و تشبیه زن به عورت، پوشانیدن تمام بدن) حتی صورت و ،مخالفبرای دیدن نظر 

 ،(فقه خارج درس راتیتقرتبیان الصالۀ) طباطبایی بروجردى، سید حسین، :شمارد، برای مثال، بنگرید بهمیرا واجب 
 .252 ص، ق( 1426،گنج عرفان للطباعۀ و النشر :قم) 3ج
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 استمورد نظر  زن بدن مواضعی از نیز بحث مورد روایاتدر  گفتتوان می، تفسیر اینپایۀ  بر 

« ستر»به این روایات،  در .آیدمیشمار  قبیح و ناپسند به خیابان درکوچه و آنهاکه آشکارکردن 

پوشاندن و  ،که مطلوبسازد این توصیه روشن می«. خانه حبس زنان در»شده است نه به  توصیه

است. طبق این  های عمومی و مقابل انظار دیگرانهایی خاص از بدن در محیطقسمتکردن پنهان

 آشکار ساخت. توان میبرابر محارم  و در محیط خانههای بدن را تنها در این قسمت توصیه،

قسمت این  که شودمیبدن زنان عورت شمرده  از قسمتی :دنگویمیروایات این به تعبیر دیگر، 

 . های عمومی آشکار نشودابر و محیطمع درباید پوشیده بماند و 

پذیربودن زنان را دلیل که آسیبدهد که دستۀ دوم از روایات )نشان می آمدهدستنتیجۀ به

بردارندۀ مضمونی نسبی) ناظر به شرایط خاص اجتماعی که در (شماردمینشینی خانهتوصیه به 

هایی از بدن زن که نباید در یا خاص) ناظر به قسمت است(، خروج زنان مستلزم مخاطراتی

 . باشدمی های عمومی آشکار گردد(محیط

این  مردان را نبینند. کندتوصیه می به زنانافزود که  به این دو مضمونرا  یروایاتتوان می

 سند به ما رسیده است.  با دو ،مضمون

است. طبق نقل کرده  )ع(به صورت مرسله از امیرالمومنین ی اربلیاعلی بن عیس ،سند نخستدر 

 .69اند)س( حکایت نمودهفاطمۀحضرت  مضمون مورد بحث را از علی)ع( حضرتنقل اربلی، 

آمده است:  متن روایت در این، آن اعتماد نمود. گذشته ازبه نتوان  شودمیباعث  بودن سند مرسله

 «بهترین چیز برای زنان چیست؟» رو گردید که:اکرم)ص( روبه با پرسش پیامبر امیرالمومنین)ع(

امیر  .)س( رفت و سوال را بازگفتبه نزد حضرت فاطمه ،دانستپاسخ را نمی حضرت علی)ع(

 آن بهترین کار او گفته بود که .پاسخ را دریافت زهرا)س( حضرت فاطمه از کالمالمومنین)ع( 

عقاید شیعیان  توجیه این مضمون، مبتنی بر. د و نه مردان ایشان راناست که نه زنان مردان را ببین

 دشوار است. 

                                                           

همان گونه که . 466ص  ق(،1381 بنی هاشمی، :تبریز) 1ج ،االئمۀ معرفۀ یف الغمۀ کشف ،اربلى، على بن عیسى . 69

 نقل امیرالمومنین)ع( بابویه از ابن اخبار فاطمۀکتاب  را از وی این روایتنیز متذکر شده است،شیخ حر عاملی )ره( 

آمده است؛ ر.ک: عاملی) شیخ حرّ(، محمد بن  االنوار بحاردر اسناد کتاب  فاطمۀ مولدبا نام  کتاباست. این  کرده

 . 67ص  ق(، 1409 مؤسسه آل البیت،: قم ) 20ج  ،الشریعۀ مسائل تحصیل إلى الشیعۀ وسائل تفصیلحسن، 
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فاطمه)س( روایت  حضرت از امیرالمومنین)ع( از جابر جعفی از سعید بن مسیب در سند دوم،

، به مستدرکدرکتاب  از ابن بطریق آن هم ،االنوار بحار در فقط منابع شیعی این سند در اند.کرده

 و اءیاالول ۀیحلسند ابن بطریق به کتاب  .70آمده است !حافظ ابو نعیماثر  اءیاالول یحلکتاب  نقل از

 . 71دنباششدت ضعیف و مورد تردید می به ابو نعیم تا سعید بن مسیب هایواسطهنیز 

و با  نیستمعصوم)ع( قابل انتساب به  زنان بهتر است مردان را نبینند()چنین مضمونی بنابراین، 

 .آن وجود نخواهد داشت دربارۀ اعتباری سندی، نیازی به بررسی و بحثبی توجه به

*** 

از  سوم ایدسته و اندبسنده نکرده روایات مخالفان حضور زنان در اجتماع، به دو دستۀ پیشینِ

 و معابر هاخیابان دررا تردد زنان عراقی  روایاتی که ؛باشدمینیز مورد توجه این گروه  روایات

زنان خروج این اخبار، از مردان خواسته شده است که جلوی  است. درداده  مورد نکوهش قرار

 .72بگیرند! هاعراقی را از خانه

، را بپذیریم اسناد روایاتکه این با فرض .به بحث سندی نیست یهیچ نیاز ،مورد این اخبار در

این اخبار، از وضع ظاهری زنان  در .با زمان و مکانی خاص پیداست ارتباط مضمونی این احادیث

این مضمون دربردارندۀ معلوم است که  گالیه شده است. هاخیابانبه  آنهاعراقی و نحوۀ آمدن 

                                                           

آقا بزرگ(، ر.ک: تهرانی)) اگرچه مرحوم آقا بزرگ تهرانی این کتاب را در عداد منابع شیعی برشمرده است . 70

 اما نشانۀ صریحی بر ( 81ص  ق(، 1382 مطبعۀ الغری،: نجف اشرف) 7ج ،عۀیالش فیتصان یال عۀیالذرمحمد محسن، 

 دست نیست.  شیعه بودن ابو نعیم در

کنیم. کافی است به وضعیت خود نمیهای قبل از سعید بحث واسطهمورد  کشانیم و درنمیسخن را به درازا . 71

اند. توجه شود. بسیاری از علمای رجال وی را غیر قابل اعتماد شمرده (این روایت سعید بن مسیب) راوی اصلی

نقل و همه را فاقد اعتبار  ،که به مدح وی اشاره دارد را ابتدا روایاتی معجم رجال خویی در کتاب نفیس اهللآیت

. وی سپس به روایات مخالف پرداخته 141-139ص  ،9ج ،ثیالحد رجال معجم شمرده است؛ بنگرید به: خوئی،

 در پایان وضعیت او را مورد تردید دانسته است. و، 146 - 141ص  ،همان ،است

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى َعنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ  یکافسند این روایت در ؛536ص ، 5ج ،یالکاف کلینی،. 72

 با عنوان سند و همان جا این مضمون را بدون ذکر کلینی در .بْنِ یَْحیَى عَْن غِیَاثِ بْنِ ِإبْرَاهِیمَ عَْن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع است

 نقل نموده است.« فی حدیث آخر»
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 را هانازم زنان و همۀ همۀ این اخبار مطرح شده است، ای که درتوصیه .کلی و عام نیستای نهی

 گیرد.نمی بر در

*** 

 ضرورتبودن پذیرش چنین مضمونی)بعید، زناننشینی خانه به مربوط احادیث بررسیبا توجه به 

غیرالزامی و  به پذیرش داللت این روایات، با که فقها و محدثان را برآن داشت (زناننشینی خانه

 دربردارندۀ مورد بحث، همگی اخباراند به صراحت گفته آنان .73آن روی بیاورنداستحبابی بودن 

ممنوعیت حضور  متضمن حکم الزامی مبنی بر این رویکرد، روایات در هایی اخالقی هستند.توصیه

مورد  ظهور احادیث پوشی ازچشم فقها برای توجیه. 74شوندمیمنزل تلقی ن خارج از زن در

 دهند.را مستند قرار می 76و اخالقی دانستن مضمون روایات، اعراض اصحاب75بحث

 دانستن حبس و و حقوق زنان، همراهی با این رویکرد و مستحبل ئمسادر بحث پیرامون 

 پذیرد به هر حال، حضور زنای را میتوصیه که چنینزنان، قدمی رو به جلو نیست. آننشینی خانه

. چنین کسی نباید از تصریح به الزمۀ سخن خویش شماردمیمذموم بیرون از منزل در جامعه و  را

 حضور زنان درکه به  در نوشتار حاضر .77در مخفی نمودن آن داشته باشدپرهیز کند و سعی 

                                                           

بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبِْس الْمَرْأَِۀ فِی » عنوان گردآوری کرده است:این این روایات را تحت  عاملی مثال شیخ حربرای . 73

 باب استحباب حبس کردن زن در خانه ،«بَیْتِهَا أَوْ بَیْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَیْرِ حَاجَۀٍ وَ لَا یَدْخُلْ عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ

اش یا خانۀ شوهرش. بنابراین زن نباید جز برای کار ضروری از منزل خارج گردد و نباید هیچ مردی بر او وارد 

 .64ص  ،20ج ،وسائل لیتفص: عاملی) شیخ حرّ(، بنگرید بهگردد؛ 

وی این  .211ص  (،1364 ،انتشارات صدرا :تهران) حجاب ۀمسال : مطهری، مرتضی،بنگرید بهبرای مثال  . 74

 دهد. میرویکرد را به عموم فقها نسبت 

که  -مضمون ظاهری روایات مزبور الزامی است. اگر داللت این روایات را بپذیریم مضمون روشن این روایات . 75

 کار را دشوار خواهد ساخت.  -دهدنشان میدر خانه هایشان  را هازنحبس ی بودن الزام

مورد عمل و اعتنای فقهای ما  ،نمایدمیچه متن یک روایت برآن داللت این است که آن اعراض فقها مقصود از . 76

کراهت به  افتوکنارگذاشته شده و  ،باشدمیاین روایات مدلول ظاهری  قرار نگرفته باشد. برای مثال ممنوعیت که در

 اند.داده

سوی دیگر استحباب حبس  یک سو گفته شود اسالم زن را فعال و با نشاط و اجتماعی می خواهد و از که ازاین . 77

تبلیغات دینی و  چنین صدر و ذیل ناسازگاری سال هاست که در و خانه نشینی زنان را بپذیریم تناقضی است ال ینحل!

گردد. استاد شهید مرتضی مطهری نیز در یک میاند ارائه شدهکتاب هایی که در همین زمینه نوشته  تحقیقات ونیز 
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مخالفان این حضور و  همدلی با ،نشینیخانه پردازد، پذیرش استحبابمی هاورزشگاهمجامعی مثل 

از همراهی با این بنابراین کند. که نویسنده تعقیب می شودمی در تعارض با دیدگاهی شمرده

استحباب  ؛ چرا کهنماییمزنان را ردّ مینشینی خانهبودن کنیم و مستحبمیرویکرد خودداری 

 . آیدنمیروایات به دست  و از این اخبار زناننشینی خانهشرعی 

 گیرد که: در مواردی صورت میحکم نمودن به استحباب، 

 و داللتسند  ، اگر. دراین صورتی را نشان دهدکار بودنمستحب دلیل ظاهر یا صریح، الف(

 شماریم.را مستحب می کار آن ،پذیرفته شوددلیل 

بنا به نظرکسانی  ،را بیان نماید. دراین صورت کاریک  «ثواب داشتن»دلیل ظاهر یا صریح،  ب(

مستحب بودن توان میدانند، پشتوانۀ استحباب نیز می ،استحقاق ثواب را افزون بر «من بلغ» که اخبار

 .78آن را پذیرفت

                                                           

آنچه موجب فلج کردن نیروى زن و حبس استعدادهاى اوست حجاب به صورت زندانى » جا با قاطعیت می نویسد:

است و در اسالم چنین چیزى وجود  کردن زن و محروم ساختن او از فعالیتهاى فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى

بلکه علم و دانش  -گوید حق تحصیل علم و دانش نداردگوید که زن از خانه بیرون نرود و نه مىندارد. اسالم نه مى

کند. اسالم هرگز و نه فعالیت اقتصادى خاصى را براى زن تحریم مى -را فریضۀ مشترک زن و مرد دانسته است

ص ، 19ج ،آثار ۀمجموع؛ ر.ک: مطهری، «عار بنشیند و وجودى عاطل و باطل بار آیدبىکار و خواهد زن، بىنمى

این یک توصیۀ اخالقى است. علماى اسالم » گوید:میپس از اشاره به روایات مورد بحث ما جای دیگر  و در.  586

اند این است ها استنباط کردهفقها از امثال این جملهچه آناند. ... این جمله را به شکل یک توصیۀ اخالقى تلقى کرده

ها ارشاد به حقیقتى روحى و روانى در روابط دو جنس است و شک نیست که حقیقتى را بیان که این گونه جمله

آنچه اسالم الاقل به  لغزند.کند. رابطۀ زن و مرد اجنبى سخت خطرناک است، گِلى است که پیالن بر آن مىمى

  .584؛ همان، ص کند این است که تا حد ممکن اجتماع مدنى غیر مختلط باشدمر اخالقى توصیه مىصورت یک ا

را  یکار داشتنثوابی روایت اگرگفته شده است ها شود که درآنروایات گفته می به گروهی از «من بلغ» اخبار.  78

او خواهد داد.  به موعود را ثواب خداوند ،انجام دهد ثواب مندی ازبهره نیت به کار را آنی شخص و نشان دهد،

 این ،است آمده برسد( کاری داشتنثواب کسی که به او خبر)« من بلغه ثواب شئ»تعبیر ،تادرمتن این روایچون 

 نامند. می« بلغ من» اصطالح  در را اخبار

گفت  توانمیروایات  این به استناد که معتقدند : گروهیانددستهدو  بر روایات این با مواجهه در اصولی دانشمندان

 دانند. درنمی را منطبق «استحباب»عنوان  . ایشاناندپذیرفته را داشتن ثواب تنها، دوم گروه .استمستحب  کارآن 
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را  ظاهر نتوان این دیگر، به دالیلی اما ثابت نماید، را یکارالزامی بودن  به ظاهر،دلیلی  ج(

به استحباب  رأیو  کشیممی( دست الزام و )وجوب دلیل ظهور از ،این صورت در پذیرفت.

 دهیم.می

برایش یا  استحباب آن را بیان کرده یا به صراحت، به ظاهر، دلیلی که زناننشینی خانهدر مورد 

 .آیدنمیوعدۀ ثواب داده باشد وجود ندارد. براین اساس، مورد اول و نیز دوم به شمار 

 گرفت، قرار ی که قبالً مورد بحثاخبار باید گفت زناننشینی خانهدانستن مستحب  در مورد

این ظهور  از کشیم؛ چرا که فقهامیدست  این ظهور از شمرد.الزامی می درمنزلرا حبس زنان 

 را آن و کرده اعراض ظاهر روایات وقتی از .گیردهمین نقطه درمی گفتگو در اند.کرده« اعراض»

  کنند؟میرا استحبابی تفسیر  آنهابا چه دلیلی  ،اندنهاده کنار به

را به استحباب  این اخبارآنان که  .79خواهند گفت قرائن متصل و منفصل درکار است

 در را اهل بیت)ع( زنان که حضورنمایند اشاره می روایات و به گروهی از اخبار ،اندبرگردانده

ای است که در نظر آنان، راه را برای دیگر قرینه مذاق شارع نماید.گزارش میخانه  از خارج

نشینی خانه زنان به الزام با موافق شارع گشاید.مینشینی خانهکشیدن از ظاهر الزامی روایات دست

 توجیه قرینۀ اند، سومینکردهالزام نمینشینی خانه به را زنان که دیانت و اهل سیرۀ متشرعه .نیست

 یاد شده است. 

تفسیر  به منحصر را روایات و آن این قرائن حل ناسازگاری راه اما ،پذیریمرا می قرائن این

نیز  و ،بحث مورد صدور و صحت اخبار که است ناگزیر صورتی در جمع دانیم.نمی استحبابی

 تن به قرائن، آن و اخبار این راهیدو در که است صورتی در چنین باشیم. پذیرفته را آنها داللت

                                                           

به:  بنگرید، مثال برای؛ دارند گیریچشم ثمرات و نتایج چه دیدگاه دو این که است شده های مرتبط گفتهکتاب

 .352ص  ق(،1409 موسسۀ آل البیت، :قم) االصول ۀیکفا آخوند(، محمد کاظم،خراسانی)

نمایند. یا حرمت میوجوب شویم که ظاهراً داللت به میرو به رو روایات  اخبار و ای ازدستهمواردی با  در .79

قرائن متصل یا درکنار این احادیث، قرائن متصل یا منفصلی هم هست که مخالف مضمون روایات می باشد. با وجود 

بین ی یا کراهتی، استحبابصورت اخبار به  با تفسیردر این گونه موارد،  رد.توان ظاهر روایات را حفظ کنمی ،منفصل

در جایی صورت می  ست. استفاده از این روشاین رویۀ مورد پذیرش فقها. یمروایات و قرائن مزبور جمع می نمای

بین روایات و قرائن  راه جمع؛ ثانیاً، ظاهر گردد قرائن متصل یا منفصلی ارائه شود که مانع ازحمل براوالً،  کهگیرد 

 ی یا کراهتی) غیر الزامی( باشد.استحبابصورت به  تفسیراً منحصر مزبور
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چنین  که داد نشان ،نشینیخانه روایات بررسی نیست. گونه این دهیم. اما داستاناستحباب می

 .80عنوان حکمی استحبابینه به  پذیرفت و الزامی حکم یک عنوان بهتوان میه ن را چیزی

را نتیجه نشینی خانه بودن و الزامی کرده حفظ اخبار را این ظاهرتوان مین با وجود این قرائن،

 به صورت استحبابی، روایات بست. تفسیر این و تاویل توجیه کمر به باید بنابراین، گرفت.

فراخور  استحباب نیست. به منحصر به توجیه، که در حالی .است مشکل توجیه برای حل ترینساده

 قابل ارائه است. هم دیگری توجیهات اند،شده اخبار مطرح در این که مضامینی

  نتیجه

برای کارهای غیر ضروری، نه  خانهگفته شده این است که خارج شدن زنان از  برآیند مطالب

مکروه. استناد به روایاتی که به ظاهر از چنین مضمونی برخوردارند، راه به جایی ممنوع است و نه 

  باشند.یا خالی از داللت بر مضمون مورد نظر می این روایات یا فاقد سند معتبر بوده برد.نمی

 ط زن و مردناپسند بودن اختالدوم:  دلیل

 یا دارند هم در دست دست و مردها هازن که نمود تصور در فرضی فقط نباید را مرد و زن اختالط

 نیست. بسیاری اختالط فرض تنها نیز هازن در میان مردها و میان مردها در ها. زناندآمیخته درهم

اختالط  دیگر مصداقدر کنار یک را و مردان حضور زناننفس  سنتی، یهادیدگاه دارندگان از

                                                           

دارد که  متفردی راو گونه روایات مبنای خاص  این با مواجهه در که نویسنده دارد ضرورت نکته این آورییاد . 80

 ،فرض صحیح بودن صدور بر -این قبیل روایاتی از ،نویسنده پایۀ مبنای است. بر آن پرداخته مباحث اصولی به در

گونه روایات،  این در ،نویسنده زعم گردد. بهپشتوانۀ برداشت حکم شرعی  نمی تواند -آن و داللت ،جهت صدور

بیان نموده اند صرفاً مشهوراتی را در این موارد، آنان  .اندنپرداختهسخن  شرعی به حکم و بیان منظر تشریع ائمه)ع( از

گزاره  گونه این بر حکم عنوان ظاهر چه بهاست. آن داشته رواج و در افواه بوده معروف و متداول زمان ایشان در که

 اند.دادهمی آن روزگار انجام عرف و عقالیچه به آنارشاد  ؛می روند ارشادات به شمار ،استها 

می  نوشته خارج از موضوع این آن اثباتپرداختن به که  -خاص نویسنده مبنای بر مبتنی تواننمیکه  بدیهی است

سوی علمای  و پذیرفته شده از ، براساس مبانی مشهوردر ادامه بحث حاضر و نیز مباحث مشابهدر  .بحث نمود -باشد

قبل مدرن  و ما کهن در ذهنیت های دنیای موارد زیادی ریشه این مبانی در ،به زعم نویسندهمسیر را می پیماییم.  شیعه

 اساسی است. نیازمند تحولی و داشته
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 است که ایمساله ،باشد ممنوع حتی یا ناپسند خود خودی به زن و مرد اختالط کهاین .81دانندمی

آیا  کتاب خواهد داشت. این بحث موضوع بر عمیقی ، تاثیراز آن گیریو نتیجه آن دربارۀ بحث

 ممنوع شد گفته که معنایی به را و مرد زن اختالط اگر ست؟انارو کلی به طور و مرد زن اختالط

 زنان حضور که بپذیریم باید حتماً -نیست مجاز ضرورت به و اضطراری موارد در جز که -بدانیم

 ممنوع است. نیز هاورزشگاه در

در کنار  حضور آنان و عدم از مردان زنان بر جداسازی شرع کلی سیاست که شود اگر روشن

 زنانحضور  مسالۀ باشد، تکلیف ضرورت( آنان) مگر در حد ارتباط بین گونههیچ دیگر و نبودیک

 . 82گردید خواهد معلوم خود به خودها ورزشگاهدر 

چرا  ؛گردد روشن همیشه یک بار برای باب شریعت در این موضعرسد ضروری است به نظر می

 تاثیر آن تحت بسیاری مسائل بلکه (،هاورزشگاهحضور زنان در ) ما بحث مورد مسالۀ فقط نه که

 ارتباط گونههیچ و نبود و مرد زن بین سازیجدا اسالم آیا این است که مشخص قرار دارند. سوال

                                                           
 ها که در ادامه نقل می شود. برای مثال بنگرید به فتاوای بعضی از علما در مورد حضور زنان در ورزشگاه . 81

 از .است شده تاکید اختالط مسالۀ بر به طور خاص هاورزشگاه در مخالفان حضور زنان بعضی از استدالل در.  82

 که فراوانی دنبال سئواالت و استفتائات به»نوشت: باره همین استفتایی درپاسخ  در فاضل لنکرانی محمداهلل آیت جمله

شده  هادر ورزشگاه با حضور بانوان محترم در رابطه به صورت کتبی و یا حضوری از اینجانب تلفن و یا از طریق

و  .نیست جایز ریبه ولذت  بدون حتی ،به بدن مرد زن که نظر روشن است از نظر فقهی اوالً که داردمی اشعار ،است

در  که اختالط است شده و مالحظه زن و مرد است اختالط عدم دارد فراوان آن تکیه روی که اسالم از مسائلی ثانیاً

در  بانوان شرکت ،بنابراین است. داشته دنبال چه مفاسد فراوانی به، در برخی نهادهای داخلیه غربی و متاسفان جوامع

 های خاصیلو مکان و، و در این امکنه جایز نیست وجهاست به هیچ اختالط با که همراه ،های عمومی ورزشیمکان

و الزم است دولت محترم جمهوری اسالمی  است بر آن مترتب اختالط اما مفاسد یابد برای زنان اختصاص

 این جهت امور ورزشی اختصاص دهد و از جهت بانوان برای شرعی ضوابط با رعایت همه مستقلی را هایمکان

باشد و از  های اسالمیدر مسیر احیای ارزش ،محترم مسئولین حرکت که است انتظار آن نشود. قائل آنان بین تبعیضی

را  اسالمی به احکام عمل توفیق همه به اجتناب نماید. خداوند، این امر است دار نمودنخدشه موجب که اموری

 زن و مرد شرکت هزاران، شکل این به» است: گفته باره همین در همدانینوری  حسیناهلل  آیتنیز «. فرماید عنایت

خواهد  و فساد اختالط موجب باشد، باالخره جدا هم از هانشستن آن هر چند جای آنها- و رفت وآمد مجمع یک در

 .1385فروردین و اردیبهشت  ،19شمارۀ  ،حوراءبه نقل از مجلۀ  ؛«شد
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 توصیه خود پیروان و به برگزیده اجتماعی سیاست یک عنوان دو را به حرام( بین آن )خالی از

 است؟ نموده

از روایات  ایمجموعه به استدالل بر اساستواند می و مرد زن و همنشینی اختالط ناروا شمردن

 لزوم و دیگراز یک ضرورت دور بودن زن و مردمبتنی بر این روایات،  گیرد. مضامین صورت

 آنهاست.  بیشتر جداسازی هر چه

مبنای  و مردان زنان اختالط ممنوعیت که بگوییم است شایسته ،روایات این به پرداختن از پیش

  برد.نمی جایی به راه جتبرّ ممنوعیت بر مبتنی استدالل و قرآنی ندارد

بحث  مورد تفصیل به قبالً کهباشد می احزاب سورۀ 33 آیۀ تبرج ممنوعیت قرآنی ریشۀ

 را ، این کلمه84اندشمرده تبرج مصداق در برابر مردانرا  زنان ظاهر شدن که کسانی .83قرارگرفت

مفسران، کلمۀ مزبور معنای  بیشتر این درحالی است که به نظر اند.دانسته آشکار ساختن معادل

اظهار زینت و آن چه که سبب تحریک شهوت مردان »معنای به در لغت « تبرّج»متفاوتی دارد. 

اصطالح فقهی، این کلمه را به  در است.« 86ها و زیور آالتآشکار ساختن زیبایی»و 85«گرددمی

تظاهر » ،88«ظاهرشدن»  ،(87است)که از افعال الزم « آراستن» اند.معرفی کرده های متفاوتیصورت

                                                           

أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّمَا یُِریدُ  قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ َو الَ تَبَرَّجْنَ تَبَرَُّج الْجَاهِلِیَّۀِ الُْأولَى وَ أَقِمَْن الصَّالَۀَ وَ آتِینَ الزَّکَاۀَ وَ وَ  . 83

  (.آمد) ترجمۀ این آیه قبالً .اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً

 همان است، مردم برابر در شدن ظاهر معناى به "تبرج "کلمه» :برای مثال بنگرید به سخن عالمه طباطبایی که.  84

 ابن نیز بنگرید به: ؛462 ص ،16، جزانیالم ریتفس ترجمه، ؛ ر.ک: طباطبایی«ستهویدا همه براى قلعه برج که طور

مجامع  میان مردان در گوید: تبرج آن است که زن درمیمجاهد »، 364 ص ،6ج ،میالعظ القرآن ریتفس دمشقى، کثیر

 «.حاضر گردد

 جواهر من العروس تاج ، نیز: واسطى زبیدى، محمد مرتضى حسینى ؛212 ، ص2 ج ،العربلسانابن منظور،  . 85
 .294 ص ق(، 1414 ،دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع :بیروت) 3ج ،القاموس

 .278 ص ق(، 1416 ،کتابفروشى مرتضوى :تهران) 2 ج ،نیالبحر مجمعطریحی، فخر الدین،  . 86

 عقیقی عبدالرحیم ترجمه ، القرآن فقه فی کنزالعرفان ترجمۀ  سیورى اللّه عبد بن مقداد ،(مقداد فاضل) . حلّى 87

 .718 ص ،(1385 اسالم، نوید: ایران، قم،)  2جبخشایشی،

 .370 ص ق(، 1404 ،انتشارات نوید: تهران) 2ج،یشاه ریتفس ،جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى . 88
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در مقابل  زنانه هایو زینت اظهار زیور آالت»  و 89«باشدمیبه چیزهایی که برخالف شرع و عرف 

 برای زیورها و هازیبایی اظهار و آشکار ساختن باشند.می تفاسیر در شمار این 90«بیگانه مردان

 که موجب آشکار شدن هاانداختن روسری بر شانه ،92با تبختر و ناز و کرشمه رفتن راه ،91مردان

 شهوت تحریک موجب که اندامی هایآشکار ساختن زیبایی و 93شودمی سر و گردن و سینه

 قرار دارند. معانی این درزمرۀ نیز 94شودمی مردان

 مردان در مقابل نماییخود تبرج از گفت مقصودتوان می تفاسیر مختلف، در نظر گرفتن با

 سازد، اتفاقمی دشوار مردان( را برابر در ظاهر شدن به معنای) «تبرج»تفسیر عام  چهآن. 95است

 زن شدن حاضر دارد. فقها وجود مرداندر برابر  حضور زنان ممنوع نبودن در مورد که است نظری

                                                           

 ،موسسۀ مطالعات فرهنگی: تهران) شرح أصول الکافی شیرازی) مال صدرا(، محمد بن ابراهیم، د به:بنگری.  89

 .14ذیل حدیث ،  97ص (،1366

دفتر انتشارات اسالمى  :قم) رسالۀ فی العدالۀ(، سید علی،  ق 1297متوفای سال موسوی قزوینی)بنگرید به: .  90

 .64 ص ق(، 1419 ،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 فیض کاشانی، محمد محسن،  ؛ 339 ص ،8ج ،القرآن تفسیر فی التبیانطوسی،  در منابع شیعی: بنگرید به: . 91
 شریف ؛992 ص ق(، 1418مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه قم، :قم) 2ج ،القرآن تفسیر فیاألصفى 

 3ج ،القرآن اعراب محمد،  بن نحاس، احمد بنگرید به: ،. و در منابع اهل سنت 630 ص ،3، جریتفس  الهیجی،

سیوطى، جالل  – الدین جالل محلى،  ؛215 ص ق(، 1421 العلمیۀ، الکتب دار بیضون، محمدعلى منشورات :بیروت)

 .425 ص ق(، 1416للمطبوعات، النور مؤسسه :بیروت) نیالجالل ریتفسالدین،

 :تهران) ،10ج ،الغرائب بحر و الدقائق کنز تفسیرمحمدرضا،  بن محمد مشهدى، قمى بنگرید به: ،در منابع شیعی . 92

 و قتادۀ و . و در منابع اهل سنت، این تفسیر به مجاهد372 ص (،1368اسالمى، ارشاد وزارت وانتشارات چاپ سازمان

 ریتفس محمد، الدیننجم نسفى، ؛3 ص ،22، جانیالبجامعطبری،  بنگرید به: ،نسبت داده شده است نجیح ابن أبی
 .794ص  (،1367 سروش، انتشارات :تهران) 2 ج ،ینسف

 .231 ، ص4، جلیالتنز انواربیضاوی،  به: است. بنگرید یافته به مقاتل نسبت منابع اهل سنت در،  93

روح المعانی فی تفسیر القرآن  محمود، آلوسى، است. مطرح و ابوعبیده مبرّد نظر به عنوان اهل سنتمنابع  در.  94
 .189 ص ق(، 1415 العلمیه، دارالکتب :بیروت ) 11ج ،العظیم

تبرّج و  مقدار که آن، بدون شک» نویسد:می ،داندمی نماییخود معنای همین به تبرج را که ،مطهری استاد . 95

 که است بیشتر از آن به مراتب، شودمى جنسى انحراف سبب آزاد هاىو معاشرت زن در اجتماع خودنمایى

 .463ص  ،19، جآثار مجموعه؛ مطهری، «گرددسبب مى، و دست نارسى محرومیت
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شدن ظاهر) ایگسترده معنای چنین تبرج . اگردانندنمی و ممنوع حرام کلی طور به مرد برابر دررا 

 .شمردندمی ممنوع نزد مردهارا  هازن حضور به طور کلی بایستمی  داشت،  در برابر مردان(

منع  ،حاضرند مردها که مجامعی در را هازن حضور توانمین تبرّج آیۀ از با استفادهبنابراین، 

 کرد.

 بعضی اثبات برای تبرّج( بودن ممنوع) دلیل از این که دهدمی نشان فقهی هایجستجو در کتاب

، 96هاجنازه تشییع در زنان حضور بودنمکروه .است شده استفاده زنان نسبت به هااز محدودیت

 .97استگردیده  مبتنی استدالل بر همین کهباشد می فتاوایی ترینمعروف از یکی

*** 

 کهایم دریافته اینک .گرداندمی باز روایی بحث به را ما تبرّج، دربارۀاز بحث  آمده دست به نتیجۀ

روایات  به استدالل مسیر  از  تنها ،باشندمی  و مرد زن اختالط ممنوعیت به معتقد که کسانی راه

 گذرد.می

                                                           

پنجمین حکم این است که حضور » نویسد:. وی می 395ص  ،1ج  ،عهیالش یذکرشهید اول(، بنگرید به: عاملی). 96

بحرانى، یوسف بن احمد بن به:  کنید مراجعه نیز ؛«زنان در تشییع جنازه مکروه است؛ زیرا... مصداق تبرج خواهد بود

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه  :قم) 4ج ،الحدائق الناضرۀ فی أحکام العترۀ الطاهرۀ،ابراهیم

دار احیاء  :بیروت) 4ج ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمنجفی، محمد حسن، ؛84ص  ق(، 1405 ،علمیه قم

 .272 ص ق(، 1404التراث العربی،

با زینت و آرایش است، هر  همراه که نامحرمى زن اعضاى به اگر مرد س.»نمایید: توجه پاسخ پرسش و این به ، 97

نباشد، چه  لذت هم قصد و لو با کند انگشترى، نگاه با همراه دست دار یااز مواضع استثنا باشد، مانند: چشم سرمه چند

 و همین دارد فساد براى و شأنیّت و ریبه فتنه براى معرضیّت، و تبرّج تزیّن این حرام است، زیرا خود دارد؟ ج. حکمى

 .  162ص ق(، 1428 دفترآقای بهجت، :قم) 4ج ،استفتاءات؛ بهجت، محمد تقی،«کافى است حرمت براى

مقام حکومت و  اگر زن» سوی زنان مطرح شده است: از حکومت تصدی ممنوعیت اثبات برای که سخن این به ،نیز 

صدایش  و داشته اختالط و برخورد ،مردان و با خارج شده منزل از که کندمى ایجاب ،دار گرددعهدهقضاوت را  یا

 -آیه به همین با استناد، را پس از شرکت در جنگ جمل برسد و اصحاب پیامبر )ص( عایشه نامحرم به گوش مردان

 در شرط مورد تواندخوبى مىه ین آیه بدادند. ا قرار سرزنش و انتقاد مورد -آمده تاریخ آن گونه که در کتابهاى

 .352، ص1ج، هیوال یف دراسات ؛ منتظری،«گیرد استناد قرار مورد مؤید به عنوان ) مرد بودن حاکم(،بحث
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 و لزوم مردان از زنان بیشتر چه هر گزیدن دوریضرورت مستفاد تواند می ،این روایات

 روایی هایکتاب سرتاسر در .باشد هم کنار در ایشان حضور بودن و ناپسند آنان، اماکن جداسازی

 ممکن که خوردمی چشم به فراوانی احادیث و معامالت و ... اخبار ابواب تا گرفته ابواب عبادی از

 شود.  شمرده برداشتی چنین پشتوانۀ است

 به حضور مربوط روایات )مثل روایات این از برخیتوان می چه اگر ،متفکراناز  بسیاری نظر به 

 از برخی دیگر ، ولی98زنان( را توجیه کرد جای در نشستن یا مکروهیت معابر در عراقی زنان

 را قبیل این و از نمودن سالم مکروهیت یا اجتماعی عبادات حضور در ناپسندی مثل ،روایات

 صورت هنگامی روایات با این درست مواجهۀ گروه، این نظر به .نمود توجیه و تاویلتوان مین

 زنان ،مبنای آن بر که بدانیم؛ سیاستی اجتماعی کلی سیاست یک را مبنای مزبور اخبار که گیردمی

 مردها نیز حضور دارند. که حاضر شوند در جاهایی نباید

به  را و زنان مردان اختالط یت، ممنوعفقها از توجهی قابل گروه است رویکرد همین بر مبتنی

  .99اندساخته مطرح صراحت

 مود. ن بندیدسته گروه چند قالب درتوان میمورد نظر را  روایات

 شمرده ناروا ضرورت حد در جز را بیگانه مرد کردن زن وکه صحبت اول روایاتی است دستۀ 

 هیالفق حضرهیال من شیخ صدوق در در سند اول، است. رسیده ما به سند چند با مضمون است. این
اکرم)ص(  پیامبر از امام صادق)ع( از پدرانش از زید بن حسین از واقد بن از شعیب با واسطه

که از ، دارد بر در خدا را رسول هاینهی این حدیث، کرده است. را نقل مناهی معروف حدیث

 . 100شودمی دیده نیز کلمه بیش از پنج در بیگانه مرد با زن کردنصحبت جمله نهی

                                                           
عمومی بدانیم  معابر زنان عراقی را ناظر به وضعیت نامناسب و شهوت انگیز حضورآنان درمربوط به مثالً روایات . 98

 .گیری از تحریک شهوت قلمداد نماییممکروهیت نشستن درجای زنان را به معنای پیش مربوط به یا روایات

دار الکتاب  :بیروت) یمجرد الفقه و الفتاو یالنهایۀ فطوسی، محمد بن حسن، برای مثال بنگرید به: . 99

البغدادی)  ؛493ذیل حدیث  ،169ص  ،1ج  ،هیالفق حضرهیمن الابن بابویه(، صدوق )؛ 144ق(، ص 1400العربی،

 .56 ،أحکام النساءمفید(، 

 . 4968حدیث  ،6ص  ،4ج ،هیالفق حضرهیمن الصدوق) ابن بابویه(،  . 100
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، !ایستادهدرحال  خوردن باشند. آبجایز میفقها  به اذعان همۀ کهدارد دربر فقراتی حدیث این

 در زمرۀ کندمی بیدار خواب را از انسان که خروسی به دادندشنام و کفش لنگه یک با رفتن راه

 نیز کنند باز حساب و غریب عجیب روایت این برای اندخواسته فقهایی که حتی !مواردند این

 پس. 101اندداده کراهت به رأی اند. آناننشمرده کلمه را حرام پنجمرد بیش از  با زن کردنصحبت

 بودن صحبت ندارد. بر ممنوع داللت روایت این گفتگو بی هیچ

 نه مگر دارد؟ چه خصوصیتی کلمه پنج .نماید ثابتتواند مین حتی کراهت را نیز این روایت 

 از بیش گفتن ،ضرورت اگر ؟کندمی تجویز ضرورت حد در را گفتن سخن ،روایت که این است

 چیست؟ تکلیف ،نمود اقتضا را پنج کلمه

 نیز امامان معصوم)ع( کردعمل با و مرد(، زن بودن صحبت ی)ممنوعمضمون چنین دیگر، از سوی

در  محدودیت از اینشانه ،ایشان زنان و ائمه زندگیاز  شواهد مسلم تاریخی. است در تعارض

 را روایت این به صراحت مضمون ،اضیر صاحب که چنان ؛دهدنمی دست به آنان کردنصحبت

 با را آن نیز نراقی. 102شماردمی بدیهیاصول  خالف بر حتی و اسالمی امت و سیرۀ روش با مخالف

 سخن )ع(ائمه با زنان آن است که شواهد ۀ اینجمل از .بیندمی تعارض در ثابت شده شواهدی

 از برخی با فاطمۀ زهرا)سالم اهلل علیها( نیز حضرت .ندکردنقل می روایت ایشان و از گفتهمی

 فقهای بیشتر مانند که است این حق 103است. داشته گفتگو مقداد و اباذر و سلمان مثل اصحاب

  آن مورد نظر از مضامین یک هر که صورتی در آن نیز متن .بدانیم ضعیف سنداً را روایت این شیعه

 گردد. می محسوب قبول قابل غیر نشود، تایید احادیث و روایات یا قرآن آیات با

 ُمحَمَّدُ از مَُتوَکِّلِ ْبنِ مُوَسى بْنُ مُحَمَّدُ از عقاب االعمال کتاب در صدوق شیخ دیگر، یسنددر 

أَبِی اْلحََسنِ  از عَمْرٍو صینِیِّ  بْنِ از حَمَّادِ زَیْدٍ بْنُ حَُسیْنُ  از عمویش عِمْرَانَ بْنُ  مُوَسى َجعْفَرٍ از بْنُ

 از َعبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ از أَبِی عَائِشَۀَ سعْدِیِّ  از أَبِی عَبْدِ اللَّهِ از اللَّهِمُیَسِّرِ بْنِ َعبْدِ  از خُرَاسَانِیِّ

 ممنوعدر این سند، است.  کرده نقل َعبْدِ اللَِّه بِْن َعبَّاسٍ  وَ أَِبی هُرَیْرَۀَ از َعبْدِ الرَّحَْمنِ بْنِ  سَلَمَۀَ  أَبِی

                                                           

شیخ ) عاملی ،برای این روایت و مشابه آن قرارداده است عۀیالش وسائلبرای مثال بنگرید به عنوانی که صاحب .  101

 .198ص  ،20 جحرّ(، 

 .58ص  ،11ج ،المسائل اضیر طباطبایی، سید علی، . 102

 .227ص  ق(، 1422کنگرۀ جهانی نراقیین، :قم) 1ج ،مسائل و رسائل ،: نراقى، احمد بن محمد مهدىبنگرید به.  103
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روایت شده  زن باشد، از صدای بردن لذت با همراه که فرضی صحبت زن و مرد، در بودن

 . 104است

(، 105است آن بودن ضعیف گویایکه  هانام بعضی وجود) سند این از وضعیت پوشیچشم با

 صدای از مردجنسی  لذت بلکه ،نشمرده ناپسند را و مرد زن کردنصحبت وجه هیچ به روایت متن

 ماست.  بحث موضوع از خارج که فرضی ؛106است داده قرار موضوع را زن

 تلقی نخست سند معارض عنوان بهتواند می طور خاص به و ساخته تایید را فوق برداشت چهآن

 دراین .باشدمی بصیرابو روایت ،شمرد(می ناروا را کلمه از پنج بیش کردن ) که صحبتشود

ام  جلسه، این در شده است. تشکیل صادق)ع( امام نزد که شودمی گزارش ایجلسهاز  روایت،

 به ابوبصیر حضرت .خواهدمی جلسه به ورود اجازۀ امام از ،یوسف بن عمر ثقفی پیشین همسر خالد

 به ام خالد اجازۀ امام داد و مثبت ابو بصیر پاسخ «بشنوی؟ را او سخن داری دوست آیا» فرماید:می

 زنی را ویبصیر  ابو ،نمود ایراد که سخنانی و ورود ام خالد از بعداین روایت،  طبق حضور فرمود.

 .107یافت سخنور و بلیغ

 به است و کافی بوده و متداول مرسوم امری در حضور مردان زنان وریسخن با این اوصاف، 

 این در گردد. مراجعه شده نوشته هجری چهارم که در قرن ،طیفور ابناثر  ،بالغات النساء کتاب

 ها تنده سخنان کلثوم، و ام )س( زینب حضرت زهرا)س(، حضرت هایبر سخنرانی افزون کتاب،

 .108است نیز گردآوری شده اسالم در صدر سرشناس از زنان

*** 

 روایاتی از بینیممی ،شمارندمی روانا را مرد و زن اختالط گونههر که کسانی در دالیل کاووکندبا 

 تشییع و جماعتو  جمعهنماز  مثل عمومی مراسم در را زنان حضور که آورندمی میان به سخن
                                                           

 ق(، 1406 دار الشریف الرضی للنشر، :قم) االعمال عقاب و االعمال ثوابصدوق) ابن بابویه(، محمد بن علی،  .104

 . 334ص 

 هریرۀ دقت کافی مبذول گردد!کافی است فقط به نام جناب ابو. 105

که فاکه ازآن گرفته شده « تفکه» کلمۀ «. من فاکه امرأۀ ال یملکها حبسه اهلل بکل کلمۀ کلمها فی الدنیا الف عام».106

 .است، به معنای لذت بردن 

 .71 ،حدیث ،101ص  ،8ج الکافی، کلینی،: بنگرید به.107

 .(1376، انتشارات الشریف الرضی :قم) النساء بالغاتابن طیفور، ابی الفضل بن ابی طاهر،  . 108
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حضور  بودنمکروه احادیث، به در این آنان این است که استدالل است. واجب نشمردهو ...  جنازه

 در حضور زنان بودنمکروه که اندکرده برداشت چنین شده است. اشاره مراسمی ها در چنینزن

 جا گستردهتا آن نیز و مرد زن اختالط بودن مکروه دامنۀ با مردهاست. مجامع، به خاطر اختالط این

 شده است.  شناخته مطلوبنا هم مراسم عبادی حتی در حضور زنان که شده

 از واسطه با هیالفق حضرهی ال من در صدوق شیخ را یمراسم چنین در هاحضور زن موضوع

قالب  در اکرم)ص(پیامبر از پدرانش از صادق)ع( پدرش از امام از بن محمد عمرو و انس بن حماد

 با را مضمون همین نیز خصال دیگرش کتاب در وی .109است کرده نقل وصیت به امیرالمومنین)ع(

 از بصری زکریای بن محمد از عسکری حسن بن علی از قطان حسن بن احمداز  متفاوتسندی 

 اما .110است نموده نقل باقر)ع( از امام جعفی بن یزید جابر از پدرش از عماره بن محمد جعفر بن

 دیده کراهت از اثری و شده پرداخته حضور این نبودنواجب به تنها ،صدوق شیخ نقل در

 شیخ نقل مضمون .است از کراهت غیر ،تکالیف گونه این انجام به زنان نبودن مکلف .شودمین

موارد  این در ، تکلیفیزنان نمودن کار برایآسان منظور به که نیست این از بیش چیزی صدوق،

 بودن و مطلوب ،مردان و زنان ارتباط محدودیتتوان مین مضمون این است. از نشده ایشان متوجه

 و جمعه نماز در زنان نشدن حاضر نقل، درایننمود.  برداشت را آنان جداسازی و تفکیک

آمده کعبه و ...  در شدن داخل و اقامه و اذان به نبودن آنان مکلف مثل مواردی شمار در ،جماعات

 زنان کار تسهیل برای هاییارفاق بیان صدد در دهد روایتمی نشان خوبی بهسیاق،  . ایناست

 است.

کلینی  صدوق نیست. شیخ منحصر به اجتماعی مراسم در زنان حضور با ارتباط در روایت نقل

 بن محمداز  مسلم بن مروان از ابن فضال از محمد احمد بن از یحییبن محمد از نقل به را آن نیز

 .111است کرده روایت صادق)ع( امام از شریح

                                                           

 .4762حدیث ، 364ص  ،4ج ،هیالفق حضرهیمن ال صدوق) ابن بابویه(، . 109

حوزۀ موسسۀ انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین : قم) الخصالصدوق) ابن بابویه(، محمد بن علی،  .110

 . 12حدیث  ،585ص  (،1362 علمیۀ قم،

 .538ص  ،5ج ،یالکاف کلینی،. 111
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 در مورد نقل، این طبق دهد. نشان مراسم این در را زنان حضور بودن ناپسندتواند می کلینی نقل 

 «ال» گفتن با امام )ع( است. شده سوال جماعت و جمعهنماز  در شرکت قصد به خانه از زن خروج

 بودن روانا سمت به را ذهن استثنا، ینا اند.شده استنا پیر زنان نیز روایت ذیل است. داده منفی پاسخ

 شرکت نیز زنانپیر بر ؛است روشن علت .کندمی جماعت راهنمایی جمعه ونماز  در زنان حضور

 زنان برای که است آن گواهاند، استثنا شده روایت ذیل پیرزناناگر  .نیست واجب مراسم این در

 .است جایز پیرزنان برای که دهدمی نشان استثنا ؛نیستروا  اصالً  مراسم این در نمودنشرکت جوان

 توصیه .گرفت نتیجه را و مرد زن اختالط سازیمحدود اجتماعی سیاستتوان می ،برداشت این با

 با جداسازی و تفکیک که دارد از آن کایتح ،زنان پیر نمودن و استنثا جوان زنان حضور عدم به

 . باشدمی جنسی هیجانات پیدایش از جلوگیریهدف 

 از از احمد بن ابی عبداهلل اصحاب از گروهی از ،دیگر سندی با ،کلینی را مضمون همین شبیه

خروج زن  پیرامون یسوال به ابتدا در این نقل، .نقل کرده است یونس بن یعقوب از محمد بن علی

 . 112اندشده استثنا نمسّ زنان سپس ،پاسخ منفی داده شده ،و جماعت جمعهنماز  شرکت در برای ها

و  مقابل در که است ، روایاتیسازدمی ناممکن بلکه دشوار را روایت این مضمون پذیرش آنچه

 مطرح جماعت و جمعه نماز مثل عمومی مجامع دررا  زنان حضور بودن مجاز صراحت، به

بنابراین،  .113است تاکید قرار گرفته مورداین حضور  بودنالزامی روایات، ازاین برخی در سازد.می

                                                           

 .539ص  همان،. 112

 برای مثال:. 113

خارج شدن  ،اکرم)ص( پیامبر» امام)ع( فرمود: که نقل می کند بن سنان حسین بن سعید از فضالۀ از عبداهلل.الف 

طوسی، ر.ک: ؛ می دانست منظور کسب روزی مجاز به قربان عید فطر و نماز عید در شرکت برای را جوان دختران

»  این روایت عبارت در  .287ص  ق(،1407 دارالکتب االسالمیۀ،: تهران) ،3ج ،االحکام بیتهذمحمد بن حسن، 

کنند. می خانۀ پدری زندگی در که باشدمی  جوانی زنان معنای به وافی فیض در آمده است که به گفتۀ« نساء العواتق

 است.  شوهر!! دانسته پیدا کردن روزی را کسب مقصود از فیض

 خانه ها در را زنان» المومنین)ع( فرمود: امیر که نقل می کند ثقفی ابراهیم اسحاق ذکری از ابو اول در شهید. ب 

بنگرید به:  ؛«است واجب برایشان که نشوید قربان عید و فطر عید نماز در آنان شرکت از و مانع حبس نکنید

 .161 ، ص4ج، عهیالش یذکر شهید اول(،عاملی)
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 گونهاین نمود. تفسیر کراهت به را وی روایت ،کلینی و روایت روایات این بین جمع منظور به نباید

 و شاذ نادر حدیثی کلینی روایت .یابدمی ضرورت متعارض، روایات تساوی در صورت ،جمع

 این برای جایی ، اینوجود  ند. باافراوان آن مخالف روایات و 114دارد  بارز ضعف سندی است،

 . بودنخواهد کلینی(،  روایت کراهتی تفسیر)جمع

*** 

 زن اختالط نظر مخالفان پشتوانۀ روایات نیز از دیگری دستۀگفته،  پیش دسته روایاتدو  بر افزون

 مجاز اضطرار صورت در تنها را مرد پزشک توسط زن معالجۀ که روایاتی ؛آیدمیشمار  به ومرد

  .شماردمی

ابی حمزۀ  از حکم بن علی از بن عیسی محمد بن احمد از یحیی بن محمد از کلینی را مضمون این

 امام بزرگوارش ربراد از کتابش در نیز جعفر بن علی . 115است کرده روایت باقر)ع( اماماز  ثمالی

 .116نقل نموده است مضمون را همین کاظم)ع(

 نزدحضور زن  بودن ممنوع ،روایت این مضمون اما ،معتبر است کلینی از سوی شده ارائه سند

 بیماری دچار مسلمان زنی پرسیدم: امام)ع( از» است: آمده روایت در نیست. و معالجه مرد پزشک

 زن به پزشک این نیست. جائز آن به نگاه که است شده زخم( یا بدنش) شکستگی عضوی از در

 مرد ، آیااست زن از پزشک تواناتر بیماری آن یمداوا در مرد پزشک کند؛ چونمی مراجعه مرد

 برود مرد نزد پزشک به که دارد ضرورت اگر» حضرت فرمود: کند؟ نگاهمزبور  عضو بهتواند می

 .«اگرخواست ،تواندمی نماید مداوا را او و

                                                           

  جمعه نماز و عید قربان و فطر عید نماز، زنان آیا بر پرسیدم امام)ع( که: از کندمینقل  قرب االسناد در حمیری. ج 

و عید خود  جمعه نماز باید همانند مردان برای شرکت در، نیز پرسیدم: آیا زنان. «آری»امام )ع( فرمود:  واجب است؟

موسسۀ آل  :قم) 2ج ،قرب االسناد حمیری، عبداهلل بن جعفر،ر.ک: ؛ «آری» فرمود: نمایند؟ زینت و کرده را خوشبو

 .100ص  ق(، 1413 البیت،

ص  ،14ج ،ثیالحد رجال معجمخوئی، بنگرید به: ؛ اندکرده اشاره روایت این به ضعیف بودن سند بسیاری. 114

241. 

 . 534ص  ،5ج ،یالکاف کلینی،. 115

 .166ص  ق(، 1409 مؤسسه آل البیت، :قم) عریضى، على بن جعفر .116
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 در) مرد پزشک نزدرا  زن حضور یت. این قید، ممنوعوجود دارد صریحی قید روایت این در

 رودمی زیاد احتمال .نیست جائز آنها به نگاه که سازدمی اعضایی به منحصر ضروری( موارد غیر

 مفاد اساس بر .117عورت یعنی ؛دارد را آن به نگاه حق شوهر فقط که است اعضایی منظور که

همچنین  .ندارد زن را عورت به کردننگاه حق ،پزشک مقام در حتی شوهر از غیر روایت، مردی

 -باشدمی آن به بسته زن معالجۀ که -ضرورت در صورت عورت( را) ن عضواینگاه به روایت، 

 ایشان عادی ارتباط و مردان کنار در زنان حضور به ربطی هیچ روایت ،پس است. نموده استثنا

 ندارد. 

*** 

است  روایاتی ،قرار گرفته مخالفان مستند و مرد زن اختالط در بحث که از روایاتی دسته چهارمین

در  ؛شماردمی ناپسند را غذا صرف برای ایشان به کردنتعارف و مکروه را زنان به نمودن سالم که

 روایات دست از این که استای نتیجه بعیدترین و مرد زن و اختالط معاشرت بودن نارواحالی که 

 برگرفت. توان می

 امام از بن صدقۀ مسعدۀ از مسلم بن از هارون ابراهیم بن علی از یکاف در کلینی را فوق مضمون

 بن احمد از یحیی بن محمد از را مضمون همین دیگر دو جای در او .118است کرده نقل صادق)ع(

 از پدرشاز  ابراهیم بن علی از و ،119صادق)ع( امام از ابراهیم بن از غیاث محمد بن یحیی از محمد

 .120است نموده حکایت صادق)ع( امام از ربعی بن عبداهلل از بن عیسی حماد

 سومین . دربپوشیم چشم سندی بحث از که گرددمی سبب 121کلینی و دوم اول سند بودن معتبر

 دسته ایندر  که است مضمونی تفسیر راهنمای نکته این بردارد.در را مهمی نکتۀ حدیث متن ،سند

                                                           

 .کنند آن نگاه به توانندنمی  هم که حتی محارم. 117

 .534ص  ،5ج ،یالکاف کلینی،. 118

 .535ص  همان،. 119

 همان.. 120

است. منظور از  العطار یحیى محمد بن، که در ابتدا نام برده شده استمحمد بن یحیى منظور از ، سند دوم در. 121

که در  محمد بن یحیى منظور ازکه وثاقتش جای تردید ندارد. عیسى است  محمد، احمد بن محمد بن احمد بن

 تمیمى ابراهیم غیاث بناو نیز موثق است.  که باشدخزّاز مىال بن یحیى محمدانتهای سند بار دیگر تکرار شده، 

 .می باشدصحیحه  روایت پس است. شده اسیدى هم توثیق یا اسبذى
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 پاسخ نیز زنان .نمودمی سالم زنان به )ص( پیامبر»: گویدمی متن آمده است. به میان روایات از

 دوست اما کرد،می سالم زنان به اگرچه امیرالمومنین)ع( .دادندمی را )ص(حضرت آن سالم

 جوان زنان صدای از که ترسممی گفت:می حضرت)ع( آن کند. سالم جوان زنان به که نداشت

 .122«دید خواهم زیان ،امبرده کردن سالم رهگذر از که ثوابی از بیشصورت،  در این بیاید. خوشم

اشکالی  هیچ ،مرد و زن کالمی مراودۀ و ارتباط صرف که دهدمی نشان خوبی به روایت این

  .123است جنسی تحریک و رانیدیگر و شهوتآن دو از یک بردن لذت ،ناروا ؛ بلکهندارد

 آوردمی فراهم را فرصت این ،آیدمی دست به آن در نتیجۀ که رهیافتی واین قید  گرفتن نظر در

 درستی به نیز دارد وجود هازن به نمودن سالم زمینۀ در حدیثی منابع در که یدیگر هاینقل که

 تفسیر بر مبتنی ولی است (بردن لذتقید) از این خالی ظاهر به چه اگر دیگر هاینقل تفسیر گردد.

 .باشدمی خاص صورت همین به ناظر مقید،

*** 

نیست.  شد گفته چهآن به منحصر اند،شده دانسته و مرد زن اختالط ممنوعیت پشتوانۀ که اخباری

 حضرت)ع( آن .است امیرالمومنین)ع( توسط عراق اهل مذمتمتضمن  اخبار، این از پنجم دستۀ

 کلینی نموده است. نکوهش خیابان و کوچه و معابر در مردها با هازن اختالط به خاطر را عراقی ها

 غیاث بن از یحیی بن محمد از عیسی بن محمد بن احمد از یحیی بن محمد ازرا  روایت این

 . 124است کرده نقل صادق)ع( امام از ابراهیم

                                                           

عَلَى النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ السالم وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ  ،122

 ،یالکاف کلینی، ؛یَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِأَنْ یُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّۀِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَ
 .648ص  ،2ج

» می فرماید:. ایشان راهگشاست این زمینه در زنجانی) دام ظله( شبیری حضرت آیت اهلل استاد بزرگوار سخن. 123

 برقرار رابطه زن اجنبى، نوعى به مرد سالم کردن ظاهراً....، روایت آن باشد که در محیط صدور امر سرّ این شاید

ارتباط  گونهاین از که براى آن، است. از این رو، در روایت شدهمى تلقّى وى اظهار عالقه نسبت به کردن و حتى

، آن امثال و طعام به دعوت آنان و زنان با شدن غذا نهى شده و مردان را از هم کردن به زن اجنبى اجتناب شود، سالم

 .902 ، ص3ج، النکاح کتابشبیری زنجانی، به:  بنگرید ؛«باشد نکته همین روایت مراد است. ظاهراً داشته حذر بر

 .536ص  ،5ج ،یالکاف کلینی،.124
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که  است این دهندۀنشان روایت متن اما ندارد. و چون و چند گفتگو جای روایت این سند

 حضرت)ع( آن سخناست.  کرده اشاره در معابر عراقی زنان حضور ناهنجار وضعیت به امام)ع(

 زنان که سازدمی روشن متنرود. نمی شمار به عمومی مجامع در زنان حضور به نسبت کلی بیانی

 که شدم خبردار !عراق اهل ای» :گویدمی امام)ع( .فتندرمی هاخیابانبه  نامناسب وضعی با عراقی

  .125«کنید؟!حیا نمی شما آیا .کنندمی پیدا بدنی تماس مردان با هاخیابان در شما زنان

*** 

 آن که زمانی تا است نشسته جاآن در یزن قبالً که را جایی در نشستن است که در دست روایاتی

زن  اختالط ممنوعیت مستند اخباراز  دسته ششمین را روایات این .داندمی مکروه نشده، محل سرد

 آوریم.به شمار می و مرد

حضرت  از صادق)ع( امام از سکونی از نوفلی از پدرش از ابراهیم بن علی از یکاف در کلینی

 .126است کرده روایت را مضمون این اکرم)ص( پیامبر از علی)ع(

 بحث .127رانیمنمی سخن داریم سکونی روایات باب در که مبنایی نیز و روایت این سند از

محلی  در که نشستن نظر دارد موردی به ،روایت رساند.می نتیجه به ترو زود بهتر ما را متن دربارۀ

 که کندمی تایید فقهایی سخن را برداشت این .باشد شهوت تحریک ساززمینه ، که قبالً زنی نشسته

 که اندشمردهبر اخباری عداد در را روایت آنان اند.نموده استفاده صورت همین به روایت این از

دور و  مقدمات انجام با تحریک این اگر حتی داند،می ناروا نامحرم به نسبت را شهوت تحریک

                                                           
 اثر به هم خوردن دو نفر بر «تدافع»یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحْیُوَن.  .125

 .89ص  ،8ج، العرب لسانابن منظور،  ؛1208ص  ،3ج ،الصحاح ؛ جوهری، ازدحام و شلوغی را می گویند

 .564ص  ،5ج ،یالکاف کلینی،. 126

مجلسی ) دوم(، محمد به:  بنگرید ،اندکردهمورد وی تشکیک  در  بزرگی علمای. نیستیم متفرد این مبنا در.  127

» روایت می نویسد: ذیل همین. مجلسی 420ص  ق(، 1404دارالکتب االسالمیۀ، :تهران) 20ج ،مرآت العقولباقر، 

 ضعیف است.  حدیث این بیشتر علما به نظر یعنی ؛«المشهور ضعیف على
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 خود خودی به است نشسته جاآن در زنی قبالً که در مکانی نشستن ،بنابراین .128گیرد صورت دراز!

 .گرددب مرد تحریک که موجب است شده توصیه کار این ترک به صورتی در ؛نیست مکروه

*** 

 به اسالم مبنی بر اینکه ،؛سازدمی نایل روشنای نتیجه به را ما اختالط روایات در نقد بحث مفصل 

 آن ارتباط عدم به اسالم است. نکرده توصیه آنان را بین تفکیک و زن و مرد جداسازی وجه هیچ

است.  خانه محیط به جنسی و التذاد شهوترانی ساختن محدود اسالم نظر ، بلکهکندنمی تاکید دو

 اسالم به را خود شخصی هایسلیقه توانندنمی کنندفکر می دیگری گونهبه که کسانی و بس! همین

 بزنند.  پیوند

 به که ،اسالم منطقشود می گفته نمود. استفادهتوان می نیز دیگر بحثی در نتیجه این از

 هیجان و ایجاد تحریک بیشتر باعث ،دهدمی دستور و مرد زن روابط ساختن جداسازی و محدود

 هم جنسی هایاضطراب  و  هیجانات  از  اثری نیست، هاییمحدودیت چنین که جوامعی در .گرددمی

  .شودمین دیده

در  توانمی ،شودمی داده گفته این به سنتی یهادیدگاه طرفداران از سوی معموالً  که را پاسخی

بر  ،شپاسخدر که  است متفکران این از یکی مطهری یافت. استادمعاصر  متفکران بعضی سخنان

 اشتباه .129کندمی تاکید نیازها در برآوردن انسان اشتهای ناپذیریسیری و آدمی غرایز بودنپایانبی

 مبنای است. جنسی غریزۀ آزادی و محدودیت رفع بین خلط داده روی پاسخ دراین که سهمگینی

دیگر و ... با یک در اجتماع محدودیت و بدون آزادانه و مردها هازن هر گاه که است آن پاسخ این
                                                           

 رمعاص فقهای یکی از این سخن از :به بنگرید . نیز179ص  ،1ج، المکاسب : انصاری، مثال بنگرید به  برای. 128

 منتظری، حسینعلی، ر.ک: ؛ «خاطر مهیج بودن شهوت نسبت به زن نامحرم می باشدآن به  از نهی ،می رود گمان»:که

 .533 ص ق(، 1415 نشر تفکر، :قم) 2ج ،دراسات فی المکاسب المحرمۀ

هاى محدود و سطحى است؛ هاى طبیعى بر دو قسم است. یک نوع حاجتحاجت» به این سخنان توجه نمایید: . 129

که ظرفیت غریزه اشباع و حاجت جسمانى مرتفع گردد، رغبت ها همینمثل خوردن، خوابیدن. در این نوع از حاجت

ولى یک نوع دیگر از نیازهاى طبیعى، رود و حتى ممکن است به تنفر و انزجار مبدل گردد. انسان هم از بین مى

پرستى و جاه طلبى. غریزۀ جنسى داراى دو جنبه است. از نظر پذیر است مانند پولعمیق و دریاصفت و هیجان

 ،آثار ۀمجموع؛ مطهری، «حرارت جسمى از نوع اول است ولى از نظر تمایل روحى دو جنس به یکدیگر چنین نیست

 . 457ص  ،19ج 
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و  پایانبی هم غریزه می پردازند! خود جنسی به اطفای غریزۀ حتماً باشند داشته و اختالط مراوده

در  کند. ایننمی جنسی التهابات کاهش به کمکی هیچ محدودیت رفع ناپذیر است. پسسیری

 در کار حجابی و و حریم ندارد محدودیت و مرد زن ارتباط که -آزاد در جوامع که است حالی

 کهنیست. این آزاد محدودیت، بدون و شرط و قیدبی جنسی غریزۀ اطفای و شهوترانی -نیست

 ، ولیاست صحیح زند، سخنیمی دامن را جنسی التهابات ها،و تفکیک هاسازیو جدا محدودیت

 . نیست جنسی غریزۀ آزادی معنای به و جداسازی و گریز از تفکیک محدودیت رفع

 که به در حدی اما استای جانبهو همه مفصل بررسی نیازمند موضوع به این پرداختن چه اگر

از  اطالعیاز بی ناشی ،شودمی وارد اسالم منطق به که اشکالی گفت بایدیابد می ربط ما نوشتار

 محدودیتمبتنی بر  اسالم منطق که است آن ،اشکال این به اصولی پاسخ این آیین است. منطق

 رسمیت به را زن و مرد و تفکیک بین جداسازی آسمانی دین این .نیست و مرد زن روابط

 دو، آن عادی دیگر، ارتباطیک کنار در و مرد زن حضوردینی،  پیشوایان هایتوصیه در .شناسدنمی

 (کراهت حد در ) حتیمنعی هیچ و التذاذ جنسی( شهوترانی بدون به خودی خود) همکاری و ...

 ندارد.
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 بودن مجاز دوم : دالیل فصل

 اباحۀ قاعدۀدلیل اول: 

این  مفاد .130است «بودن مباح» گردیده، اصل استوار آن بر شیعه حقوق که شمار بنیادهایی در

 این بنیاد پایۀ بر ندارد. وجود آن ممنوعیت برای دلیلی که است اعمالی ارتکاب مجاز بودن ،اصل

 اباحه، برابر قاعدۀدر  بودن. مجاز و آزادی نهباشد می دلیل نیازمند رفیع، ممنوع و محدود بودن

و بنیاد است  بودن ممنوع معنای به حظر کنند.می یاد «الحظر اصالۀ» به  از آن که قرار دارد بنیادی

 اهل سنت متفکران برخی از است. و محدودیت بودن وعکه اصل، ممن معناست به این یاد شده

 132.باشندمی به توقف معتقددیگر نیز  برخی. 131اندساخته الحظر مبتنی بر اصالۀ را خود اندیشۀ

                                                           

موجودات و  زمینۀ حقوق اسالمی در درهم آمیخت. قاعدۀ اباحه به بنیاد« اصل اباحه» با  را نباید« اباحه قاعدۀ» . 130

 ،است« آزاد»و ارتکابش « مباح» ، « مجاز» تکوین عالم همه چیز در ،مبنا های دنیای تکوین اشاره دارد. طبق اینپدیده

 هاست. و پدیده ءبیانگر حکم واقعی اشیا قاعدهاین  آن را ممنوع سازد. که شارعمگر آن

 که حکم واقعیاین از نظر صرف این اصل، با کار برد دارد. در « مشکوک» تنها در مورد پدیده های  «اصل اباحه»

یا دچار اجمال و  نیست دست در نص شرعی که در شرایطی) شک به منظور برطرف نمودن وضعیت، چیست پدیده

 دهیم. می قرار باشد(، اصل را اباحهتعارض می 

 به گردد. جواز و ترخیص مستند ثابت جعل و تشریع تا زمانی باقی است که اباحه قاعدۀ بر جواز و ترخیص مبتنی 

 جعل و تشریع و غایت، غایت یکی حکم مخالف پیدا نشود. به آگاهی دارد که علم و تا هنگامی استمرار اصل اباحه

 است. علم به خالف ،دیگری

 تا زمانی و نمایدحکم می ادله میان و کاوش در بحث د به پیش از ورو اباحه قاعدۀ گفت می توان ،از سوی دیگر 

دست  از شدن نا امید و ادله میان در تفحص از بعد، اما اصل اباحه. یابداستمرار می ،گردد ثابت که جعل و تشریع

 گیرد. میقرار  به دلیل، مستند یابی

چه شده که آن دیده این رو گاه شوند. ازبه جای هم استفاده می این دو فقهابعضی  سخنان قابل ذکر است که در

ءٍ مُطْلَقٌ شَیْ  کُلُّ» »می شود. حدیث معروف  برشمرده اصل اباحه دلیل به عنوان، اباحه باشد پشتوانۀ قاعدۀ تواندمی

  است. نهی اعالم گردیده غایت حکم ، ورود این حدیث در. در این زمینه است هایکی از مثال، «یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ حَتَّى

داران اصالۀ الحظر این است که همه چیز در این دنیا ملک پروردگار می باشد و تصرف در از جمله دالیل طرف . 131

ملک دیگری جز در صورت اذن وی مجاز نیست؛ بنگرید به: االندلسی القرطبی، احمد بن علی بن سعید بن حزم، 

 . 48ص  م(، 2010 دار االفاق الجدیدۀ،: بیروت) 1ج ،االحکام اصول یف االحکام
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 دلیلی برای که واکنشی یا . هر کنشباشدمیمنطبق  نیز کارها و رفتار آدمیانبر  اباحه قاعدۀ

در  هاحضور خانمبنابراین، . شودمی دانسته و مجاز نباشد، مباح در دست آن شرعی ممنوعیت

 هیچ که هنگامی .آیدمیشمار  به اباحه قاعدۀ و مشمول ،«کنش»یک  ورزشگاه، یی مثلهامکان

مراجعه به  نیست، در دستها ورزشگاهدر  شرعی برای ممنوعیت یا مکروهیت حضور زنان دلیل

 سازد.نیاز می بی دیگری هر دلیل از اقامۀ را ما مبنایی همین اصل

*** 

جای  در شیعی اندیشوراناست. مبتنی انبوهی قرآنی و روایی دالیلبر  اباحه() آزادی اصل بنیاد

 در را متفاوتی و مسائل آن پرداخته نتایج پیگیری اصل، به این تبیین ضمن خود هایکتاب جای

مفاد و  بسط شرح وو نیز آیات و روایات،  به استدالل از متفکراناین  .133اندنهاده بنا آن بر فقه پهنۀ

 قرار اختیار ما در گرانبها ایگنجینه و اندنورزیده دریغ مزبور ادلۀ بر آزادی اصل ابتنای چگونگی

بسیاری  شد،می داده نشان تعهد کافی و کامل آن مبارک مضمون به اگر که ایگنجینه ؛134اندداده

 .شدمی ترآسان موارد متعددی زمینۀ بیان حکم خدا درو  گردیدمی حل مشکالت از

                                                           

نشر  :تهران) االصول علم یف یالمستصف: غزالی، محمد بن محمد، برای دیدن این آراء، بنگرید به . 132

 . 52ص  (،1382احسان،

فصل مشبعی را در کتاب  که اند، سید مرتضی استپرداختهاز جمله پیشینیانی که به تقریر و تحکیم این اصل .  133

سید مرتضی(، علی بن : علم الهدی)به این امر اختصاص داده است؛ بنگرید به (عهیالذرپر ارج اصولی خویش) 

 .820 - 805ص  (،1376 انتشارات دانشگاه تهران،: تهران) 2ج  ،عهیالشاصول  یال عۀیالذرحسین، 

 مرعشى اهلل آیت کتابخانه :قم) 2ج  ،القرآن فقه اهلل،  هبۀ بن سعید الدین، قطب برای مثال، بنگرید به : راوندى . 134

 انتشارات: قم) 1ج ،مختلفه و القرآن متشابهعلى،  بن محمد مازندرانى، شهرآشوب ابن ؛261ص  ق(، 1405نجفى،

ص  ق(، 1423 موسسۀ امام علی، :لندن) االصول معارجالحلی) محقق(، جعفر بن حسن،  ؛89ص  ق(، 1410 بیدار،

مؤسسه  :قم) 1ج ،القواعد مشکالت شرح فی الفوائد إیضاحفخرالمحققین(، محمد بن حسن بن یوسف،الحلی) ؛205

 :قم) 2ج ،القرآن فقه فی العرفان کنز حلی) فاضل مقداد(، مقداد بن عبداهلل سیوری، ؛28ص  (،1387،اسماعیلیان

 العربیۀ و األصولیۀ القواعد تمهیدعاملی) شهید ثانی(، زین الدین بن علی،  ؛33ص  ق(، 1425 ،انتشارات مرتضوى
اردبیلی،  ؛269ص  ق(، 1416،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم : قم) الشرعیۀ األحکام قواعد لتفریع

 ؛73ص  ق(، 1402 ،المکتبۀ الجعفریۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ :تهران) القرآن أحکام فی البیان زبدۀاحمد بن محمد، 

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  :قم) 1ج ،اإلسالم شرائع مختصر شرح فی المرام نهایۀعاملی، سید محمد، 

 .491ص  ق(، 1411 ،مدرسین حوزه علمیه قم
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 :گیردمی جای دسته دو در که اندشده اباحه بنیاد مستند فراوانی آیات

 از بیان و اعالم به و منوط موقوف را الهی مواخذۀو  بازخواست که است آیاتی ،دستۀ نخست .1

 شودمی همواخذو  محکومدر موردی  صورتی در آدمیاین آیات،  بر اساس داند.می سوی شارع

 باشد. شده اعالم آن شرعی و محدودیت تر ممنوع بودنپیش که

 باشد حجّت اتمام شوند، از روىکه هالک )و گمراه( مى تا آنها»: گویدمی انفال سورۀ 42آیۀ  

شنوا و  و خداوند باشد روشن دلیل یابند(، از روىمى هدایت شوند )ومى زنده که آنها و

 امکانات که آنان»:خوانیمآیه می. در این اشاره نمود نیز سورۀ طالق 7 آیۀ بهتوان می .135«داناست

 به خدا چه که دستند، از آن و آنها که تنگ کنند انفاق خود وسیع باید از امکانات دارند وسیعى

 .کندنمى تکلیف داده او به که مقدار توانایى به جز را خداوند هیچ کس .نمایند انفاق داده آنها

 به راستا همین در هم انعام سورۀ 145 آیۀ .136«دهدمى قرار آسانى هاسختی از بعد زودىه خداوند ب

 جز اینه ب یابمنمى حرامى غذاى شده، هیچ وحى بر من چه در آن» :که دهدمی فرمان پیامبر)ص(

 همه هااین که -خوک گوشت یا ریخته، بیرون حیوان( بدن که )از خونى باشد، یا مردار که

اما  است. شده برده بر آن خدا ]نام بتها[ غیر نام بریدن، سر گامنگناه، ه به که یا حیوانى -پلیدند

روى کند زیاده و یا باشد لذت که خواهان آن محرمات( شود، بى این مضطر )به خوردن که کسى

 نیز را توبه سورۀ 115 آیۀ .137«است مهربان زیرا پروردگارت، آمرزندۀ ؛نیست( او بر )گناهى

قومى را،  خداوند که نبود چنان» :گویدمی تمام چه هر روشنی به از نظر دور داشت کهتوان مین

را  امورى که مگر آن آوردند( گمراه )و مجازات( کند کرد )و ایمان هدایت را آنها که آن از پس

هر چیزى  به خداوند زیرا کنند( مخالفت آنهابپرهیزند، براى آنان بیان نماید )و  از آن باید که

 .138«داناست

                                                           

 لَسَمیعٌ عَلیمٌ. إِنَّ اللَّهَبَیِّنَۀٍ وَ  حَیَّ عَنْ مَنْ بَیِّنَۀٍ وَ یَحْیى هَلَکَ عَنْ لِیَهْلِکَ مَنْ. 135

بَعْدَ  اللَّهُ  ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ ما آتاها سَیَجْعَلُ  اللَّهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ سَعَتِهِ وَ مَنْ  لِیُنْفِقْ ذُو سَعَۀٍ مِنْ.136

 عسْرٍ یُسْرا.

خِنزیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ  أَوْ لَحْمَ مَسْفُوحاً دَماً إاِلَّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَۀً أَوْ یَطْعَمُهُ طاعِمٍ مُحَرَّماً عَلى إِلَیَّ أُوحِیَ ما فی ال أَجِدُ  قُلْ. 137

 غَفُورٌ رَحیمٌ. باغٍ وَ ال عادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَیْرَ فَمَنِ اضْطُرَّ بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أُهِلَّ أَوْ فِسْقاً

 ءٍ عَلیم.اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ إِنَّ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً وَ . 138
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 اگر است. شمرده او و انتفاع انسان بردنبهره را عالم خلقت از هدف که ی استآیات دسته .2

 اطراف دنیای از برداریبهره در انسان آزادی ،است آدمی استفادۀ برای یافته خلقت دنیا در چهآن

 نیست.  محدودیت ،اصلرسید.  خواهد اثبات به خویش

استثنا  باشد، کرده نهی مفسده یا مصلحت دلیل به را که خداوند مواردی ،برداشت این طبق

 او خدایى»: نمود اشاره بقره سورۀ 29آیۀ  بهتوان می از آیات، دسته این میان در گردد.می محسوب

 جاثیه سورۀ 13آیۀ  .139«آفرید شما دارد، براى وجود در زمین ها(را )از نعمت چه آن ۀهم که است

 از را همه است در زمین چه و آن هاآسماندر  چه او آن» :است صریح ایاشاره بردارندۀدر  نیز

 اندیشه هاى )مهمّى( است براى کسانى کهنشانه ،در این ،ساخته شما مسخّر خودش سوى

 رام شما براى که زمین را است او کسى» :را دارد مضمون همین ملک سورۀ 15 آیۀ. 140«کنند!مى

 سوى به همه و اجتماع بازگشت و بخورید خداوند هاىروزی و از بروید راه آن هاىشانهکرد، بر 

 قابل ذکرند.  مجموعه همین در نیز دیگر آیات از یاپاره .141«اوست!

 نباید «ءاشیا»به  اشارۀالبته  است. شده مطرح آدمیان برای ءاشیا خلقت از آیات دسته این در

 بشماریم. خارج آن شمول از را افعال و دانسته ءاشیا مختص را آیات از دسته این که شود موجب

 مورد در را هر کاریتوان می که معناست این به آنها قبال در انسان مطلق و آزادی ءاشیا بودن مباح

 خوردن بودن مباح جز یمعنای «است مباح گوسفند گوشت»شود گفته اگر داد. انجام مزبور اشیای

  گردد.می اباحه تلقی قاعدۀ پشتوانۀ آیات، دوم دستۀ شد گفته چهآن بر مبتنی ندارد. آن

 به را آزادی اصل مضمون که است در دست نیز احادیث و اخبار از انبوهی بر آیات، افزون

 دید: احادیث این میان درتوان میرا  روایات این ترینگویا .رساندمی اثبات

آن  اساس بر را خود بندگان خداوند» :است کرده نقل باقر)ع( امام از خویش تفسیر عیاشی در -

موارد  همۀ اگر در دهد.می قرار بازخواست مورد ساخته نموده و آشنایشان ابالغ چه که به ایشان

                                                           
 هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعا. . 139

 ذلِکَ لَآیاتٍ ِلقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون. مِنْهُ إِنَّ فی جَمیعاًما ِفی الْأَرْضِ  لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ وَ سَخَّرَ . 140

 کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ. مَناکِبِها وَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُوالً فَامْشُوا فی هُوَ الَّذی جَعَلَ . 141
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آن  مگر گیردنمی قرار مواخذه مورد ،هیچ کس .نیست تنگنا در کس هیچ که دید خواهی بنگری

 .142«دارد حجتی او بر خداوند که

 که است این مقصود» فرمود: ،آمد قبالً که توبه سورۀ 115 آیۀ تفسیر در صادق)ع( امام -

خویش  بندۀ از گاهآن و کندمی بیان را اوست ناخشنودی یا رضایت موجب کهچهخداوند آن

 بایدرا  چهآن خداوند است شده گفته 143شمس سورۀ 8آیۀ  تفسیر در ،نیز .«نمایدمی بازخواست

 .144است نموده بیان شود ترک یا گیرد انجام

شده  برداشته چیز هنُ امت من از»فرمود:  که کرده روایت اکرم)ص( پیامبر از صادق)ع( امام -

 .145گردیده است اشاره نیز «دانندنمی را آن که چیزی»به نُه گانه، موارد شمار در .«است

وارد  نهی ،مورد آن در که زمانی تا است آزاد و مباح چیز همه» فرمود: صادق)ع( امام -

 .146«گردد

 بدانند، از مردم که است نگذاشته و ساخته مخفی خداوند که چه آن» فرمود: صادق)ع( امام -

 . 147«ندارند شقبال در و تکلیفی است ساقط ایشان

است. در  بیشتری مجال نیازمند آزادی اصل شرعی و مستنداتل یدال پیرامون بحث تفصیلی

مقداربسنده  همین به و آیدمیشمار  حاضر به نوشتار موضوع    از خروج این، از بیش جا پرداختناین

 کنیم.می

                                                           

. وی 105 ص م(، 1991موسسۀ االعلمی، :بیروت) 2ج ،تفسیر العیاشیسمرقندی، محمد بن مسعود بن عیاش،  . 142

 امام باقر)ع( حکایت کرده است.  از و محمد بن مسلم از زرارۀ و حمران حلبی را از این روایت

 است. کرده او الهام به سپس فجور و تقوا )شرّ و خیرش( را یعنی ؛و تقویها فالهمها فجورها . 143

 .276 ص (،1371 ،دار الکتب اإلسالمیۀ :قم) 1ج ،المحاسن محمد بن خالد،برقی، احمد بن  . 144

موسسۀ انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین  :قم) تحف العقول عن آل الرسولحرانی، حسن بن شعبۀ،  . 145

 .50ص  (،1363 ،حوزه علمیۀ قم

 .317 ، ص1، جمن ال یحضره الفقیهصدوق) ابن بابویه(،  . 146

 .413 ص ق(، 1400جامعۀ مدرسین حوزۀعلمیۀ قم، :قم) التوحیدصدوق) ابن بابویه(، محمد بن علی،  . 147
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 سخن. اندپذیرفته را آزادی بودن اصل 148علما از زیادی گروهقبلی،  و روایات آیات استناد به

 بر ،اصل که است این ،ما) شیعیان( اعتقاد» :که است روشنگربسیار  زمینه در این صدوق شیخ

 .149«تکلیف نماید ،خودداری به را و ما شده وارد خاصی که نهی آن مگر است بودنمباح

 دلیل دوم: حقوق طبیعی زن

 طبیعی حقوقپرداخته است.  آن و وضع جعل به آفرینش دست که برخوردارند از حقوقی هاانسان

 وجودی دو ساحت دارای انسان آدمی است. ذات و سرشت آنها که منشأ دارد اشاره امتیازاتی به

 هر یک در نظر گرفتن با شود.تعبیر می جسم یا بدن به دیگری و از روح یا نفس به از یکی است.

 حیات گونه دو دارای آدمی باشد ـاو می مالزم انسان دنیوی حیات طول در که ساحت ـ دو این از

 رود.می کاربه موضوعه حقوق برابر در طبیعی حقوقخواهد بود.  خاص امتیازاتو  حقوق با

 افراد . همۀشودمی وضع گذارقانون نهادهای وسیلۀ که به است حقوقی، موضوعه حقوق از مقصود

 این حقوق ندارد. تقدّمى بر دیگرى کسهیچ و هستند مساوى حقوق داراى جهت در این بشر

 نیستند. حقوق وضع قوانین و قراردادهای اجتماعی به مستند .دارند آدمی طبیعت و فطرت در ریشه

 دایرۀ .باشدمی ثابت است انسان که جهت آن برای انسان از که دارند قرار شمار مزایایی طبیعی در

 آزادی و حق زندگی حق .150دگیرمی بر در را شخصیت حقوق جمله از ،مختلفی ابعاد حقوق، این

 اند. شمرده شده طبیعی حقوق ترینمسلم در شمار

                                                           

ص  ،1ج ،الفوائد ضاحیا حلی) فخرالمحققین(، ؛203ص  ،معارج االصولحلی) محقق(، به:  برای مثال بنگرید. 148

 ؛33ص  ،2ج ،کنز العرفانحلی) فاضل مقداد(،  ؛89ص  ،2ج، القرآن متشابه ابن شهر آشوب مازندرانی، ؛28

 .43ص  ق(، 1414 مؤسسه آل البیت، :قم) 7ج ،القواعد شرح یف المقاصد جامع،کرکی،)محقق ثانى(، على بن حسین

 .115ص ق(،  1414کنگرۀ جهانی شیخ مفید،  :قم) ۀاعتقادات اإلمامی صدوق) ابن بابویه(، محمد بن علی، . 149

با  از این حقوق شده است. در اصطالح حقوق معاصر برشمرده  در این حوزه انسانی از حقوق ایمجموعه . 150

. 25ص  ،سید حسین صفایی ،نیاشخاص و محجور یحقوق مدنبنگرید به: ؛ شودیاد می عنوان حقوق شخصیت

ثابت  یخاص قطع نظر از تعلق او به گروه اجتماعی، انسان حقوق شخصیت)= حقوق االنسان( حقوقی است که برای

تضمین کنندۀ  . حقوق مزبورانسان و ارتباط وثیق با آن دارد ریشه در عناصر اصلی شخصیت ،باشد. این حقوقمی

 نهیالعلوم القانون ۀالمدخل لدراسالحجازی، عبدالحی،ر.ک: ؛ و فکری خویش است از قوای بدنی انتفاع همگان

به . 321 م(، 1968 ،هاالردنی هجامع :اردن )اصول القانونمبارک، سعید، ؛ 162ص م(، 1975 جامعۀ الکویتیۀ، :کویت)
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و از  ،طبیعی حقوق به استناد ما را از قاعدۀ اباحه() پیشین دلیل که دانست هر چیز باید از پیش

بر  مبتنی و نپذیرفت را اباحه قاعدۀتوان میسازد. بی نیاز نمی یعنی حق آزادی، آنها بارزترین جمله

 الحظر معتقد هاصال به که متفکران از یکی برگزید. را آدمی وطبیعی ذاتی حقوقاصالۀ الحظر، 

  :سدینویم مزبور اصل با یعیطب حقوق یسازگار هیدر توج است
ندارد؛ زیرا  است، منافاتى مربوط هاانسان ذاتى کرامت به که اساسى با حقوق ،الحظر بودن هأصالبه  قائل      

متعال  او، خداى و فطرى ذاتى و حقوق انسان و از جمله موجودات تمام مبدأ الهى بینىبر جهان بنا

عقیده و  ۀمالحظ بدون را انسان متعال خداى که شودمى استفاده.. .متعددى است. و از آیات و روایات

َّل ق دَّْ » ۀشریف ۀداند، و آیمى حقوقى داراى نظر انسانیت از آنهافکر  ْمٰناَّو  ََّّب ِنََّّك ر  م   و روایات و آیات« ...أ د 

 خداوند از اعطاى حقوق از سوى قبل ۀرتب به مربوط الحظر هأصالو  است. مطلب این به اشاره آن مشابه

 بود، حقوق نداده قرار هاانسان را براى و شرافت ذاتى کرامت این خداوند اگر است؛ یعنى بندگان به

 .151شدنمى اعتبار نیز آن از ناشى

 در هر مکان و حضور و آمد رفت آزادی آدمی، حق و طبیعی اولیه حقوق از یکی تقدیر، به هر

 و هااز میثاق برخی که در دانست حرکت آزادی حق مصداقتوان می را این حق .باشدمی خواهدل

 گیرد. میبردر نیز مختلف را اماکن به ، ترددحرکت آزادی .152است شده ذکر نیز قوانین

                                                           

نبیل ابراهیم، سعید ، مطر، محمد ر.ک: ؛ ند و مساویادر آن مشترک نداانسان از آن جهت که همگان، همین دلیل

 . 212ص  م(، 1987 دارالسعادۀ، :قاهره)، للقانون ۀاالصول العامیحیی،

بدون تفاوت  ،است انسان آن رو که از شخص .استو جسمش  و روح انسان حمایت از شخص، هدف این حقوق 

؛ باشدمند میاز آن بهره یک انسان حداقل لوازمی است که گیرد. این حقوقمد نظر قرار می، گوناگون بین افراد

 . 172 م(، 1966 مکتبۀ االلبانی، :مصر) الحق ۀیالقانون و نظر ۀینظر یالمدخل فابواللیل، ابراهیم، االلفی، محمد، ر.ک: 

 را به دو گروه حقوق جسمی آن، بوده و از این رو مرتبط انسان با دو بعد جسمی و روحی شخصیت حقوق 

 ۀالمدخل لدراس یالموجز فالوکیل، شمس الدین،ر.ک: ؛ سازندمنقسم می شخصیت شخصیت و حقوق معنوی
 .387 م(، 1985 دار الزهرۀ، :سوریه)القانون

 .117ص  ق(، 1429ارغوان دانش، :قم)حکومت دینى و حقوق انسان ،ر.ک: منتظری، حسینعلی . 151

هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و » :منشور حقوق بشر 13مطابق بند اول مادۀ  ،مثالبرای . 152

 که هرکس» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: 12مادۀ  در نیز« .آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند

 .«انتخاب مسکن خود را درآن جا خواهد داشت سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرورآزادانه و قانوناً در
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مطالعه  مورد حرکت آزادی حق از مستقل را خواهدل مختلف اماکن در حضور حق بتوان شاید

 در ابعاد متفاوت را گوناگونی و موارد آزادی، مصادیق اصلشود می گفته تقریر در این .قرار داد

 که در هر جایی است آزاد این مصادیق، آدمی از یکی به موجب گیرد.در برمی آدمی زندگی

 در دست شرعی مگر دلیل را بگیرد، آزادی این جلویتواند مین حاضر شود. کسی اوست خواهدل

  باشد. داشته

 به .سازدمینوشتار حاضر دور  موضوع از را آزادی، ما اصل و دالیل شرعی مبانی به پرداختن

از  بعضی با توجه به ،154والیت عدم اصل و 153تسلط قاعدۀ مثل اصولی و قواعد بهتوان می اختصار

 ، اشاره نمود. 155روایات و آیات

                                                           

  ؛ ر.ک:«الناس مسلطون علی اموالهم» نبوی)ص( است که : از روایتی این قاعده، برگرفته  . 153

دار سید الشهداء  :قم) 1ج ،عوالی اللئالی العزیزیۀ فی األحادیث الدینیۀ ،احسایى) ابن ابى جمهور(، محمد بن على

تر از مقدمبا این ضمیمه که تسلط بر نفس،  ،باشندمیمردم بر اموال خود مسلط  یعنی ؛ 222 ص ق(، 1405 ،للنشر

ای است که آدمی بر جان خویش دارد. مال سلطهتوان گفت منشاء تسلط بر مال، میبلکه  ،تسلط بر مال بوده

 قوای بدنی و فکری خود انجام می دهد.  ومحصول و نتیجۀ تالش و کاری است که آدمی با اعضا و جوارح 

کنند که بر پایۀ آن هیچ فقهای ما از اصلی گفتگو می»  اصل عدم والیت نوشته است: دربارۀنویسنده، در جایی . 154

بشر بر افراد دیگر والیت و تسلط نداشته و حق ندارد که دیگری را بر انجام کاری ملزم سازد و یا برای کس از افراد 

بنگرید به: الحلی) عالمه(، ، او محدودیتی ایجاد نماید، مگر در مواردی که خداوند عالم اعطای والیت نموده باشد.

 ؛ 593و 587و 586 صص ق(، 1414 موسسۀ آل البیت، :قم) 1ج  ،الفقهاء تذکره حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،

 ؛ 150، ص 2، ج اللثام کشف اصفهانی) فاضل هندی(، ؛ 509، ص 4ج  ،الفوائد ضاحیا حلی) فخر المحققین(،

 :قم) 16ج  ،الشریعۀ أحکام فی الشیعۀ مستند ،نراقى، احمد بن محمد مهدى  ؛ 80، ص 2، ج المسائلریاض طباطبایی،

 ؛ 144، ص المکاسب انصاری، ؛ 333ص  ،27، ج الکالم جواهر نجفی، ؛ 139ص  ق(، 1415 مؤسسه آل البیت،

انتشارات  :قم) الحرام و الحالل مسائل مهمات و األحکام قواعد بیان فی األیام عوائد، نراقى، احمد بن محمد مهدى

 . 539ص  ق(، 1417 ،دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم

نشو امیرالمؤمنین)ع( فرمود: هرگز بندۀ غیر خود  1اشاراتی نیز در این جهت در سخنان پیشوایان آمده است. از جمله: 

 ،البالغۀ نهج، عزیز اهلل عطاردی،که خداوند تو را آزاد آفریده است؛ ر.ک: سید رضى، محمد بن حسین موسوى

ای مردم همانا آدم ابوالبشر برده و کنیز نزاده است و همانا مردم همگی آزادند؛ هر ». نیز، فرمود:929ص  ق(، 1414

. پذیرش اصل 69، ص 8ج  ،یالکاف دیگر برتری داده است؛ ر.ک: کلینی، چند خداوند برخی از شما را بر برخی

آور ثابت نگردیده گردد که هرگاه مجاز بودن اعمال سلطه بر یک شخص با دلیل اطمینانعدم والیت موجب آن می
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 به سبب  ،حرکت آزادی همانند ،مختلف اماکن در حضور آزادی که ندارد گفتن به نیاز 

 ثابت این محدودیت که زمانی تا محدود شود. اما تواندمی ترمهم مصالح مراعات بر مبتنی و قوانین

 که یمورد در ،حضور حق و اعمال تطبیق با .باشدمی مسلم نیز لوازم آنو محرز  مزبور حق ،نشود

 برای ،پس رسد.می اثبات بهها ورزشگاه در زنان حضور بودن مجاز ،است این تحقیق موضوع

 را آن شرع قانون کند ثابت که دالیلی ؛هستیم نیازمند دالیل نیز حضور این تحریم و ساختن ممنوع

مجاز  مقتضی ،آزادی حضور حق ،نباشد دست در دلیلی که چنین صورتی در .است ساخته ممنوع

 .باشدمی بودن

 به استناد گردید روشن و ایمرسانده اثبات به حضور آزادی حق استناد به را خود مدعای جااین تا

 است.  جواز ،هاورزشگاهۀ حضور بانوان در زمین در شرع حکم اولیآزادی،  و اولی طبیعی حق

 :مانده است پاسخبی مهم یپرسش هنوز .شودمین بسته جااین در ،استدالل این پروندۀ ،حال این با

 هویداست ؟.باشندمی مساوی آزادی، حق و از جمله اولیه حقوق از برخورداری در مرد و زن آیا

 باید ،گیردمی قرار استناد موردها ورزشگاه در زنان حضور زمینۀ در حضور آزادی حق وقتی که

از  مقصود باشد. شده ، ثابتحضور آزادی حق یعنی ،آن مصداق و اولیه حقوق فراگیری تر،پیش

 به را اولیه حقوقاگر  ست.و مردها زن ها به نسبت سانیک به صورت حقوق این شمول فراگیری،

 در حضور بهمجاز  را هازن وق،حق این استناد به توانست نخواهیم ،ندانیم ثابت یکسان صورت

  بدانیم.ها ورزشگاه

                                                           

ساختن فردی باشد، رجوع به اصل مذکور مانع از مشروع دانستن اعمال سلطه گردد. همچنین در هر مورد که محدود 

اصل یاد شده موجب حکم به ممنوعیت  ،از افراد انسان و جلوگیری از اعمال حق توسط وی مورد تردید قرار گیرد

یا بر وی اعمال تسلط و الزام نمود  توان محدود ساختخواهد بود. بنابر این هر یک از افراد انسان را در صورتی می

؛ بنگرید به: فخار «د سازی، دلیل معتبر و مطمئن کننده در دست باشدکه به طور خاص در مورد آن الزام و محدو

 .62ص  (،1391 پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی، :قم)، متهمان حقوق در یحقوق یفقه یپژوهشطوسی، جواد، 

 از مؤمنان به نسبت پیامبر یعنی ؛« أَنُْفسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنینَ أَوْلى النَّبِیُّ» گوید:میسورۀ احزاب که  6مثل آیۀ  . 155

توان نتیجه گرفت که هرکس دارای والیت و تسلط میاین آیه،  در «اولی» با توجه به کلمۀ  .است سزاوارتر خودشان

 بر خویش می باشد) اگر چه پیامبر اولی است(. 
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موجود  هایتفاوت آیا :دارد دیگر سوالی در ریشه اولیه حقوق یکسان فراگیری دربارۀ سوال

  گردد؟می نیز یحقوق هایتفاوت سبب و مرد زن میان

 هایپرسش با مواجهه به مبنا همین با آنان .دارند ایعقیده چنین سنتی از متفکران بسیاری

 یکی مطهری مرتضی مرحوم شهید استاد است. مطرح زنان حقوق زمینۀ در که شتابندمی شماریبی

 نویسد:می و مرد زن حقوق باب در اسالم دیدگاه توضیح در او .است متفکران همین از

مساوى  و از حقوقى است شده آفریده دیگر آزاد انسانجهت که انسان است مانند هر  از آن ،زن       

 هاى دیگر.با چگونگی است انسانى ،و مرد خاص هاىچگونگی با است انسانى زن است، ولى مندبهره

 گونه روانشناسى، و اینو دو هاخصلت با دوگونه انسانند گونه دو ولى «برابرند»در انسانیت  و مرد زن

 آفرینش ریخته در متن آن طرح بلکه نیست و اجتماعى تاریخى و یا جغرافیایى از عوامل ناشى اختالف

 عوارض و فطرت طبیعت بر ضد عملى گونهو هر است داشته هدف هاگونگىدو شده. طبیعت از این

را از  -زن و مرد و از آن جمله -هاو برابرى انسان آزادى طور که ما همان آورد.مى بار به نامطلوبى

 اجتماع اینکه زن و مرد را و همچنین حقوق« گونگىدو»یا « گونگى یک»ایم، درس گرفته الهام طبیعت

 قابل الاقل مسأله بگیریم. این الهام از طبیعت یا نه، باید است طبیعى نیمه الاقل اجتماع یک خانوادگى

 یا است اقىامر تصادفى و اتف یک -و از آن جمله انسان -حیوانات شدنجنسى دو که آیا هست طرح

 یا به و است عضوى ۀسطحى ساد تفاوت یک جنس صرفاً دو تفاوت و آیا خلقت است؟ طرح جزء

 نشانى از جنسیت او هست؟ آیا در منطق و زبان هاى انساناز سلول سلول در هر کارل آلکسیس قول

دو  یا است جنسى یک حقوق آیا نه؟ یا دارند خود به از زن و مرد رسالتى مخصوص فطرت، هر یک

و  هامسئولیت ها چطور؟ و همچنینجنسى؟ مجازات یک یا است دو جنسى و تربیت اخالق آیا جنسى؟

 .156ها؟رسالت

در  و دهدمی ادامه حقوق دررا  آن تاثیر و و مرد زن هایتفاوت پیرامون بحث شهید مطهری

 مرد و تساوی زن ،او مدعای بر پایۀ رسد.می حقوق در و مرد زن «تشابه»  انکار بهمسیر،  این امتداد

 نشان ،شهید استاد نظریۀ .157باشدمی مردود ،حقوق این در تشابه پذیرفته، اما انسانی حقوق در

                                                           

 .30، ص 19ج، مجموعه آثارمطهری،  . 156

و  ارزشهاى مادى نظر از زن و مرد دیگر؛ برابرى حقوق است و تشابه حقوق مطلب یک مطلب تساوى حقوق». 157

به جاى « تساوى»یا سهواً  عمداً چیز دیگر. در این نهضت، سانى و هم شکلى یک چیز است و همانندى و هم معنوى

 «انسان»گرفت،  قرار «کمیت» تحت الشعاع« کیفیت»شد،  شمرده یکى« همانندى»با « برابرى»رفت و  به کار «تشابه»

 جایی در ایشان، . نیز31، ص 19، جمجموعه آثارمطهری،  ر.ک:؛ «وى گردید بودن« زن» فراموشى زن موجب بودن
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 مرد برای حقی که هراین یعنی و مرد است. تشابه زن حقوق همانندی تشابه از مقصودکه  دهدمی

 استاد شهید پذیرش مورد که حقوقی تساوی باشد. ثابت هم زن برای صورت همان به ،دارد وجود

 را تساوی اگر .است از نظر کیفیت و مرد زن انسانی حقوق مجموعۀ و توازن برابری قرار گرفته،

 هازن در مورددارند  مردها ی را کهحقوق از بعضی توانست خواهیم ،رّد کنیم را و تشابه پذیرفته

در  را خلقت دستگاه هنر تشابه، منهای تساوی دیدگاه گردیم. به ظلم متهم کهآن بی انکار کنیم،

کسر و انکسار،  با که تعیین کند هازن برای را مردها و حقوقی برای را حقوقی که داندمی این

 برای زنان را مردانه هایحقبعضی  فقدان نظریه، این نماید. برابری با هم طرف دو حقوق مجموع

 . 158شماردمیننقص 

                                                           

ثروت خود  پدرى یکنواختى. ممکن است برابرى است و تشابه، است؛ تساوى تساوى غیر از تشابه» نویسد:دیگر می

قلم  چند ممکن است این پدر مثالً نکند.  کند اما به طور متشابه تقسیم تقسیم خود را به طور متساوى میان فرزندان

 قبالً که  این به نظر داشته باشد و هم ملک مزروعى و هم مستغالت اجارى، ولى خانه ثروت داشته باشد: هم تجارت

 کشاورزى به است و در دیگرى عالقه کرده است، در یکى ذوق و سلیقۀ تجارت دیدهیابى فرزندان خود را استعداد

فرزندان تقسیم کند، با در نظر  میان خود ثروت خود را در حیات خواهددارى، هنگامى که مىمستغل و در سومى

 و امتیازى از این دیگر باشد و ترجیح یک دهد از لحاظ ارزش مساوى باچه به همۀ فرزندان مى که آن گرفتن این

یابى آن را در آزمایش استعداد قبالًدهد که را مى همان سرمایه خود از فرزندان هر کدام جهت در کار نباشد، به

است که  چه مسلّم است این نواختى است. آن غیر از یک است، برابرى کمیت غیر از کیفیت است. مناسب یافته

براى  حقوقى نشده است، ولى اسالم هرگز امتیاز و ترجیح قائل براى زن و مرد نواختى جور و یکحقوق یک اسالم

 با است. اسالم رعایت کرده ها را در بارۀ زن و مرد نیز انسان اصل مساوات زنان قائل نیست. اسالم به مردان نسبت

 . 129ص ، همان ؛«است ها مخالفحقوق آن مخالف نیست، با تشابه تساوى حقوق زن و مرد

عکس است؛ عدم توجه به وضع طبیعى و فطرى زن بیشتر موجب اتفاقاً قضیه بر» این سخنان توجه نمایید: به. 158

یکى، کارها، مسئولیتها،  تو یکى و من و بگوید گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببنددمى حقوق او پایمال شدن

 با من شریک باشى، به سخت و سنگین باید در کارهاى شکل باشد، باید متشابه و هم ها، پاداشها، کیفرها همهبهره

ات را خودت بر از من نداشته باشى، تمام هزینۀ زندگى و حمایت فراخور نیروى کارت مزد بگیرى، توقع احترام

 که کنى، به همان اندازه کنى، در مقابل خطرها خودت از خودت دفاع شرکت با من عهده بگیرى، در هزینۀ فرزندان

؛ است زن سخت پس معرکه کاله من خرج کنى و ... در این وقت است که براى کنم تو بایدتو خرج مىبراى  من

 بیمارى ماهانه، ناراحتى عالوهه ثروتش بیشتر. ب است و استهالک کمتر نیروى کار و تولیدش از مرد زیرا زن بالطبع
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 مساوى سعادت و سعادتى مرد حقوق مساوى حقوقى بخواهد اگر زن» :افزایدمی مطهری استاد 

 .159«بردارد را از میان حقوقى مشابهت که است این منحصرش راه کند پیدا مرد

 موجب دارد )ره(مطهری استاد مرحوم شهید متفکر به قلم این صاحب که عمیقی ارادت

 کار به البته است گفته استاد شهید چهآنسازد.  پنهان سخنان این از را خود شگفتی کهشود مین

  بود. خواهد مناقشه و نقد موضوع شدت به ،علمی بحث اما در ،آیدمی مستمعین اذهان و اقناع خطابه

 کهایناست.  دو مخدوش هر ازقضا کهباشد میاستوار  دو رکن بر، استاد)ره( مرحوم مدعای

 خلقتی کدام تفاوت .است تردید گردد، قابلمی حقوقی تفاوت سبب و مرد زن خلقتی هایتفاوت

 زن از اذن کسب به مرد نیازی اما ،بگیرد اذن شوهر از حتماً خانه از خروج در زن که شودمیباعث 

 . 160دهد؟ اطالع وی به نباشد الزم حتی و نداشته

                                                           

دهد که به حمایت مرد وضعى قرار مىهاى وضع حمل و حضانت کودک شیرخوار، زن را در  باردارى، سختی ایام

 .33ص ، همان؛«بیشتر نیازمند است و تعهداتى کمتر و حقوقى

 .138ص ، 19ج ، مجموعه آثارمطهری،  . 159

 کهنیست) آسیبی معرض چنین در اما مرد بگیرد مورد آسیب قرار خانه خارج از که زن ممکن است دراین .160

محیط  و شرایط اجتماعی کهبا فرض این. اند!(، داستان سرایی استگفتهاین تفاوت  مستند عنوان به بعضی از متفکران

به ، برای مثالاند. فشردهپای اذن همسر بر ضرورت کسب فقهای ما ، نیز زن نکند متوجه آسیبی هیچ خانه خارج از

از منزل را ندهد و از روى  اجازۀ خروج گونههیچ  به زن خود .... اگر مردى.10س » این فتاوی توجه نمایید:

 : خروجدارد؟.....ج اىچه وظیفه موارد زن در این گونه، کند و نهىمر ا زن خود به، خودخواهى یا عدم اطّالع از دین

: قم) ،3ج ،استفتاءاتخمینی) امام(، روح اهلل، ر.ک: ؛ «است شوهر منوط به إذن، وجوب موارد منزل در غیر زن از

در مطلق ، بنابر احتیاط» :نکنیز  ؛149 ص ق(، 1422 ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 1423 دفتر ایشان، :قم) 1ج ،استفتاءات جدیدتبریزی، جواد،  ؛«شودمى ناشزه زوج اذن منزل بدون از موارد، خروج

منزل، زن  از خروج شرعی وجوب صورت جزکه این پس از تاکید بر نیز لنکرانیمحمد فاضل اهلل آیت ؛347 ص ق(،

 شوهر تحصیل رضایت» پرداخته و می نویسد: فلسفۀ آن ، به تشریح نداردبدون اذن شوهر را  خانه حق خارج شدن از

و حفظ حقوق  خانواده نظام همسر، و تحکیم پرداخت هزینۀ شوهر و در قبال بر اساس مدیریت، خروج از منزلدر 

 هامتدین، بر سایر خانواده در برترى نظام خانوادگى افراد، و فرزندان است و ثمرات این مدیریت ]!!!![حقۀ مردان

ص  ق(، 1424 انتشارات امیر قلم، :قم) 1ج ،جامع المسائلفاضل موحدی لنکرانی، محمد، ر.ک: ؛ «شودمى مشاهده

433.  
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 صحیح است. سخنی ،شودمی حفظ و مرد زن حقوق تشابه فرض عدم در حقوقی برابری کهاین

 ،حقوق زنان()مورد نظر بحث برای مبنا این اما تطبیق ندارد. ضرورتی تشابه ی،حقوق برابری در

 حقوقی تفاوت که دانست مشابه غیر اما مساوی را ومرد زن حقوقتوان می وقتی است. دشوار بسیار

 حقوق برای که دریافتیم گوناگون موارد در توجه و دقت با اگر .باشد و نوع شکل در فقط دو آن

ختصاصی مردها، ا و برای حقوق ،اعتنا بسیار محدود، ناچیز و غیر قابل ای، حوزهزنان اختصاصی

نیست،  دیگر تساوی این اسم است، شده در نظر گرفته کنندهو خیره وسیع گسترده، ایحوزه

 برای درصدی نود و محدودۀ زنان، اختصاصی حقوق برایدرصدی  ده ایمحدوده نابرابری است.

 دارد؟! حقوقی و برابری تساوی با مردها، چه نسبتی اختصاصی حقوق

 زن مورد در حقی ظاهر به در آن که را مواردی تمام ،مطهری شهیدو متفکر  استاد کهاین طرفه

 که ورزدهم اصرار می باز وی ،حال این با دهدمی ارجاع خلقتی هایتفاوت به ،است شده تضییع

 و خطابه نیست، توجیه و تحلیل تبیین دیگراسم ایندارند.  مشابه غیر اما برابر حقوق و مرد زن

 . 161است

 و مرد زن خلقتیهای تفاوت که بپذیریم و نیز بپذیریم حقوق در را خلقتی هایتفاوت تاثیر اگر 

 هم با و مردان زنان حقوق مجموع گاه بایدآن گردیده است، شانحقوق در آنان تفاوت موجب

 نامتوازن ،و مردان زنان حقوق مجموع . اگررا پذیرفت تفاوت عین در تساوی تا بتوان نماید برابری

 است؟! حقوقی چه تساوی این ،دباش دیگریک با مقایسه قابل غیر بلکه

                                                           

ای است که هزینه»عوض  و در بوده« مدیریت شوهر» به خاطر تحکیم خانه از خروج ممنوع بودن، ایشان تحلیل طبق

بینید که میباشد. می« حفظ حقوق حقۀ مردان راستای در»امر  این، نیز !گرسنگی نمیرد تا از «شوهر به او می پردازد

دیده  نیز فتوایی فقها آثار بقیۀ در فتوا این. تفاوت های آن دو ندارد و هیچ ربطی به خلقت زن و مرد این عوامل

 نشر تفکر، :قم) 2ج ،استفتاءات ۀرسالمنتظری، حسینعلی،  ؛58 ، ص4ج، استفتاءات  بهجت،: بنگرید بهشود می

 و..... 522ص  ق(، 1428 مدرسۀ امام باقر)ع(، :قم) توضیح المسائل وحید خراسانی، حسین، ؛411ص  (،1375

بر این باور است که اگر استاد شهید در زمان ما می زیست و دست تبهکاران متحجر عقب مانده،   نگارنده.  161

قامت این سرو بلند را بر زمین نمی انداخت، حتماً مقتضیات عصر و گشایش های نو که در ساحت اندیشه و تفکر 

بعضی از دریافت آنکه ساخت. شاهد این دعوی میهای این عالم آگاه به زمان را متفاوت برداشتروی داده است، 

 بلکه در زمان ما(، بسیار فراتر از افق نگاه برخی از هم سلکان و اقران او بوده و هست.  وهای وی در همان زمان )
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های تفاوت که سازگار است و با تساوی پذیرفته در صورتی و مرد زن حقوق بین شباهت نبود

 حق زن ها،و مسئولیت وظایف در تقسیم کهاین مثال، باشد. برای از جنسیت ناشی واقعاً حقوقی

، شودمی سپرده او به ترسبک و کارهای را دارا بوده و سنگین سخت کارهای انجام از شدنمعاف

 تنها و مرد زن حقوق نبودن مرد است. شبیه او با تفاوتو  زن بدنی و وضعیت جنسیت از متاثر دقیقاً

 بدون تساوی توجیه در مقام نیز مذهبی خطبا و مبلغان قضا . ازباشدمی قبول قابل موارد گونه دراین

و  نداشته آنان مدعای به ربطی که زنند. مثالیمی را مثال همین رندانه و مرد، زن حقوق شباهت

 هاییمحدودیت از در خیلی است. وارد سنتی نظریات این به که باشد اشکالی گویپاسختواند مین

 )تساوی بنیاد همین ذیل آنان، خاصهای برداشت و بر اساس سنتی متفکران دیدگاه بر پایۀ که

    ندارد. و تاثیری دخالت جنسیت وجه هیچ به گردد،می و تحلیل توجیه درعین عدم تشابه(

 تساوی عدم یا تساوی سوال به اسالمی حقوق گاهاز نظر بتوان کهاین برای کمترین، این نظر به

 بررسی چه بحث و شناخت. اگر را اولیه حقوق منشأ باید ،داد پاسخ حقوق اولیه در و مرد زن

 دستاورد گفتتوان میاختصار  ، اما بهاستحاضر  نوشتۀ از موضوع خارجآن   دربارۀ مبسوط

. بنابراین 162رودخاستگاه حقوق طبیعی او به شمارمی ،انسان کرامت که دهدمی نشان منابع واکاوی
                                                           

همانا ما بنی  فرماید:داده و می امت انسان در شمار مفاهیمی است که قرآن مجید صراحتاً مورد اشاره قرارکر .162

های گوارا روزی ایشان کردیم و آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را در خشکی و دریا حمل کردیم و از خوراکی

در تفسیر مفهوم کرامت انسان بعضی از مفسران  .70اسراء،؛ آنان را بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری دادیم

 ؛اختصاصاً به انسان داده شده است ای است کهبه قوا و نیروهای ویژهاند که عمدتاً ناظر احتماالتی را مطرح ساخته

 ،های جسمانی مثل طول قامتویژگی (ب ؛نیروی نطق و امکان برقراری و مفاهمۀ شفاهی با دیگران (الف: مانند

امکان انتفاع از همۀ ممتاز بودن انسان در  (د ؛نویسندگی و مفاهمۀ کتبی با دیگران قدرت (ج ؛حسن صورت و...

 ؛تر بودن نقش انسان از همۀ مخلوقات الهی به خاطر داشتن قوای شهوانی و قوۀ قدسیۀ عقلکامل (و ؛مخلوقات الهی

وسیلۀ خداوند و تمایز وی از دیگر ه ویژگی انسان در خلقت مستقیم ب (ط ؛دارابودن عقل (ح ؛دارا بودن روح (ز

 ؛ بنگرید به: اندخلقت یافته "کن" خطاب طریق از واسطه ومخلوقات که به 

نیز:  ؛12ـ  15صص  ق(، 1420 العربى، التراث احیاء دار :بیروت) 21ج ،بیالغ حیمفاتعمر، بن محمد رازى، فخرالدین

 .52، ص 2، ج میالعظ القرآن ریتفس. همچنین: ابن کثیر دمشقی،  561، ص 5، ج الدقائق کنز ریتفس قمی مشهدی،

 ،اّوالً: از دید غالب مفسرین مخفی مانده این نکته است کهچه رسد آنبا تأمل در مفهوم کرامت انسان به نظر میاما 

در حالی  ،با ذات انسان بوده و از او سلب نگردد ای معنی شود که هماره مالزمکرامت باید به گونه ،طبق سیاق آیه

که بسیاری از مصادیق ذکر شده در تفسیر کرامت فاقد چنین خصوصیتی است. قرار گرفتن خاتم االنبیاء در میان بشر 
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 انسانی، این در انسانیت و کرامت و مرد زن دلیل اشتراک است و به انسان ،موضوع حقوق طبیعی

 بود.  دو خواهد هر آن از حقوق

 باشد.  دارای تاثیر بدنی و وضعیت جنسیت که است پذیرفته مواردی در تنها تشابه(، )عدم تفاوت

 نتیجه

و  زن کهاین دلیل به .است آدمی اولیۀ حقوق شمار در خواهدل اماکن در و حضور تردد آزادی حق 

 ،است. آن گاه ثابت نیز زنان برای حق ندارند، این مشترک بوده و تفاوتی بودن انسان در مرد

 باید نمایند. آنان را ارائه خود دالیل باید ورزشگاه( خاص) مثل مکان یک زنان در حضور مخالفان

 دالیل که صورتی در .163است! کرده محدود زنان مورد در را حق این دایرۀ که شرع کنند اثبات

 پشتوانۀ مجاز بودن خود ،تردد و آزادی اماکن در حضور حق ،نماید ثابت را مدعا این نتواند ایشان

  .گردید خواهدها ورزشگاه در حضور زنان

                                                           

تواند مختص فرد یا نوع خاصی از ثانیاً، کرامت انسان نمی اند.یا آفریده شدن حضرت آدم به دست خدا از این نوع

یان باشد؛ چرا که آیه در سیاق منّت نهادن است، البته منتّی آمیخته با عتاب. گویا خدا پس از ذکر فراوانی نعمت آدم

شود که مراد از آیه کند. از همین جا معلوم میکفران این نعمات سرزنش می به دلیلو عنایات ویژۀ خود بر بشر او را 

 است ای مخصوص داده شدهفضایل روحی و معنوی که به عدههای خاص و صرف نظر از کرامت ؛جنس بشر است

های خوب و داشت و صرفًا مقصود انسانچه اگر نمی ؛نیز مورد نظر دارد و بنابر این آیه مشرکین، کفار و فاسقین را

  .156 ، ص 13، ج زانیالم ؛ ر.ک: طباطبایی،آمدنمیدرست در معنای امتنان و عتاب نیز ،مطیع بود

گردد که اکثر قریب به اتفاق مفسرین کرامت انسان مورد نظر قرآن را تفسیر با توجه به این نکات روشن می

بنابر این حق آن است که  اند.آن هم بر اساس حدس و گمانه زنی پرداخته ،بلکه تنها به ذکر سبب کرامت ،اندنکرده

اوست و همو سبب و مبدأ پیدایش یک سری حقوق ویژه کرامت انسان به معنی شرافت ذاتی انسان که مختص 

همۀ مواردی که در کالم مفسرین ذکر شده از » گوید:میچنان که آلوسی از مفسران بزرگ  ؛تفسیر گردد ،شودمی

تکریم آدمی  گویندباب مثال است و کسانی مثل ابن عطیه که مدعی انحصار کرامت در یکی از این مواردند و می

دم نجاست ع، لذا امام شافعی با این آیه بر ندافقط به عقل است، سخن نادرست گفته و با صریح عقل مخالفت کرده

 .118، ص 15، ج یالمعانروح ؛ ر.ک: آلوسی،«انسان استدالل کرده است

 تواند دامنۀ حقوق طبیعی را محدود سازد. که شرع میاین مبتنی بر.163
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 در عهد معصومین)ع( و مرد زن مناسبات در زمینۀ موجود هایسوم : گزارش دلیل

در  را و مرد زن مناسبات و نوع چگونگی که دارد وجود فراوانی هایگزارش اسالمی در منابع

تفکیک و  روایات، این برپایۀ دهد.می گزارش زمان پیامبر اکرم)ص( و نیز امامان معصوم)ع(

 در عهد چهآن با است و متداول مرسوم متدینان میان امروزه که هاییگیریجداسازی و سخت

با منع و قهر پیامبر  آزاد و باز مناسبات ندارد. آن سازگاری بوده متداول و معصومین)ع( پیامبر)ص(

 که گرددمی موجب هاگزارش این در نظر گرفتن .شدنمی مواجه اکرم)ص( و نیز معصومین)ع(

 دینی هایتوصیه یا متاثر از دستورات کهاز آن بیش را دیانت اهل برخی میان رایج امروزین رویۀ

 تلقی گروهی و شخصی و تمایالت هاسلیقه یا و بومی محلی و رسوم آداب از برگرفتۀ ،بدانیم

 کنیممی اشاره موارد این از بعضی به ادامه در نماییم.

  ام سلمه مورد در کلینی روایت.1

تو که » پرسند:می او و از رفته اکرم)ص( پیامبر همسر روایت، ابوبکر و عمر نزد این اساس بر

 پاسخ داد: ام سلمه «دیدی؟ چگونه زناشویی در را پیامبر ،ایبوده دیگر مردی با خدا قبل از رسول

 164.رسید خدا)ص( هم رسول گوش به خبر این«. ندارد دیگر مردان با فرقی»

 حضرت برجستۀ یار دو که است بوده صورتی چه به مرد و زن روابط روزگار در آن راستی به

 سخن خصوصی موضوعی مورد در حضرت آن همسر با دهندمی اجازه خود به )ص(محمد 

 تشریح بلکهنیست،  نامحرم زن با سخنان گونهاین درستی بیان مقصود، که است روشن ؟بگویند

 از گزارشی هیچ هم روایت کهاین گو .باشدمی عهد در آن و مردها هازن ارتباطات وضعیت

                                                           
أَبَا بَکْرٍ وَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ بْنِ سَالِمٍ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ  بْنِ عَنْ عَلِیِّ مُحَمَّدٍ  بْن بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ.164

قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَاکِ فِی  لٍرَجُ قَدْ کُنْتِ عِنْدَ إِنَّکِ یَا أُمَّ سَلَمَۀَ عُمَرَ أَتَیَا أُمَّ سَلَمَۀَ فَقَاال لَهَا

السَّمَاءِ  مُبَادِرَۀً فَرَقاً أَنْ یَنْزِلَ أَمْرٌ مِنَ فَقَامَتْ إِلَیْهِ عَنْهَا وَ أَقْبَلَ النَّبِیُّ ص ثُمَّ خَرَجَا الرِّجَالِ َفقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا کَسَائِرِ الْخَلْوَۀِ

رِدَاءَهُ حَتَّى  بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ خَرََج وَ هُوَ یَجُرُّ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ الْتَوَى عِرْقُ الْغَضَبِ بَرَتْهُ الْخَبََر فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّىفَأَخْ

أَیُّهَا النَّاسُ مَا  قَالَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عََلیْهِ ثُمَّ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فََحمِدَ بِخَْیلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ بَادَرَتِ الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ َو أَمَرَ الْمِنْبَرَ وَ صَعِدَ

غَیْبِ وَ لَا لِلَّهِ فِی الْ إِنِّی لَأَکْرَمُکُمْ حَسَباً وَ أَطْهَرُکُمْ مَوْلِداً وَ أَنْصَحُکُمْ یَتَّبِعُونَ عَیْبِی وَ یَسْأَلُونَ عَنْ َغیْبِی وَ اللَّهِ بَالُ أَقْوَامٍ

 .565 ، ص5ج ،یالکاف ،کلینیر.ک: ؛ أَبِیهِ یَسْأَلُنِی أَحَدٌ مِنْکُمْ عَنْ

 روضه مجلسی) مجلسی اول(، برای مثال بنگرید به: می باشد؛ سندی صحیح  دارای روایت اینشیعه، علمای  نظر از
 .91 ، ص8ج ،نیالمتق
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ام  وقتی دهد.نمی -یاد شده از مکالمۀ شدن از مطلع پس -اکرم)ص( پیامبر ناراحتی یا برآشفتگی

 جوییعیب دنبال به کسانی کهپیامبر)ص( از این ،کندمی نقل حضرت آن برای داستان را سلمه

 دو کهاز این او .گردید ناخشنود باشند،می وی خصوصی در زندگی نقصی یافتن آمده و در صددبر

 رسولدر واقع . نکرد ابراز ناراحتی اند،شنیده و گفته سخن او و با آمده همسرش نزد نامحرم مرد

 . نمودن منعی و نهی اختالط گونه از این خدا)ص(

 بود کرده پیدا اختالف شوهرش با که زنی مورد در کلینی روایت.2

گناه  انجام به اعتراف و ضمن آمد پیامبر)ص( محضر به نامتعارف پوششی با زنی، روایت این در

 به زنان تردد که دهدمی نشان گزارش . این165گردید خویش مورد در مجازات اجرای خواستار

به شوهر  اعتراض برای زنیاست.  بوده و عادی آسان اماکن گونهاین در حضور و مجالس مردان

 کند.می اقرار زنا ارتکاب و به آمده پیامبر)ص( نزد به عادی غیر پوششی با خود

 ام خالد مورد در کلینی روایت.3

آن  مجلس و در )ع(صادق امام نزد وی بود. مدینه حاکم یوسف بن عمر سابق همسر ام خالد

یاران  از برخی حضرت آن روز یک .کردمی تردد ،شدمی تشکیل مردها حضور با که ،حضرت

 ام خالد، رفتن پس از آنان .نمود دعوت ام خالد سخنان مجلس و شنیدن در حضور به خود را

 .166ستودند را او و بالغت سخنوری

                                                           

عَلِیُّ بْنُ إِبَْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَاَن جَمِیعاً عَنِ اْبنِ . 505ص ، 5ج ،یالکاف کلینی،. 165

ۀٌ حَتَّى قَامَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ ۀٌ عُرْیَانَأَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاِج رَفَعَهُ قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَ

قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ یَعْدُو فِی أَثَرِهَا وَ أَلْقَى عَلَیْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِیَ مِنْکَ فَقَالَ  فَطَهِّرِْنی فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی َفجَرْتُ

صَنَعَتْ مَا تَرَى فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَیْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَعْلَى الْوَادِی مِنْ صَاحِبَتِی یَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِیَتِی فَ

 .أَسْفَلِه

اکرم)ص(  برخورد پیامبر، این برداشت باشد. شاهدمی بودن، نداشتن حجاب شرعی  از عریاننظور مبه احتمال قوی،  

 نداد. خود نشان  ازی شدیدتند و واکنش زن، هیچ عریان بودن  در مورد که .است

خَالِدٍ الَّتِی  . ابان عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَتْ عَلَیْنَا أُمُ 106، 8ج ،یالکاف کلینی،. 166

 وَ عَلَیِْه فَقَالَ أَُبو عَبْدِ اللَّهِ ع َأ یَسُرُّکَ أَنْ تَسْمَعَ کَلَامَهَا قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ کَانَ قَطَعَهَا یُوسُفُ بْنُ عُمَرَ تَسْتَأْذِنُ

صادق)ع(  امام محضر در گویدمی بصیر ابو یعنی؛ أَجْلَسَنِی مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَۀِ قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَکَلَّمَتْ فَإِذَا امْرَأَۀٌ بَلِیغَۀٌ

آیا دوست داری که سخن »یوسف بن عمر( اجازۀ ورود خواست. امام)ع( به من فرمود: سابق ام خالد) همسر کهم بود
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 حدیث کشی .4

 و اعتنا توجه دیدۀ با غالباً  او روایات شیعه است. علمای وثوق مورد هایاز رجالی یکی کشی

 زنان برای قرآن تدریس کالس صادق)ع( امام یاران از یکی که کندمی نقل . ویشودمی نگریسته

از  امام)ع( یافتن . اطالعنمود ناپسندی شوخی خویش شاگرد با جلسات از یکی و در هداشت مدینه

 .قرارگیرد  حضرت آن نهی مورد مختلطی هایکالس چنین برگزاری اصل که نشد باعث ماجرا

 . 167کرد نهی پسندنا شوخی از فقط وی

شیعه امامان  زمان دررا  هامرد و انزن ارتباطات سطحو  وضعیتتوان می به راحتی روایات این از

و  تدینانم برخی مد نظر که هاییها و جداسازیتفکیک که دریافتتوان می نمود. اینک برداشت

 توانبه وضوح می .باشدمی شانامامان هایو توصیه دستورات به مستند حد چه تاباشد می متشرعان

 مشاهده هادر این تفکیک را و شخصی قومی و بومی هایآیند و بدآیندو خوش هاسلیقه ردّ پای

   نمود.

 هازن مجالس به مردان ورود مورد در کلینی حدیث. 5

 تنها شرطروایت،  این بر پایۀ. ندارد اشکالی انزن مجالس به مردها ورود که داردمی بیان روایت

 صرف دهدمی نشان تمام چه هر روشنی به که شرطی .168دباش داده ورود اجازۀ زن که است این

 شرط عنوان به روایت این در چهآن ندارد. شرعی مانع مشترک مجالس در هانز و مردها اختالط

                                                           

 جاروی زیراندازی که آن من با و خود داد اجازۀ ورود به ام خالد)ع( . آن گاه حضرتآری گفتم: «.را بشنوی؟ او

 یافتم.  بلیغ و سخنور زنی شد و شروع به سخن کرد و من او را واردنشست. ام خالد  داشت قرار

. حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعُبَیْدِیُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ 174ص: ، یالکش رجال کشّى، . 167

ءٍ، قَالَ، فَقَدِمْتُ عَلَى َأبِی جَْعفَرٍ ، قَالَ، فَمَاَزحْتُهَا بِشَیْأُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ امْرَأَۀً کُنْتُ : کُنْتُ أُقْرِئُبَصِیرٍ، قَالَمُخْتَارٍ، عَنْ أَبِی 

وَ غَطَّى وَجْهَهُ، قَالَ، فَقَالَ لِی لَا تَعُودَنَّ إِلَْیهَا.  ءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَۀِ قَالَ قُلْتُ بِیَدِی هَکَذَا،)ع(، قَالَ، فَقَالَ لِی: یَا أََبا بَصِیرٍ أَیُّ شَیْ

معلوم می شود که علت توصیۀ حضرت شکل گیری فضای شوخی و ارتباط ز به زن برگردد نی« الیها»ضمیر  اگر

 ندارد. هاکالساین برگزاری  ناروا بودن در زمینۀای توصیه ، حضرت .است خصوصی ناروا بین معلم و شاگرد بوده

. عِدَّۀٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ 528ص ، 5ج ،یالکاف کلینی،.168

 پیامبر» یعنی ؛النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ عَلَى الرِّجَالُ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَدْخُلَ 

 .«هاها نهی فرمود مگر با اذن زنمجالس زن خدا)ص( از ورود مردها در
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 پوشش حیث از اگر تا باشند باید مطلع هازن ندارد.بر در ایپیچیده نکتۀ ها( گردیده )اذن زن اعالم

 سازند.  آماده را خود ندارند آمادگی یا ...

 جابر حدیث. 6

 شد. زهرا)س( فاطمۀ حضرت خانۀ وارد خدا)ص( پیامبر جابر به همراه :گویدمی روایت

 روایت، در این استفاده کرد! بود نزدش که ایملحفه از خود بدن پوشاندن برای حضرت زهرا)س(

 گراییده به زردی بر اثر گرسنگی که ،بانو آن رخسار و نیز رنگ زهرا)س( حضرت چهرۀاز  جابر

 .169دهدمی گزارش ،بود

 با بدن پوشاندن و حضرت آن عادی واکنش نیز و زهرا)س( حضرت منزل به جابر ورود نحوۀ

 که نتایجی ؛آورد دست به جالبی نتایج و کرد مقایسه متدینان برخی امروز رفتار باتوان میرا  ملحفه

 دهد. می نشان آداب و و عرف سالیق از دینداران را امروزین رفتار پذیریتاثیر

 سیره :چهارم دلیل

 «متشرعه سیرۀ» ،نمایدمی تایید هاورزشگاه در را زنان حضور بودن مجاز که مهمی دالیل یکی از

  است.

اند بوده پایبندبدان  همواره دین و مذهب پیروان است که ایبه معناى روش و شیوه سیرۀ متشرّعه

 متشرّعه اتفاق مانند ،کاری کردن یا ترکو میانشان استمرار داشته است؛ اعم از انجام دادن عملى 

این، در صورتى که برابنپا با بخشى از کف دست در وضو.  بر حجّیت خبر ثقه، و جواز مسح

                                                           

بْنِ  مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عدَّۀٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ. 529 ، ص5 ج ،یالکاف کلینی،. 169

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ  أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ بْنِ عَمِیرَۀَ مُعَاوِیَۀَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَیْفِ

قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ  مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَى الْبَابِ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَدَفَعَهُ  ثُمَّخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُرِیدُ فَاطِمَۀَ ع وَ أَنَا  -قَالَ:

ی فَقَالَتْ یَا رَسُولَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ ادْخُلْ فَقَالَتْ فَاطِمَۀُ عَلَیْکَ السَّلَامُ

قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَۀُ وَ  اللَّهِ لَیْسَ عَلَیَّ قِنَاعٌ فَقَالَ یَا فَاطِمَۀُ خُذِی فَضْلَ ملْحَفَتِکِ فَقَنِّعِی بِهِ رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ

جَابِرٌ فَدَخَلَ  اللَّهِ قَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ وَ مَنْ مَعَکَ قَالَ  یَا رَسُولَ   نَعَمْعَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ

 الَتْقَ فََقالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِی أَرَى وَجْهَکِ أَصْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاِطمَۀَ ع أَصْفَرُ کَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَۀٍ

 یَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ.
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 پدید خاصّی باشند، شیوۀ رفتاری گذاشته کردن کارىیا ترکمتدینان، بناى خود را بر انجام دادن 

 .170شودمى خوانده «سیرۀ متشرّعه» و یا « سیرۀ مسلمین»که  آیدمی

اهل  در میان آن به و احتجاج کرد استناد بدانتوان می ست کهبدین معنا متشرّعه سیرۀ حّجیت

 دو امر است:  تحقّق به مشروط متشرّعه سیرۀ حجّیت. شودمی شمرده صحیح شرع

 )ع( نیز وجود داشته است. معصوم زمان در سیره آن که شود اثبات. 1

 .171باشد نکرده رد یا را نکوهش آن )ع( معصوم. 2

ادراک و  نوعى متشرعه ارتکاز برد. نام نیز «ارتکاز متشرّعه» از  توانمتشرّعه، می در کنار سیرۀ

 به آن، و منشأ پیدایش کرده رسوخ متشرّعه اذهانِ در عمق که است معلوماتى به ناخودآگاه شعورِ

 علّت پیدایش آن توانمی اجماالً هم روشن نیست؛ هرچند آنان خود براى وضوح و تحقیق، حتی

در  ایچه طبق این ارتکاز، سلوک عملى 172متشرّعه به شریعت واحد دانست. پایبندیرا اعتقاد و 

 سیرۀ متشّرعه پیدایش منشأ که ارتکاز است همین ،گرفته باشد و چه نگرفته باشد شکل خارج

 از منابع یکی تأیید شود، شارع انکار یا عدم با امضا که در صورتى ارتکاز متشرّعه .173گرددمى

 شکل ذهنیتِ  ارتکاز یعنی»ارتکاز متشرّعه را چنین شناساند:  توانمی شود.می شمرده فقهى احکام

 را خود و به عنوان تلّقی از دین، آن دینیِ هایگرفته در میان مردم متدیّن، که بر پایۀ دریافت

 «. اندپذیرفته

 حضور و محدودیت بر ممنوعیتمبتنی  سیره رسد،می نظر به ابتدایی در نگاه چهآن برخالف

 ثابت را تلقی این خالف سیره وجود که است در دست شواهدی نیست. مردانه در اجتماعات زنان

                                                           

 ق(، 1418 مجمع جهانی اهل بیت،: قم) المقارن الفقه فی العامۀ األصول حکیم، محمد تقى بن محمد سعید، . 170

 . 194 ص

صدر، محمد  ؛95 ص (،1352 ،مطبعه العرفان :قم) 2ج  ،التقریرات أجود،نائینى) میرزا(، محمد حسین: ک .ر.  171

 . 239 ص ق(، 1417 موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت،: قم) 4 ج ،األصول علم فی بحوث باقر،

 . 194ص  ،االصول العامه  م،یحک.  172

در تعریف مرحوم محمّد باقر صدر، ارتکاز در کنار  .239 ص ،4ج  ،االصول فی علمبحوث باقر، محمد صدر،.  173

 . گیردسیره قرار می
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و  احکام از این برخی .آیدمی دست به شرعی و مقررات احکام به مراجعه با که شواهدی ؛سازدمی

 ند از: اعبارت مقررات

  مردانکنار  در زنان نماز خواندن .1

 وجود بدون دیگریک کنار در نامحرم و زن مرد خواندن نماز شیعه متاخر فقهای بیشتر نظر به

 این برپایۀ دانند.می کراهت شدن برطرف موجب را حایل وجود آنان. است مکروه اما ، مجازحایل

 ،نماز(مقدس) بزرگ عبادت یک انجام برای هم آن ،دیگریک کنار در و مردها زن ها اجتماع ،افتو

 ممنوع سنتی دیدگاه دارانطرف بعضی که اختالطی مصداق اجتماع، آیا این. 174است شده پذیرفته

 ، نیست؟شمارندمی

   مردان حضور با جمعه نمازدر  زنان شرکت.2

، نماز میانشان در حائل بدون ،مردان کنار درو  کرده شرکت جمعه نمازهای در توانندمی زنان

 .175بخوانند

                                                           

 و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع، حلّى) محقق(، جعفر بن حسن ؛267ص  ،1، جالسرائر الحاوی الحلی، . 174
آبى) فاضل(، ؛ 110، ص 2، ج المعتبرحلی) محقق(،  ؛71؛ ص  ق(،1408 ،اسماعیلیان مؤسسه: قم) 1ج ،الحرام

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  :قم) 1ج ،النافع مختصر شرح یف الرموز کشف ،حسن بن ابى طالب یوسفى

 شرح فی البهیۀ الروضۀ،شهید ثانى(، زین الدین بن علىعاملى) ؛143ص  ق(، 1417 ،مدرسین حوزه علمیه قم
 و الفائدۀ مجمع، اردبیلى، احمد بن محمد ؛554ص  ق(، 1410 ،کتابفروشى داورى :قم) 1ج  ،الدمشقیۀ اللمعۀ

 1403 ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :قم) 2ج ،األذهان إرشاد شرح فی البرهان

مؤسسه : قم) ،1ج ،األحکام معرفۀ فی اإلحکام نهایۀعالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، حلی) ؛128ص  ق(،

 جامع محقق ثانی(،کرکی)؛ 82، ص 3، جعهیالش یکرذشهید اول(، عاملی) ؛349ص  ق(، 1419 آل البیت،
موسسۀ  :قم)  3ج ،اإلسالم شرائع عبادات شرح فی األحکام مدارکعاملی، سید محمد، ؛120ص، 2، جالمقاصد

 تکمیل و عباسى جامع و ساوجى، نظام بن حسین، عاملى، بهاء الدین محمد بن حسین ؛221ص  ،ق( 1411آل البیت،
خمینی، روح اهلل،  ؛108ص  ق(، 1429 ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:قم) آن

 .149ص  ق(، 1401 ،مؤسسه مطبوعات دار العلم: قم) 1ج ،تحریر الوسیلۀ

 1408 انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل مرعشى نجفى، :قم) الفضیلۀ نیل إلى الوسیلۀطوسی، محمد بن علی بن حمزۀ،  . 175

ص  ،1، ج ایضاح الفوائد فخرالمحققین(، حلی)؛ 279ص  ، 4، ج کشف اللثامفاضل هندى(، اصفهانى) ؛103صق(،

 .112، ص 4، ج عهیالش یذکر عاملی) شهید اول(، ؛120
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  عیدین نماز در زنان شرکت. 3

انجام  حضور مردان و با گروهی صورت به که قربان و عید فطر عید نمازهای در زنان شرکت

مستحب  از فقها برخی نظر به بلکه مجاز ،ها و مردهازن میان در حایل وجود بدون ،گیردمی

  .176است

  میت نمازهای در هازن شرکت. 4

، گیرد می انجام و در جمع مردان گروهی صورت به که میتی نمازهایدر  که مجازند زنان

 . 177حاضر شوند

  در کنار مردها طواف در مراسم هاحضور زن. 5

 هیچ حائل مراسم، این در .پردازندمی کعبه خانۀ طواف انجام به دیگرکنار یک در و مردها هازن

در  .نیستو متفاوت  جدا نیز هرگروه و مسیر محل سازد.دیگر جدا نمیرا از یک آنها یحاجب و

 ۀخان دور حرکت به حال در همگی کهشود می تشکیل و مردها هازن از اجتماعی طواف، مراسم

 تشکیل حالی اجتماع در این .178نیست منتفی بدنی تماس طواف، احتمال هنگام در باشند.می خدا

 پوشاندن حوله برای دو از فقط ،لباس به جای . آنان،ندارند تن بر عادی پوشش مردها کهشود می

 .کنندمی استفاده باال و پایین تنه

  

                                                           
 مدارکعاملی،  ؛320، ص 1الحلی، محمد بن ادریس، ج  ؛171ص ،  1، ج المبسوططوسی، محمد بن حسن ،  . 176

 .99،  ص 4، ج األحکام

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین : قم) 1ج ،المهذب ،عبد العزیز طرابلسى) قاضی ابن براج(، . 177

فیض کاشانی، محمد  ؛106، ص 1، جاالسالم شرائعالحلی) محقق اول(،  ؛129ص  ق(، 1406 ،حوزه علمیه قم

 .169ص  ق(،1402 انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل مرعشى نجفی، :قم) 2ج ،الشرائع حیمفات محسن،

 یال النزوع ۀیغنابن زهره(، حمزۀ بن على،حلبى) ؛277 ، صهالنهایطوسی،  ؛331 ، ص1، ج المبسوططوسی،  . 178
 ،محقق(، محمد باقر بن محمد مؤمنسبزوارى) ؛193ص  ق(،1417 مؤسسه امام صادق،: قم) الفروع و االصول یعلم

، کشف اللثام فاضل هندی(،اصفهانی) ؛62ص  ق(، 1421 مؤسسه آل البیت، :قم) 2ج ،اإلرشاد شرح فی المعاد ذخیرۀ

 .484 ص ،5ج
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 سعی صفا و مروه.6

 مشترک و مختلط اجتماعیو  پردازندمی صفا و مروه کوه دو بین حرکت به مردها با هازن

 را این اعمال هم کنار در و هم با آنان یستند.ن جدا مردها از هازن اجتماع گیرد. در اینمی شکل

 .179دهندمی انجام

 جهاد.7

 در جنگ زنان حضور که است آن سخن این . معنای180نیست واجب جهاد در زنان شرکت

 باعث ،جنگ میدان فضای بر حاکم عادیغیر و وضعیت جنگی شرایط حتی. 181نیست هم ممنوع

 بشمارد.  و ناروا ممنوع و در کنار مردان جهاد در را زنان حضور اسالم شریعت که شودمین

یی هانمونه ،اسالم صدر تاریخ به مراجعه .182است واجب دفاع در زنان شرکت برآن، افزون

 و اطالع با ، موارد در اینزنان . دهدمی دست بهدر دفاع  کنار مردان در را از حضور زنان فراوان

 .183اندنموده نبرد هایدر صحنه حضور به مبادرت اکرم)ص( پیامبر گاهیآ

                                                           
، عۀیالش مستندنراقی، ؛374ص  ،1، جالشرائع حیمفاتفیض کاشانی،  ؛311ص  ،8،  جاالحکام مدارک عاملی، .179

 .124، ص 7ج

 .10،  ص8، ج لئالمسا اضیر برای مثال بنگرید به: طباطبایی، . 180

 .5ص  ،21، جالکالم جواهر برای مثال بنگرید به: نجفی، . 181

 البلدان عن الدفاع حول مقارنۀ ۀیفقه دراسۀبرای مطالعه در این زمینه مراجعه کنید به : فخار طوسی، جواد، . 182
 . 26و  25 صص(،1388 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، :قم) ۀیاالسالم

 بحرانی، نیز: و ؛115ص  (،1367 الکتاب، دار :قم) 1ج ،یالقم ریتفس ابراهیم، بن على برای مثال بنگرید به: قمى، .183

که داستان بانویی به نام نسیبۀ بنت کعب  ؛199،  ص2ج ،تفسیر نور الثقلین،حویزى عروسى و 755، ص 2، جالبرهان

کنند. به نقل قمی وی جزو معدود افرادی  بود  که  بعد از هجوم قریش در جنگ احد، پیامبر)ص( را میرا روایت 

سر شبیخون  از پشت دشمن» استاد شهید مطهری حماسۀ نسیبۀ را چنین روایت می کند:تنها نگذاشت و فرار نکرد. 

که وضع را به این نحو  همین نسیبه .شدنداز دور رسول اکرم پراکنده  زد، وضع عوض شد و عده زیادى از مسلمانان

تیر و  کرد و گاهى ازمىبه دست گرفت، گاهى از شمشیر استفاده  شمشیر دید، مشک آب را به زمین گذاشت و

قرار داد. یک وقت متوجه شد که یکى از سپاهیان  برداشت و مورد استفاده کرد نیزمىکمان. سپر مردى را که فرار 

را به او رساند و چندین ضربت بر  خود نسیبه فوراً کجاست؟ خود محمد کجاست خود محمد»کشد: مىدشمن فریاد 

 نکرد، ولى او ضربت ثیرچندان در او تا بود، ضربات نسیبه و چون آن مرد دو زره روى هم پوشیده او وارد کرد

ۀ که متوجه شد خون از شان خدا همینکرد. رسول مىیک سال مداوا  تا زد که بى دفاع نسیبهۀ روى شان محکمى
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 متبرک بقاع زیارت. 8

و  مقدس اماکن به مردان کنار در نیز زنان که بوده این بر متدینان روش دور، هایگذشته از

 .اندکردهمی زیارت را اولیای دین و هازادهامام ع(،)معصومان دیگر،و در کنار یک رفته هاناقبرست

 از یکینیز  زنان توسط هاناقبرست زیارت است. نشده نهی علما از سوی ،حضور و شرکت این اصل

 نکوهش وهابی مذهب پیروان از سوی به خاطر آن، که است رفتهمی شمار به شیعیان هایویژگی

 .184شوندمی

 هاشرکت در مراسم اجرای حدود و مجازات. 9

 کنار در . زن ها185شودمی اجرا علنی صورت به و حضور مردم در اسالمی هایمجازاتبرخی 

 .186نشده است ممنوع آنان و حضور کنندمی شرکت مراسم این در مردها

                                                           

وى زخم مادر را بست و  .«زود زخم مادرت را ببند»کند، یکى از پسران نسیبه را صدا زد و فرمود:  نسیبه فوران مى

که  را هایىپارچه در این بین، نسیبه متوجه شد یکى از پسرانش زخم برداشته، فوراً .باز هم نسیبه مشغول کارزار شد

خود آورده بود، درآورد و زخم پسرش را بست. رسول اکرم تماشا  با زخم بندى مجروحین براى شکل نواربه 

گفت:  او به که نسیبه زخم فرزند را بست لبخندى در چهره داشت. همین زن این شهامت ۀکرد و از مشاهدمى

بود که رسول اکرم، شخصى را به  نسیبه این سخن به دهان هنوز« باش زود حرکت کن و مهیاى جنگیدن! فرزندم»

 او پاى ساق به برد و شمشیرى آن مرد حمله مثل شیر نر به نسیبه. بود ضارب پسرت همین»نشان داد و فرمود:  نسیبه

خویش را گرفتى، خدا را شکر که به تو ظفر بخشید  انتقام خوب»افتاد. رسول اکرم فرمود:  نواخت که به روى زمین

بسیارى برداشته بود  جراحات مجروح، نسیبه ایعده و از مسلمانان شهید شدند عده اى«. وشن ساختو چشم تو را ر

بالفاصله  از وضع دشمن، اطمینان اکرم براى احد، رسول بعد از واقعه .رفتنمىماندنش  امید زیادى به زنده که

همان حال حرکت  به خواست نیز حرکت کرد. نسیبه حرکت کنند. ستون لشکر« االسد حمراء»طرف  دستور داد به

 ،انتشارات صدرا :تهران) 1ج ،راستان داستان؛ مطهری، مرتضی، «حرکت به او نداد ۀاجاز هاى سنگینزخمکند، ولى 

 .59شمارۀ   (،1365

مرکز مدیریت  :قم)  4ج ،والنحل المللبرای نمونه و نیز مطالعۀ بیشتر دراین زمینه بنگرید به: سبحانی، جعفر، .184

 . 85 - 67 صص (،1369 حوزۀ علمیه قم،

َّ»کریم در مورد حدّ زنا آمده است: در مورد علنى بودن اجراى حدود، در قرآن. 185 َّإلُْمْؤِمِني َّو  َِّمن  َّٰطائِف ٌة ُٰما َّع ٰذإَب  . «لْي ْشه ْد

 و خفا در را حدّ این تواننمى و باشند زنا حدّ اجراى ناظر و شاهد مؤمنین از اىعده باید که است این شریفه آیۀ ظاهر

ام اجراى حدّ زنا مق در السالم علیه امیر حضرت که است آمده نیز روایات از برخى در. نمود اجرا انظار از دور به

مردم را مطلع و دستور دادند تا شاهد اجراى حدّ باشند... و برخى از فقها امر در این آیۀ شریفه را حمل بر استحباب 
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*** 
 به دست کهای نتیجه دهد.می نشان را و متشرع متدین مردم و روش رسم و راه ،شد گفته چهآن

 ناپسند یا ممنوع ،دارند شرکت آن در مردها که اجتماعاتی در زن حضور که نیست این جزآید می

 سازد.  فراهمها ورزشگاه در زنان حضور بحث در محکم ایپشتوانهتواند می برداشت این نیست.

*** 

 صورت شاخصی بهتواند می که باشدمی نویسنده نظر مد نیز دیگری کلی تبیین، بیان این افزون بر

 دو به روایات در این بیان، اساس قرار گیرد. بر استفاده مورد زنان به مربوط روایات بررسی در کلی

 یاد« همخدر» تعبیر با آنان از که هستند زنانی نخستین گروه .است گردیده اشاره زنان از گروه

 در حضور از خود خاص اجتماعی موقعیت دلیل به که هستند زنانی مخدره، منظور از .شودمی

 وسیلۀ به را خود شخصی امور غالباً آنان کنند.می خودداری عمومی و معابر و مجالس هاخیابان

 دهند. می انجام هاگماشته و مستخدمین

عادی  موقعیتی دارای که زنانی یعنی ؛باشندمی دوم گروه اند،شده یاد « بَرْزَۀ» عنوان با که زنانی

 برای،روایات در .روندمی و ... هاخیابان به ...و  خرید مثل روزانه کارهای انجام برای خود و بوده

                                                           

انتشارات اسالمی وابسته به  :قم) 5ج ،الخالف، و خالف (8، ص 8ج)در مبسوط  طوسی جمله شیخ اند؛ ازکرده

، محقق در (528، ص2ج طرابلسی، عبدالعزیز،)مهذّببرّاج در ، ابن374ص  (،1373، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم

 یارشاد االذهان العالمه(، الحلی))ارشاد، علّامه در (144، ص4، جشرائع االسالمالحلی، جعفر بن حسن، )شرایع
، و شهید 173ص  ق(، 1410،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: قم) 2ج ،مانیاحکام اال

 اند.، این قول را اختیار کرده(195، ص 9، جۀیروضۀ البهشهید ثانی(، زین الدین بن علی، عاملی) )لمعهشرح در  ثانی

اى از در مورد تعدادى که باید شاهد و ناظر اجراى حدّ زنا باشند، ظاهر آیۀ شریفه فوق این است که حضور طایفه

 ق(، 1429 ارغوان دانش، :تهران) وحقوق بشر یاسالم یمجازات هامنتظری، حسینعلی، ؛ ر.ک: «مؤمنین الزم است

 :متن نقل شده مورد اشاره قرار گرفته است آیۀ دوم سورۀ نور است ای که درآیهسازد، می. خاطر نشان 104ص 

کُنْتُمْ تُؤْمِنُوَن بِاللَّهِ وَ الْیَْومِ دینِ اللَّهِ إِنْ  فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَۀٍ وَ ال تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَۀٌ فی الزَّانِیَۀُ وَ الزَّانی»

هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت )و  یعنی ؛«الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَۀٌ مِنَ الْمُؤْمِنین

و باید ،  ایمان دارید محبّت کاذب( نسبت به آن دو شما را از اجراى حکم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا

 .گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند

 .454، ص 3، جیالحاو السرائر برای مثال، بنگرید به: الحلی، .186
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 شده هاییتوصیه از بانوان، گروه در مورد اینهمچنین  است.شده  شمرده هاییویژگی مخدره زنان

 فقهای ، همۀیابدمیضرورت  آنها از بازجویی و استنطاق که متهم، بانوان مورد در برای مثال است.

 خارج خانه از روزمره کارهای معموالً برای که زنی تفصیل، بر این مبتنی اند.تفصیل  به معتقد شیعه

 سر و عمومی اماکن به شد آمد و مستلزم که پردازدمی ر امورییسا و فروش و خرید به وشود می

بال  بازجویی و استنطاق برای این زناناحضار  رود.می شمار به برزه ، است با مردان کار داشتن و

 را مخدره زن .است همخدر، شودمین خارج منزل از کارها گونهاین برای که زنی اما .است مانع

 ،وی موقعیت حفظ با باید مخدره زناز  بازجویی برای فراخواند. اماکن گونه این و دادسرا به نباید

  .187فرستاد او نزد به را بازجوها

که  زنی مورد در اکرم)ص( پیامبردو،  این از یکی در .گرددبرمی دو روایت به تفصیل ریشۀ این

را  ماموری دیگری، در داد. حکم حد اجرای به نمود، اعتراف زنا به و آمده حضرت)ص ( آن نزد

 . 188 فرستاد بود شده متهم که مخدره زنی به نزد

 باال در که دو این تعریف به توجه با .اندگذاشته فرق مخدرۀ و برزۀ زن بین ،تفصیل این در

 .باشدمی مختلف طبقات هایزن اجتماعی وضعیت گذاریفرق علت یابیممی، در189گردید اشاره

 سایر همانند به دادسرا او مراجعۀ .آیدنمی شمار به او اجتماعی حیثیت هتک ،برزۀ زن احضار

 خاص وضع دلیل به زن مخدرۀ اما .دهدمی انجام شبانه روز طول در که است ایروزمره کارهای

 او رفتن که باشدمی برخوردار آبادی شهر و و محله اهل نزد موقعیتی ، ازشرفتار و رویهزندگی و 

 گردد.می محسوب ویتنقیص  و حیثیت هتک ،دادسرا به

                                                           
شرائع محقق اول(، الحلی) ؛ 229ص ، لهیالفض لین یال لهیالوس طوسی، ؛156، ص  8، جالمبسوططوسی،  . 187

 ق(، 1418 ،مؤسسۀ المطبوعات الدینیۀ :قم)  مختصر النافع محقق اول(، جعفر بن حسن،الحلی) ؛71، ص  4، جاالسالم

دفتر انتشارات  :قم) 3ج ،الحرام و الحالل معرفۀ فی األحکام قواعدالحلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ؛280ص 

، ص  8ج، اللثام کشف فاضل هندی(اصفهانی) ؛436ص  ق(، 1413،اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

170.  

شرائع  حیتنق یمسالک األفهام الشهید ثانی(، زین الدین بن علی،عاملی) ؛156 ، ص8، ج المبسوططوسی،  . 188
 . 426 ص ق(، 1413 مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀ، :قم) 13ج ،االسالم

مستند  نراقی، ؛51 ، ص15ج، المسائل اضیر طباطبایی، ؛427، ص 13، جمسالک االفهامشهید ثانی(، عاملی) . 189
 .138 ، ص40ج، الکالم جواهر نجفی، ؛137 ، ص17ج، الشیعۀ
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در و  شده مطرح زنان مورد در که هاییتوصیه از بسیاری که دهدمی یزیاد احتمال نگارنده

 این اغلب نگارنده، زعم به باشد. تفصیل همین بر مبتنی است، برای آنان هاییمحدودیت بردارندۀ

 به یتسرّ ، قابلذکر شده قضایی مثال همانند ،بنابراین دارد. مخدرۀ زنان موقعیت نظر به روایات،

 تاثیر مربوط به زنان روایات با مواجهه نوع در توانستمی شاخص این به توجه نیست. زنان همۀ

 مانده پوشیده هااز دیده ناصوابهای برداشت در غوغای اینک که برجای گذارد؛ تاثیری عمیقی

 است.

 اول بخش پایان

 جانبی از عوامل پوشی چشم با ،(هاورزشگاه در زنان مورد بحث)حضور موضوع ،اول بخش در

 نقد و ردّ دالیل ،بخش این فصل دو گردید. در بررسی ،ورزش یا ورزشگاه نوع مثل ،تاثیرگذار

 به . نتیجۀمورد بحث قرار گرفت ،مجاز بودن حضور زنان دالیل و تقویت طرح ،و نیز ممنوعیت

 حضور ،آن استناد به که نیست دست در دلیلی هیچ :که  است این حاکی از دست آمده

 سازیم. محدود یا ممنوعها ورزشگاه در را زنان
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 دوم  بخش چکیدۀ
 . در این1تاثیر بگذارد شرعی بر حکم است ممکن شرایط این دارد. ایویژه شرایط ورزشگاه گاهی
 پردازیم.و خاص می ویژه شرایط دارای یهاورزشگاهدر  زنان حضور موضوع به بخش،

 .پردازدمیها ورزشگاهدر  حضور زنان ثانوی حکم دربارۀ و بررسی بحث به حاضر، بخش
 عناوین برای که و شرایطی تعریف در نظر گرفتن است. با ثانویه بروز عناوین معادل ویژه شرایط

از بخش نخست،  بخش این مباحث جداسازی وجود دارد، اهمیت آنهابر مترتب نیز احکام و ثانویه
  گردد.می آشکار

قرار گرفت.  بررسی مورد تفصیل به هاورزشگاهدر  حضور زنان اولی حکم نخست، در بخش

در  حضور زنانموضوع ) ذات در نظر گرفتن با که ساخت روشن آمده دست به نتیجۀ
و مجاز دانسته  بودن مباح مساله، این شرعی اولی حکم جانبی، به عناوین توجه بدون (،هاورزشگاه

حاضر  و درکنار مردان تماشاگر عنوان بهها ورزشگاه در توانندمی بانوان پایه، براین است. شدن
 باشند.

 دهد. قرار می بررسی مورد ثانویه از منظر عناوین و را بار دیگر موضوع دوم، بخش
 عناوین به نخست دارد. فصل وجود اصلی دو فصل نیز، دوم در بخش اول، بخش همانند

 بررسی موضوع ایثانویه عناوین  دوم فصل در بودن است. ممنوع آنها نتیجۀ که پردازدمی ایثانویه

 زنان حضور ،ثانویه عناوین به توجه بر پایۀ دارند. در پی را وجوب الزامی حکم که گیرندقرارمی
 وظیفۀ در تبیین این فصل بسزای تاثیر . یابدمیتغییر  حرمت یا وجوب اباحه به ازها ورزشگاهدر 

  ندارد. توضیح به نیاز دولت،
 خوانیم: می اول در فصل

                                                           

وی در زمینۀ  ارتباط  خاص و متفرد مبانی، این کتاب ضرورت دارد که در این نکته بر چند بارۀ نویسنده تاکید.  1

فقهای  مبانی و آرا و های مشهوردیدگاهاست.  نگرفته قرار بحث و بررسی زنان، بنیاد با نیز مسائل مرتبط زن و مرد و

ذهنیت برگرفته از و  سنتی هایدیدگاه با ویژۀ نگارنده می شود. مبانی ارائه است که هاییبحث سنگ بنای بزرگ،

 فضای کلی و نیز، گردیدمینویسنده استوار  مورد نظر مبانی بر حاضر نوشتار اگر. دارد فاصلۀ بسیار های دنیای کهن

گیرد، مییی که اینک انجام هابحث بسیاری ازدر آن صورت،  .شدمیمتفاوت ، هاگیرینتیجهمباحث و ۀ نحوۀ ارائ

 گردید.میفرض  بی نیاز از اثباتو  مسلمدر زمرۀ مقدمات 
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 بگیرد قرارها ورزشگاهدر  حضور بانوان مخالفان استناد موردتواند می که ثانوی عنوان هفت
از  بعضی بودن خشن .2ورزش ها؛  از در بعضی ورزشکاران بدن بودن برهنه .1ند از: اعبارت

 حضور بودن آمیزفساد .4 ؛ مرد تماشاگران برخی زشت و ناهنجار رفتارهای .3 ورزشی؛ مسابقات
 .7 و وارداتی؛ غربی فرهنگ با مقابله .6 مسلمان؛ زن اسالمی شئونات .5 اماکن؛ گونه این در

 گناه. به کمک
 اول: عنوان

 به که نور سورۀ 31آیۀ  .باشدمیاستوار  مرد بدن به زن نگاه بر ممنوعیت مخالفان استدالل محور
 53 آیۀ و نخستین، ،فرو گیرند آلود(هوس را ) از نگاه خود هاىچشم دهدمی دستور ایمان با زنان

  .است آنان یقرآن مستند دومین حجاب، آیۀ به معروف احزاب سورۀ

 ممنوع مرد از بدن هاییبه بخش زن نگاه آن، طبق گفت خواهیم ،نخست آیۀ با استدالل نقد در
 به فقط مردها است؛ روشن جواب چیست؟ مردها وظیفۀ است. مرد وظیفۀ آنها پوشاندن که است

 ،«بصر غضّ» عنوان  استناد بهتوان می بر آن، . افزوندارند و پس( وظیفهشرمگاه) پشت  پوشاندن
 دانست. جنسیتی نگاه معنای به را ممنوع نگاه

 به استدالل پیامبر اکرم)ص(، همسران به آیه این مضمون بودن مختص نیز حجاب آیۀ در مورد
 سازد.بی اثر می را آن

  گرفته است. قرار دیدگاه این دارانفطر استناد مورد نیز از روایات بعضی

 همسرانش به نابینا فردی ورود هنگام پیامبر اکرم)ص( که -مکتوم ام ابن معروف روایت نقد در
 پیامبری شئون در نظر گرفتن با و اخالقی را پیامبر)ص( توصیۀ -بروند پرده پشت که به داد دستور

 آوریم. می شمار به وی خصوصی حریم و

نیز  است، دانسته ناروامردها  به را زن ها ظاهر نگاه به که دیگر احادیث و از روایات ایپاره در

 را نبودن الزامی «بهتر است» تعبیر روایات، ازاین در یکی است. بردن لذت و شهوت با منظور نگاه
 دهد. می نشان

 نگاه ممنوعیتتواند مین هم است شمرده و ممنوع حرام  زن به را مرد نگاه که ایادله به استناد

 گیرد. در برنمی به مرد را زن نگاه ادله این از نماید. هیچ یک ثابت به مرد را زن
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 دربارۀ سوالی در روایات، هیچ کهاین .شودمی تایید دالیلی به استناد با مرد، به زن مجازبودن نگاه
 .باشدمی هازن نگاه در مورد حکم بودن محرز شاهد ،است نشده مرد مطرح به زن نگاه

 ورزشی مسابقات  بعضی بودن خشن :دوم عنوان
 و اعصاب بر روح آنها که مشاهدۀ است هاییصحنه و دربردارندۀ خشن هاورزش بعضی

 زنان در مورد مزبور تاثیرات سطح که است آن بحث فرض گذارد.می منفی تماشاگر تاثیرات
 ،شودمی جسته استناد آن به که عامی فقهی است. دلیل مردان تر ازوخیم آن، و عواقب ترعمیق

  .باشدمی خویش به رساندن( اضرار) آسیب ممنوعیت

 رابطۀ وجود و آثار جدّی داشتن در صورت تنها بدن، به رساندنآسیب پذیریم.نمی را دلیل این
 معلولی، و عّلی رابطۀ نبود یا اثر بودن جزئی صورت در است. اثر ممنوع و عمل بین معلولی و علّی

 در بدترین ناگوار ورزشی و خشن هایصحنه مشاهدۀ پذیرفت. را عمل بودن ممنوعتوان مین
 این بودن جدّی نه باشد؛ زن تماشاگران روان و روح آثار زیان بار برای دارای است ممکن شرایط،

 بودنشان. معلول نه و آثار محرز است
 بدانیم نهی معنای به را «ال»اگر ضرر است. نفی ادلۀ به استناد ،شودمی مطرح که دیگری دلیل 

 اما نمود. ثابت را بدن به رسانیآسیب بودن ممنوع روایات، این باتوان می نفی(، )و نه

 ممنوع معلولی، و عّلی رابطۀ وجود نیز و بودن جدّی در صورت تنها بدن، به رساندنآسیب
 ندارد.  را شرط دو این ناگوار ورزشی، و خشن صحنه های مشاهدۀ .باشدمی

 مرد انتماشاگراز  برخی و زشت ناهنجار رفتارهای سوم: عنوان
 یا حریف تیم علیه ورزشی مسابقات تماشای در جریان که دارند عادت مردان از گروهی

و هنجار  با رفتار ناپسند هاشعارگویی این مواقع خیلی سر دهند. شعارهای زشت آن، تماشاگران
 دور و ناپسند گفتار و رفتار چنین به دست مردان که محیطی در حضور زنان .باشدمی همراه شکنانه

  زند.می لطمه بانوان سالمت به می زنند، هنجاری از

 احتمال هرچند شمرد؛ ممنوعها ورزشگاهدر  را حضور زنان ضرر، نفی ادلۀ به استناد باتوان مین
 دیگر شخصی سوی از و زیان ضرر ضرر، اگر نفی ادلۀ مردها وجود دارد. ضرر از ناحیۀ ایراد

 روایتی تریندر معروف کند.می توصیه آن از ادامۀ جلوگیری ضرر و منشأ رفع به باشد، شده متوجه
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 را کارکرد این جندب، دقیقاً بن سمرۀ روایت یعنی ،است گرفته قرار الضرر قاعدۀ مستند که
 نماییم. می مشاهده

 نماییم، توصیه را ضرر عامل با مقابله مبتنی برآن، و آمده پیش الضرر قاعدۀ از راه اگر بخواهیم
 .بانوان نه آورد عمل به ممانعتها ورزشگاهدر  از حضور مردها باید هابحث در مورد

  هازنان در ورزشگاه حضور بودن چهارم: فساد انگیز عنوان
و  شادی ،موسیقی آالت نواختن پایکوبی، ،زدنکف با معموالً ،هاورزشگاهبر  حاکم فضای

 عناوین دیگر در جنب ثانوی عنوان یک پیدایش سبب وضعیتی چنین است. همراه و... هیجان
  «.شهوت تحریک»  :است روشن هم عامل این پیدایش علّت «.فساد انگیز بودن»  گردد؛می یادشده

 بودن شهوانی به استناد با وها ورزشگاه مثل اماکنی بودن فسادآمیز عنوان بر پایۀ که استداللی اما

 و شادی حضور در مجالس .باشدمی مخدوش شدت به است، گرفته شکل مجالس گونه این فضای
  نیست. شهوت تحریک با مساوی و مالزم خود خودی به سرور

 که حد اکثر دلیلی ندارد. وجود هامکان حضور در این بودن مکروه حتی یا حرمت برای دلیلی
 وسیع معنای به - لهو فقها خود لهو است. اما بودن ممنوع کنند، ادلۀمی ارائه موارد گونه دراین

 شمردن ممنوع از باید حتماً لهو، در مفهوم تفسیر موسع قرار دادن مبنا با .دانندنمی ممنوع را -آن
  کرد. خودداری آن

  مسلمان زن اسالمی پنجم: شئونات عنوان

 و وجهت مورد معاصر، از علمای گروهی خصوص به فقها در فتاوای مسلمان زن شئون موضوع
 . است قرار گرفته هاتوصیه از بعضی مبنای

 اگر مقصود شمرد. ممنوع در ورزشگاه را هازن حضورتوان مین نیز عنوان این به تمسک با اما 
 را مواردی منحصراً  است، گردیده توصیه در شریعت که است نبایدهایی و باید مسلمان، زن شأن از

 عنوان به نیازی ،دلیلی وجود با باشد. نباید یا باید پشتوانۀ معتبر شرعی دلیل که گرفت دربرخواهد
 استناد بدون که است هاییعرف ها وسلیقه اگر مقصود، نیست. «شأن زن مسلمان»پذیرو تفسیر مبهم

 اتکای بهتوان مین دارد، رواج متدینان برخی در میان به شرع(، استناد بدون کنیممی تاکیدشرع) به

 صادر نمود.  شرعی آن، حکم
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 و وارداتی غربی فرهنگ با ششم: مقابله عنوان
 رفتار از دل این .شودمی محسوب عادی امریها ورزشگاهدر  حضور زنان غربی در کشورهای

 است.  کرده رسوخ سایر کشورها به بیگانه فرهنگ
 قرار گیرد، بحث مورد رفتارهای و اقدامات شمردن ممنوع پشتوانۀتواند می که فقهی دلیل

 نفی  گردد مسلمانانبر  کفار برتری و تسلط موجب که را هر حکمی که است «سبیل نفی» قاعدۀ
 نماید. می
 مواردی گردد.ها ورزشگاهدر  بانوان حضور شمردن ممنوع پشتوانۀتواند مین سبیل نفی قاعدۀ 

 کارهایی صرفاً سبیل، نفی از مقصود کهگرداند می روشن ،اندنموده استدالل قاعده این به فقها که
در  زنان حضور باشند. داشته و معلولی علّت رابطۀ کفار، والیت ایجاد و و برتری تسلط با که است

 امر نیست. این مصداقها ورزشگاه
 گناه به هفتم: کمک عنوان

 یهاورزشگاهدر  حضور بانوان که داردمی بیان بحث محل در مورد بر اثم اعانت دلیل تطبیق
 بر اثم اعانت مصداق عنوان به حضور شود. این مردان افتادن گناه به موجب است مختلط، ممکن

 ست. ناروا

 باشد صادق بر اثم اعانت کهاین برای .باشدمی اشکال مورد بر اثم اعانت دلیل با نمودن استدالل
بر  اعانت تا باشد گناه باید گردد،می اعانت آن به که کاری دارد. ضرورت شرایط از ایپاره وجود

 دیگری دست به حرام پیدایش قصد با کننده(، مُعین) کمک کار شخص باید نیز شود. منطبق اثم
 مردانی نه شمار آید. به بر اثم اعانت مصداقتواند مینها ورزشگاهدر  حضور زنان پذیرد. صورت

 گناه به کمک قصد با زنان نه و آیندمی جاآن به گناه قصد به شوندمیحاضر  در ورزشگاه که
  آیند!نمی مردها
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 سازد الزامیها ورزشگاه در را زنان حضورتواند می کهای یهثانو عناوین :اول فصل

 وجوب به را اولی حکم برخی، باور به شاید که پردازیممی 2ایثانویه عناوین به ،حاضر فصل در

تغییر  موجبات که سلبی ثانویۀ بر عناوین را آن فصل، این بحث مختصر بودن دلیل به سازد. تبدیل

 ایم. داشته مقدم سازد،می فراهم حرمت به از اباحه را حکم

                                                           

 عنوان ثانوی چیست؟.  2

زند. میکاری است که از آدمی سر حکم،   موضوعِ. است موضوع و متعلق  یداراشرعی  حکم هردانیم که می

که کار آدمی  بدان است  چیزی قمتعلّ شارع در مورد بسیاری از کارهای آدمی حکمی شرعی مقرر داشته است.

حکم موضوع و متعلق گیرد. گاهی میها، موضوع  حکم شرعی قرار متعلقمرتبط است. کار آدمیان در ارتباط با 

کار آدمی است و متعلق آن نیز موضوع  ؛شودمینماز چنین وضعیتی دیده وجوب شرعی  حکمدر است.  متحد

مال  حرمت غصب حکم شرعی در خارج از آن نیست. گاهی در حکم شرعی، موضوع و متعلّق متعدد است. 

رفته است که به سرقت دیگری  آن، مال قو متعلّ -غصب -کار آدمیموضوع،  شود.میدیگران چنین تعددی دیده 

محکومٌ به( ) محمول، موضوع، محکومٌ علیه و حکم -شودمحسوب می حملیّه ۀکه یک قضی -شرعیدر حکم است. 

 .باشدمی

در  ماخوذ عنوان»از آن، با  و خواهد شدیاد  با عنوانی از موضوع ، ای که حکم شرعی را در برداردحملیهۀ قضی در

گاهی عنوان ذاتی و اولی موضوع، مورد توجه قرار گرفته است. مقصود از عنوان اولی و  گردد.مییاد « موضوع

شود. برای ذاتی، چیزی است که با صرف نظر کردن از عوامل جانبی و خارج از ذات موضوع، در نظر گرفته می

، «واجب بودن خواندن نماز»، «حرام بودن خوردن مردار»، «حرام بودن نوشیدن شراب»شرعی  هایحکممثال، در 

 ایشرعی حکم شوند.عناوین اولیه و ذاتی شمرده می «نماز خواندن»و« مردار خوردن»، «شراب نوشیدن»های عنوان

 نام دارد. اوّلی شرعیحکم مقرر شده است،  موضوعذاتی و اولی عنوان با در نظر گرفتن که 

 با . این گونه عناوین،  استو خارج از ذات موضوع  گاهی عنوانی که مورد توجه  قرار گرفته است، جانبی، ثانوی

مضرّ بودن »، «آمیز بودن عمل مشقّت»  عنوان رتباطات جانبی موضوع، در نظر گرفته می شود.عوارض و اتوجه به 

گردند. عناوین ثانوی حکم شرعی میدر زمرۀ این گونه عناوین جانبی  محسوب  و ... «ترمهموجود مصلحت »، «آن

حکم مقرر شده است،  موضوعو جانبی  ثانویعنوان با در نظر گرفتن که شرعی  حکمدهند. میموضوع را تغییر 

 شود.میشرعی ثانوی خوانده 

اولی و ثانوی دو صفت  یعنی ؛باشندمی در واقع دو وصف به حال متعلق شرعی بودن حکم یو ثانو یاولبنابراین، 

 ی هستند که در موضوع اخذ شده است.عنوانبرای 

 .شمرد برذیل عناوین ثانویه توان میرا دی موارد متعد .ضرورت و اضطرار نیست منحصر در دو عنوان عناوین ثانویه

از . ...، تزاحم اهم و مهم، نذر و عهد و یمین و بودن واجب یا حرامۀ ضرورت و اضطرار، ضرر، عسر و حرج، مقدم
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  اجتماعی هایعنوان نخست: مقابله با آسیب

 تنها مخدر مواد به اعتیاد .شودمی اشاره اجتماعی بالهای و هاآسیب نقش به باال عنوان توضیح در

 یافتن برای تالش یادشده، موجب هایآسیب به توجه است. اجتماعی بالیای این از یکی

 قرار دارد. به هاحلراه در صدر این ورزش .شودمی با آنها مقابله هایراه ترینو عملی ترینآسان

 پر بسیار ،اجتماعی مشکالت گونه این با مقابله در سالم تفریحات و ورزش نقش ،دانشمنداننظر 

  .است اهمیت

 طور خاص به موضوع، این .رودمی شمار به سالم تفریحات از یکی ورزشی مسابقات تماشای

 عنوان به ورزشی میادین در حضور که کنندمی تاکید آنها .است قرار گرفته محققان اشارۀ مورد

  .3دارد ورزش استانداردهای روز رسانی به نیز، و ورزشی روحیۀ ارتقای در مهمی نقش ،تماشاگر

 نکرده مستثنی را هازن مرتبط، تفریحات و هاو فعالیت ورزش از انسان پذیریتاثیر کلی قانون

 ،آنها جسمی از سالمتی مراقبت و حفظ .نمایدمی تامین را بسیاری اهدافبانوان  ورزش است.

 و اخالق و ارتقای حفظ اجتماعی، ارتباطات تقویت و روانی، روحی سالمتی و نگهداری حفظ

 رشد مختلف در مراحل هابیماری درمان و پیش گیری فراغت، اوقات پر کردن انسانی، هایارزش

تواند می ،مرتبط تفریحات یا ورزش به زنان اشتغال باشند.می اهداف این ترینمهم در زمرۀ ،4آدمی

 گردد.  اجتماعی هایآسیب در معرض آنان گرفتن قرار از جلوگیری باعث

                                                           

اهم بر و تقدم تزاحم  ،واجب یا حرام یت برا، مثل ضرورت، ضرر، عسر و حرج، تقیه، مقدمیّیمیان این عناوین، برخ

حکم  این موارد، مصلحتی ارجح وجود دارد که موجب انطباق ۀدر هم. با مصلحت دید در ارتباط توانمهم را می

تر ارجاع  با مصلحت ضعیف به تعارض مصلحت اقوی توان بسیاری از عناوین ثانوی رامی ،با این بیان .شودمی یثانو

 حکومت و ینیخم امام کنگره مقاالت مجموعه)عتیشر در مصلحت گاهیجا بنگرید به: فخار طوسی، جواد،؛ داد
 .298ص  (،1378 موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،: تهران)، ( یاسالم

شده پس از تزریق های آلزایمری رتیادگیری و حافظه در  اثر ورزش بر»  و دیگران، یوسفی ، مهدیه، . 3

، 29، دورۀ اصفهان یپزشک علوم دانشگاه یپزشک ۀدانشکد ۀمجل، «استرپتوزوتوسین به داخل بطن های طرفی مغز

 .1085، ص 151شمارۀ 

4   Farrel, A., Fink, J.c. & Fields S., “Whay Women Don"t Watch Women Sport? A 

Qualitative Analyses, 2006; quoted by: Rassaei, H. , “The viewpoints of physical education 

experts on the attendance of women as spectators in stadiums and its role in the growth of 

women`s sport” , Scholars Research Library, 2013, P 2. 
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 و جسم بر روحیۀ هااستادیوم و در میادین حضور و ورزشی مسابقات تماشای که تاثیر مهمی

 حکمی به را (بودن مباحاولیه) حکم این عنوان، .گرددمی تلقی مثبت ثانوی یک عنوان دارد بانوان

  سازد.می مبدل ،و الزام وجوب یعنی ،ثانوی

*** 

انکار  قابل بانوان روحی و جسمی در سالمت ورزشی مسابقات تماشای و حتی ورزش مهم نقش

 الزامی حکم دارای هاورزشگاهدر را  هازن حضور گفته شد، چهآن استناد بهتوان مین اما نیست.

 باعث و ثانوی در صورتی موضوع، بر عارض عنوان شد، ذکر بارها قبالً که همان طور دانست.

و  عّلی رابطۀ لزوم به در گذشته باشد. فرد به منحصر تاثیرش کهشود می محسوب اولی حکم تغییر

 نظر مورد عمل نتیجۀ اثر، منحصراً هرگاه ضابطه، این بر پایۀ کردیم. اشاره عمل اثر و بین معلولی

 سالمتی نیست. چنین بحث، مورد در موضوع گردد.می آن بر حکم گذاریتاثیر موجب باشد،

 دیگری هایجایگزیننیست. ها ورزشگاهدر  بانوان حضور نتیجۀ صرفاً مورد نظر، حیرو و جسمی

 ،عارضی عنوان مواردی، در چنین و یافت. کرد مزبور جستجو نتایج به یابیدست برایتوان می را

 .آیدنمیشمار  به شرعی ثانوی عنوان

 ورزشی محیط های سالم سازیعنوان دوم: 

 ناهنجار رفتارهای کاهش در موثری نقش هاورزشگاه در زنان حضور که دهدمی نشان تحقیقات

 مورد تیم تشویق برای که نامناسبی شعارهای و گوییرکیک .5دارد تماشاگران وورزشکاران 

 این مصادیق بارزترین از یکی ،شودمی داده سر مقابل تیم روحیۀ تضعیف یا عالقه

 ،است بوده فراهم زنان حضور امکان که مسابقاتی در که است آن گواه آمارها هاست.ناهنجاری

 هایو محیط اماکن سازیسالم .6است شده دیده ورزشگاه محیط در بیشتری انضباط و نزاکت

 تغییر دهد. را اولیه حکمتواند می که رودشمار می به جانبی عاملی ورزشی،

                                                           
5 . Ibid. 

ها و میدان زن در تماشاگرانبررسی نگرش اقشار مختلف دربارۀ حضور»قراخانلو، رضا و نیسیان، فریده، .  6

 ،17شمارۀ  ،یفناور و قاتیتحق علوم وزارت یورزش علوم و یبدن تیترب ۀپژوهشکد،  «های ورزشی مردانرقابت

 .34ص  ،1386زمستان 
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 و نشاط ورزشی، هایمحیطدر  زنان حضور گرفته، صورت تحقیقات دیگر، بر پایۀ از سوی

 مثبت انرژی افزایش باعث بانوان، و تشویق حضور کند.می تزریق هامحیط این به را مثبتی هیجان

 روحیۀ بردن باال .7شودمی تماشاگران( برای هم وورزشکاران  برای هم) اماکن در این

 با در مقایسه که نقشی ؛است حضور ایند یفوا از یکی -ملی مسابقات در خصوص به -کارانورزش

 . یابدمی تریفزاینده اهمیت و برجستگی مردان، تشویق

 گردد.تکرار می هم جااین در ،نمودیم مطرح قبلی عارضی عنوان به مورد استناد در که ایمناقشه

 ورزشی، مثبت آثار و روحیه افزایش و نیز، ورزشی هایمحیط هایناهنجاری با مقابله راه کار

 نیز را دیگری هایجایگزین شد، گفته که طور همان نیست. اماکن در این بانوان حضور به منحصر

  قرار داد. نظر مد فاهدا به این نیل برایتوان می

 عنوان که است آن دهندۀگردید، نشان  ارائه مثبت ثانویۀ عناوین پیرامون که مبحثی نتیجۀ

  درکار نیست. گردد وجوب به اباحه تغییر حکم موجب که ایهثانوی

  

                                                           
7 . Farrell, A, Fink J, C, & Fields S.,”Why Women Don't Watch Women's Sport: A 

Qualitative Analysis”,The Ohio State University, 2006. 
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 ممنوعها ورزشگاهدر را  زنان حضورتواند می که ایثانویه عناویندوم :  فصل

 سازد

 وجوب به از اباحه شرعی اولی حکم تغییر موجب برخی زعم به که عارضی عناوین قبل، فصل در

 سبب است ممکن که پردازیممی ایثانویه عناوین به حاضر در فصل گردید. بررسی گردد،می

 در نظر گرفتن با ثانویه عناوین انطباق که بدیهی است شود. حرمت به اباحه حکم تبدیل

 که است آن سخن این معنای گردد.می ادعا هاورزشگاه خاص وضعیت و موجود هایواقعیت

 همراهی بدونها ورزشگاهدر  حضور زنان امکان پذیرد کهمی ثانویه، خود عناوین انطباق مدعی

 اولی عنوان به اگر چه ،هاورزشگاهدر  حضور زنان برای که پذیرداو می دارد. وجود عناوین این

 وجود حرمت این دلیل است. حرام ثانوی عنوان به ندارد، اما وجود بودن حرام برای دلیلی

 بانوان از حضور باید خاطر این به .ستهاورزشگاهدر  از حضور بانوان در جلوگیری قوی مصلحتی

 کرد.  ممانعت

 عناوین سوی به گشودنآغوش ندارند،ها ورزشگاهدر  بانوان حضور به تمایلی که کسانی برای

 مجاز باشند نتوانسته ترپیش کهیابد می ضرورت آن گاه عناوین، این با نمودن استدالل و ثانویه

 از دل که مسیری انتخاب ردّ کنند. شرعی اولی حکم عنوان بهها ورزشگاهدر  را حضور زنان بودن

 در اثبات -مخالفان استدالل چوبین پای که دارد را روشن پیام این گذردمی ثانویه عناوین

 گذشت!توان مین سادگی به روشن پیام است. از این بوده تمکین بی سخت -اولیه ممنوعیت

 شدت به را کنندگاناستدالل موضع هاییبحث در چنین ثانویه عناوین از میانۀ جستن راه

 ثانوی، احکام که بود خواهد روپیش اساسی مشکل از هر چیز این پیش و بیش سازد.می تضعیف

از  با ثانوی است. عنوان بودن باقی به منوط احکام این بقای دارند. زمان و موقت احکامی همگی

 رفت.  خواهد نیز از میان حکم ثانوی، عنوان رفتن بین

 نیز را حکومت وظیفۀ و ، مسئولیتشودمی گشوده ثانویه عناوین دل از که مسیری حال در عین

 موانع، شدنبرطرف با بکوشد. ثانوی عناوین این رفع در جهتتواند می حکومت سازد.می روشن

 گردد. می فراهم -مزاحم عناوین وجود بدون -حضور بانوان برای شرایط
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 هاورزش در بعضی ورزشکاران بدن بودن نخست: برهنه عنوان

قرار دهد،  تاثیر تحتها ورزشگاهدر را  حضور زنان شرعی حکمتواند مییکی از عواملی که 

 پوشش با ورزشکاران،  کشتی، شنا، و... مثل هاورزش از در بعضی ورزشکار است. مردان پوشش

 دوبنده گیران،کشتی مخصوص لباس ،8فرنگی( چه و آزاد در کشتی)چه .شوندمی حاضر کمی

و  هاناها، بازوها، ردست لباس، این .شودمی نامیده و چسبان( رکابی، سرهم پیراهن و شلوارک)

 )پشت گاهبه جز شرم بدن تمام تقریباً نیز مردان شنای در ورزش پوشاند.را نمی ورزشکاران پاهای

 است.  برهنه پس( و

باشیم،  پذیرفته شرعی اولی حکم عنوان بهها ورزشگاه دررا  زنان حضور اول، اگر در بخش

مردان  که -شنا یا کشتی مثلهایی ورزشدر  آیا که برویم طفره سوال این به پاسخ از توانیمنمی

 حاضر شوند؟ تماشاگر عنوان به توانندمی زنان -هستند نیمه برهنه یا برهنه کارورزش

 نگاه شرعی چنین حکمهم و مردها برای الزم از حد حجاب باید ناگزیر سوال، این به پاسخ در

 نمود.  بحث مرد بدن به زن

*** 

 آنان، است. کلی به طور مرد به زن نگاه ، مرد به زن نگاه از مقصود فقها، در سخنان بیشتر مواقع

 ،آن عکس با مقایسهدر  را مساله این و دهندقرار نمی بحث مورد را بدن مردانۀ هایقسمت به نگاه

 ،مرد به زن نگاه بودن و حرام ممنوع به معتقد فقها بیشتر کنند.می بررسی ،زن بدن به مرد نگاه یعنی

 به زن نگاه بودن حرام آنهااز  برخی در سخنان . اگر چه9باشندمی ،هادست و صورت استثنای به

                                                           
این   ۀاجاز، گیرانکشتی، آزاد کشتی در اما ،ممنوع است پا از کمر و استفاده ینیپافرنگی، گرفتن  در کشتی . 8

  .دارند را کارها

 1416 مؤسسه امام صادق، :قم)الشریعۀ بمصباح الشیعۀ إصباح، کیدرى) قطب الدین(، محمد بن حسینبنگرید به:.  9

 ؛6 ، ص3، جقواعد األحکامعالمه(، الحلی) ؛213، ص 2، جاالسالم عیشرامحقق اول(، الحلی) ؛396 ص ق(،

 المرام تلخیص ،عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدىحلّى) ؛7 ، ص3ج، الفوائد ضاحیا فخر المحققین(،الحلی)
شهید ثانی(، عالمی) ؛184 ص ق(، 1421 ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم :قم) األحکام معرفۀ فی

خوانسارى، آقا جمال الدین محمد  ؛26 ، ص7ج، اللثام کشف فاضل هندی(،اصفهانی) ؛57 ، ص7، جمسالک األفهام

 ،منشورات المدرسۀ الرضویۀ :قم) الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ على التعلیقاتبن آقا حسین بن محمد، 

 .84ص  (،1364
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 در عکس هاو دست چهره شدن استثنا به توجه با ، اما10شده است مطرح مطلق صورت به مرد

 به زن را و نگاه برگزیده را استثنا همین نیز مرد به زن در نگاه زن، قهراً به مرد نگاه یعنی ،مساله

 که -دیدگاه این بر اساس .11شمارندمیجایز  هاو دست صورت مثل ،مرد از بدن هاییقسمت

و  بوده ممنوع نگاه، این .است زن بدن به مرد نگاه مرد همانند بدن به زن نگاه -مشهور نیز هست

 اند.استثنا شده هاو دست صورت فقط

 آنان قرآنی دلیل نخستین نور سورۀ 31آیۀ  اند.جسته استناد دالیلی به باال دیدگاه دارانطرف

 آیۀ قبلی .12«گیرندفرو  آلود(هوس  را ) از نگاه خود هاىچشم بگو ایمان با زنان و به» :باشدمی

                                                           

تحریر األحکام الشرعیۀ على مذهب الحلی) عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، برای مثال بنگرید به: .  10
شهید عاملی) ؛5، ص 2، ج ارشاد االذهانعالمه(، الحلی) ؛420 ص ق(، 1420 ،مؤسسه امام صادق :قم) 3ج ،اإلمامیۀ

 ؛174 ص ق(، 1410داراالسالمیۀ، -دار التراث :بیروت) اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه اإلمامیۀ اول(، محمد بن مکی،

 .41 ، ص12ج، المقاصد جامع  محقق ثانی(،کرکی)

شیخ انصاری  ،فقها به اثبات رسانید. برای مثالبرخی سخنان  از گیریبا شاهد برداشت را می توان این درستی . 11

 ،نابینا( چند هر) نامحرم به مرد نگاه، زن نیز برای، نیست جایز زن نامحرم به نگاه، مرد برای طور که همان»می نویسد:

 ؛استثنا می شود، نیز جا زن( استثنا گردید در این به مرد نگاه اصل مساله) مورد آن چه در و هر نمی باشد. ... جایز

کنگره جهانى  :قم) کتاب النکاح: انصاری) شیخ اعظم(، مرتضی بن محمد امین، ؛ بنگرید به«و کمی زیاده هیچ بدون

  -اشاره گردید پیش از اینکه  -در سخنان دیگر فقها این تصریح .62ص  ق(، 1415 ،بزرگداشت شیخ اعظم انصارى

 نیز دیده می شود.

 بِخُمُرِهِنَّ لْیَضْرِبْنَ وَ مِنْها ظَهَرَ  ما إاِلَّ  زینَتَهُنَّ یُبْدینَ ال وَ فُرُوجَهُنَّ یَحْفَظْنَ وَ أَبْصارِهِنَّ مِنْ  یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ  وَ . 12

 بَنی أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْناءِ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ آباءِ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إاِلَّ زینَتَهُنَّ یُبْدینَ ال وَ جُیُوبِهِنَّ عَلى

 لَمْ  الَّذینَ الطِّفْلِ أَوِ الرِّجالِ مِنَ الْإِرْبَۀِ أُولِی غَیْرِ التَّابِعینَ أَوِ أَیْمانُهُنَّ  مَلَکَتْ ما أَوْ نَّنِسائِهِ أَوْ أَخَواتِهِنَّ بَنی أَوْ إِخْوانِهِنَّ

 الْمُؤْمُِنونَ  أَیُّهَا جَمیعاً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا وَ زینَتِهِنَّ مِنْ یُْخفینَ ما لِیُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ یَضْرِْبنَ ال وَ النِّساءِ عَوْراتِ عَلى یَظْهَرُوا

 حفظ را خویش دامان و فروگیرند،( آلودهوس نگاه از) را خود چشمهاى بگو ایمان زنان با به و تُفْلِحُون؛ یعنی لَعَلَّکُمْ

 خود سینه بر را خود هاىروسرى( اطراف) و ننمایند آشکار -است نمایان که مقدار آن جز -را خود زینت و کنند

 یا پدرانشان، یا شوهرانشان، براى مگر نسازند آشکار را خود زینت و ،(شود پوشانده آن با سینه و گردن تا) افکنند

 زنان یا خواهرانشان، پسران یا برادرانشان، پسران یا برادرانشان، یا همسرانشان، پسران یا پسرانشان، یا شوهرانشان، پدر

 به مربوط جنسى امور از که کودکانى یا ندارند، زن به تمایلى که سفیه افراد یا ،[کنیزانشان] بردگانشان یا کیششان،هم
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 به از نگاهرا ) خود هاىچشم بگو مؤمنان به» :است داده مردان به را دستور همین ،امسی آیۀ یعنی

 برای دلچسبی نتیجۀ صادر شده، پیاپی که در دو آیۀ دو دستوری مقایسۀ .13«فرو گیرند نامحرمان(

 نیز مردها به هانگاه زن است؛ پس حراممطلقاً  هازن به مردها نگاه دارد. ممنوعیت داران دیدگاهطرف

 همۀ نخست، در آیۀ که . بعید استاست آنان با حق ظاهراً است. صورت )مطلق(، ممنوع همین به

 .از اعضا بعضی فقط دوم در آیۀ و منظور باشد بدن

 دلیل، همین به مد نظر نیست. «همۀ بدن»اطالق  نیز، اول است. در آیۀ ظاهر قضیه فقط این اما

 بسیاری از فقها آیا است. زن وظیفۀ آنها پوشاندن کهشمارند می ممنوع را اعضایی به نگاه فقط

 هاییبه بخش زن نگاه نیز دوم در آیۀ .شد برطرف ابهامپس  اند؟نکرده استثنا را هاصورت و دست

 روشن جواب چیست؟ مردها وظیفۀ است. مرد وظیفۀ آنها پوشاندن که است ممنوع مرد از بدن

 دهدمی زنان دستور به دوم آیۀ .دارند پشت و پس( وظیفهشرمگاه) پوشاندن به فقط مردها :است

پیش  را بحث فقهی بر اصطالحات مبتنی بخواهیم اگر نکنند. نگاه مرد بدن هایقسمت این به که

 دارد.  مالزمه نگاه بودن مجاز با پوشاندن( از خودداریکشف) بودن مجاز بگوییم باید ،ببریم

 بودن نگاه حرام با کشف بودن حرام .باشدمیبرقرار  سو از یک تنها مالزمه این بسیاری، باور به

بر  نیست. آنان ایمالزمه نگاه( بودن مجاز و کشف بودن مجازدیگر) در سوی اما ،دارد مالزمه

 ممنوع او بدن بهرا زن  نگاه ،دانندنمی واجب مرد برای را بدن پوشاندن کهاین وجود با اساس، همین

 . شمارندمی

 حتماً باشد، حرام اگر کشف دارد. سو وجود دو از هر مالزمه باور دشوار است. این با همراهی

 کند.می شدن دیده بودن و مبغوض از ناپسندی حکایت کشف، بودن است. حرام ممنوع هم نگاه

                                                           

 که خلخال صداى و) شود دانسته پنهانیشان زینت تا نزنند زمین به را خود پاهاى رفتن راه هنگام و نیستند آگاه زنان

 شوید. رستگار تا مؤمنان، اى بازگردید خدا سوىهب همگى و(. رسد گوش به دارند برپا

 مؤمنان به یَصْنَعُون؛ یعنی بِما خَبیرٌ  اللَّهَ ِإنَّ لَهُمْ أَزْکى ذلِکَ فُرُوجَهُمْ یَحَْفظُوا وَ  َأبْصارِهِمْ مِنْ یَغُضُّوا لِلْمُؤْمِنینَ قُلْ . 13

 ،است ترپاکیزه آنان براى این .کنند حفظ را خود عفاف و فروگیرند،( نامحرمان به نگاه از) را خود چشمهاى بگو

 .است آگاه دهیدمى انجام آنچه از خداوند
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 را شدن دیده نبودن مبغوض نیز کشف بودن مجاز .14نبینند دیگران تا است شده واجب پوشاندن

 بود. خواهد اشکال بدون هم کردننگاه نیست، مبغوض شدن دیده اگر دهد.می نشان

 روایت، در یک از جمله نمود. تایید از روایات ایپاره مضمون با را برداشت این بتوان شاید

مورد  و آیۀ شده دانسته مردان و زنان برای الهی تکلیفیحرام،  مواضع به از نگریستن خودداری

 شده هم تکرار دیگر روایات در بعضی مضمون، این .15استشده تفسیر  صورت همین بهبحث 

                                                           

حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی) اطال اهلل عمره(، در نقد وجود مالزمه بین دو حکم فعلی جواز  استاد بزرگوار . 14

اى، حرمت را از طرفین یا یک طرف از نظر فعلى ممکن است بخاطر وجود مفسده» اند:گفتهکشف و جواز نظر 

دانم که اگر تالش کنم و تحصیل علم نمایم، حسد زید بردارند، مثلًا غیبت کردن حرام است، از طرف دیگرى مى

 -غیبت -تحریک خواهد شد، و غیبت مرا خواهد کرد، به طورى که اگر من تحصیل علم نکنم، این مبغوض شارع

ت و موضوع در این مثال، تحصیل کردن واقع نخواهد شد، چون باالخره براى تحقق حسد و غیبت، موضوع الزم اس

گوید: تو برو تحصیل گیرد و با کسر و انکسار مصالح مىمن است، در عین حال شارع مصالح دیگرى را در نظر مى

هم خالف شرع است. با اینکه تحصیل من براى حصول مبغوض شارع، جنبه اعدادى دارد  علم کن، غیبت کردن او

 کتاب شبیری زنجانی،؛ «دهددارد و تحصیل را اجازه مىن حال شارع حرمت را برمىو علت معدّه است، ولى در عی
 .342، ص  1ج، النکاح

گیرد که بین دو چیز تالزم میتوان گفت، وجود مالزمۀ حکمی  در جایی مورد بحث قرار میله معظمدر نقد سخن 

یک می تواند متفاوت با  حکم هر ،مالزمۀ عادی ندارد؛ از این روعادی برقرار باشد. تحصیل علم با وقوع غیبت 

 . چندان روشن نیست دیگری باشد. درستی مقایسۀ این مورد با موضوع کشف و نظر

مالزمۀ بین  ، اماالبته تذکر این نکته ضرورت دارد که ایشان مالزمۀ بین دو حکم اقتضایی کشف و نظر را می پذیرند

 ظرشان مخدوش می باشد.دو حکم فعلی در ن

 و حالل نیست چه خدای نهی کردهآن و از ننگرد است به مواضعی که حرام که ساختهرا مکلف آدمی  خداوند. 15

مَّْفرمود:  دوری گزیند .... خداوند متعال ُ َّفُُروَج  ف ُظوإ ْ ََّي  َّو  ََّأبْٰصاِرِِهْ َِّمْن وإ َّي ُغضه َّلِلُْمْؤِمِني  را از نگریستن به  آنان پس  ؛ قُْل

است. خدای  ایشان را   به ناموس برادرش بنگرد را تحریم ساخته کسی کهنهی کرده و این دیگرهای یکعورت

چنین همید. نحفظ نما ،گیرد قرار دیگران معرض نگاه که درکه عورت خویش را از ایناست  تکلیف نموده

َّقُْلَّاست:  فرمودهپروردگار  ن َّو  ُ َّفُُروَج  ف ْظن  ْ ََّي  َّو  َِّمْنََّأبْٰصارِِهن  دینی  خواهر به عورت که زنیاین از یعنی ؛  لِلُْمْؤِمٰناِتَّي ْغُضْضن 

 ؛ کلینی،دندار معرض نگاه دیگران باز از عورت خویش رابه زنان فرمان داده است تا و  کرده نهی، بنگرد خود

 .36 ، ص2ج ،یالکاف
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 و تفسیر نموده صورت همین به را مورد نظر آیه نیز و سنی شیعی بزرگ مفسران از بسیاری .16است

 یاد شده برداشت که گرددمی موجب شواهد این .17انددانسته منظور را ممنوع هایقسمت به نگاه

 . دارد ممنوع هایقسمت به اختصاص نگاه، ممنوعیت ؛ یعنیقرار دهیم تاکید مورد با اصرار را

نیز  را -اندشمرده ممنوع طور کلی به را نگاه که است کسانی مستند که -اسکاف سعد روایت 

کلی و  منع متضمن را آیهتوان مین حدیث، این استناد به دهیم.می توضیح برداشت بر همین مبتنی

 پشت به کردن و نگاهنماید می بیان را آیه نزول شأن حدیث، این .دانست -نگاه به نسبت –عام 

 آیه از چهآن با مضمونی چنین .18است شمرده روانا را زن صورت نیز رفتن( و راه هنگامسر)

 بلکه نمود،نمی به عورت مختص را نگاه ممنوعیت مزبور، برداشت ندارد. منافات گردید، برداشت

 سعد در روایت که . داستانیباشدمی واجب آنها پوشاندن کهگرفت در بر می را هاییقسمت همۀ

                                                           

، 2، جمن ال یحضره الفقیهصدوق) ابن بابویه(، نیز:  و 300ص  ،1ج، لیوسا لیتفص عاملی) شیخ حرّ(،بنگرید به:  . 16

 .627ص 

مبنی کند میپیامبراکرم)ص( نقل  . وی روایتی را از 204 ، ص4ج، القرآن احکام جصاص،برای مثال بنگرید به: . 17

قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم و » کسی که به عورت دیگری نگاه کند ملعون است زیرا خداوند فرمود: بر اینکه

وی نیز .  843 ، ص2، جاألصفى فی تفسیرالقرآنفیض کاشانی، نیز بنگرید به: «. قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن

 ؛105 ، ص4ج، لیالتنز انوار بیضاوی،  چنین نگاه کنید به:طریق شیعه نقل کرده است. هم را ازحدیث این مضمون 

 ریتفس سیوطى، الدین جالل - الدین جالل محلى، ؛429 ، ص7ج،  التبیانطوسی،  ؛873 ، ص2ج، البرهان بحرانی،
 ؛281 ، ص9ج ،الدقائق کنز ریتفس ،مشهدی قمی ؛103 ، ص3ج، جوامع الجامعطبرسی،  ؛356 ص ،نیالجالل

هاست؛ زیرا بی هیچ گفتگو نگاه عورتمقصود »نویسد:میوی  .111 ، ص15ج، القرآن ریتفس یف زانیالم طباطبایی،

 «. باشدمیبه غیرعورت جایز 

انصار مدینه با زنی روبه رو گردید و زنان درآن روزگاران  کند که روزی جوانی ازمیمتن روایت حکایت .  18

به دنبال زن  ،هایشان قرارمی دادند. جوان که گرم تماشای زن شده و راه می سپردروسری های خود را پشت گوش

ر بیرون زده بود. جوان با دیوا از وارد کوچه ای گردید که ناگاه صورتش با استخوان یا شیشۀ تیزی برخورد کرد که

. دراین هنگام بود که فرشتۀ وحی آمد و صورت و لباس خونین نزد رسول خدا)ص( آمد و داستان را بازگفت و سر

 .522 ، ص5ج ،یالکاف ،؛ کلینیآیۀ قل للمومنین یغضّوا من ابصارهم .... را فرود آورد

در نتیجه صورت  ،بستندها خمار و چارقد را پشت گوش مىسابق زنهاى شود که در زمانمى دریافتاز این روایت 

 .شدباز بوده و به تبع مقدارى از مو هم دیده مى
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 مرد شهوانی نگاه -19دارد وجود آن در سند که از اشکالی پوشیچشم با -است آمده اسکاف

 آنها پوشاندن که هاییقسمت به شهوانی نگاه دهد.می گزارش زن صورت سر و پشت بهرا  جوان

 شد، برداشت تفسیر آیه در چهآن با سعد قرار دارد. روایت ممنوعیت محدودۀ در است، الزم

 .20نیست ناسازگار

 نگاه ،«بصر غضّ »عنوان  استناد بهتوان می نور سورۀ 31 آیۀ با استدالل در نقد ،آن بر افزون

 یا مخاطب یک عنوان به مرد به زن یا زن به مرد اگر دانست. جنسیتی نگاه معنای به را ممنوع

 به هر یک اگر اما نیست، جنسیتی نگاهشان کند، نگاه سر و کار دارد او با که کسی یا مشتری

 را طرف مقابل اندامی هایزیبایی یا هاتفاوت و کرده نگاه مخالف جنس عنوان به دیگری

تعابیر  و ادبیات با البتهبرداشتی) چنین پای ردّ نگارنده بود. خواهد جنسیتی کند، نگاهشان موشکافی

 است. یافته مطهری مرتضی شهید استاد بار در سخنان نخستین را متفاوت(

                                                           

 نقل این حدیث را کلینی از مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى از أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ از عَلِیِّ بْنِ حَکَمِ سیف بن عمیره از سَعْدٍ إِسْکَافِ  . 19

 حّلى، :بنگرید به؛ «ضعیف »سعد اسکاف همان سعد بن طریف است. ابن غضائرى در بارۀ او گفته است:. کرده است

 . 215ص ، یالکش رجال ؛ کشّى،. به گفتۀ کشی وی ناووسی است456ص، داود ابن رجال

بنگرید ؛ صادق )ع( آخرین امام بوده و فوت نکرده و از نظر غایب است امامباشند که معتقدند میناووسی گروهی 

 مورد او نجاشی در  .195ص  ق(، 1404 دار المعرفۀ، :بیروت) 1ج ،النحل و الملل شهرستانی، عبدالکریم، به:

. 178ص ، اسماء فهرست نجاشى، ؛«سعد بن طریف الحنظلى موالهم االسکاف، کوفى یعرف و ینکر» گوید:می

 روایات او قبول و بعضی مردود می باشد. این است که برخی از« یعرف و ینکر» منظور از عبارت

های خود را چشمداده شده است که  زنان دستور سورۀ نور که به مردان و 30درآیۀ » اند:نوشتهفقها  ازبرخی .  20

فروبندند و به هیچ چیز نگاه نکنند؛  صورتی که معنای عام مد نظر باشد باید چشم خود را از هرچیزی فروبندند، در

ازاین رو معقول  ، «چشم خود را از نگاه به جنس مخالف فروبپوشانند» چون درآیه هیچ قیدی نیامده و گفته نشده 

مستمک حکیم، سید محسن، ر.ک:  ؛«وده استنیست که آیه را به صورت عام تفسیرنماییم وحتماً تقیید مد نظر ب
زمینۀ بیان حکم نگاه به جنس  معلوم است که آیه در. البته 24؛ ص  ق(، 1416 دار التفسیر، :قم) 14ج  ،یالعروۀ الوثق

ازاین  !باشدمیتوان به آیه نسبت داد جنس مخالف می چه یقینی است وکه آنمخالف وارد گردیده است. ضمن این

 رو چنین گسترۀ عام و گسترده ای را نباید درمعنای آیه مقصود دانست.
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 بحث مورد یۀآ در هذا، ی.... عل.21نگاه دادنکاهش یعنی ،بصر و غضّ است دادن کاهش یمعنا به غضّ      

 اصطالح به نگاه نکنند. و رهیخ یعنی بدهند؛ کاهش را نگاه که است نیا «َأبْصارِهِمْ مِنْ غُضُّوایَ » یمعنا

 شخص کی به انسان وقت نگاه کی که نیا حیتوض .....یاستقالل نه باشد یآل نظرشان اصول، یعلما

 تیفیک و لباس وضع بخواهد که نیا مانند است شخص آن خود به کردن و دقت کردن ور انداز یبرا

 چگونه را سرش یو مو است بسته را چگونه کراواتش ندیبب مثالً دهد، قرار مطالعه مورد را او شیآرا

 که است نیا یبرا است روبرو او با که یشخص به کردن نگاه گرید وقت کی یول است. کرده شیآرا

 که کردن نگاه از نوع نیا .کندیم نگاه او به است نگاه کردن مکالمه، ۀالزم چون و زندیم حرف او با

 جمله یمعن پس، است. یاستقالل نظر اول نوع یول است، یآل نظر است مخاطبه ۀلیو وس مقدمه عنوان به

 . 22نکنند یچرانچشم و نشوند رهیخ زنان به بگو! نیمؤمن به :است نیا

 -آلی مطهری، تعبیر استاد به یا - غیر جنستی صورت به مرد به زن کردن نگاه تفسیر، این بر پایۀ

  است. اشکال بدون باشد، صورت همین به اگر نیز، زن به مرد نگاه طور که همان ؛منعی ندارد

 به -جنسیتی –استقاللی  نگاه ممنوعیت مستند که چنانهم نور، سورۀ 31 آیۀ دیگر بیان، به

 . 23رودمی شمار به نیز -جنسیتی غیر -آلی نگاه بودن مجاز پشتوانۀ ،باشدمی نامحرم

                                                           
یعنى صداى خودت را کاهش  ؛«وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ»گوید: از زبان لقمان به فرزندش مى 19سورۀ لقمان آیۀ  . 21

َّ»فرماید: از سورۀ حجرات مى 3بده، مالیم کن، فریاد نکن. در آیۀ  ن  َّإْمت ح  ين  ِ َّإَّل  َُّأولٰئِك  ِ ُسوِلَّإلل ٰ َّر  ْمَِّعْند  ُ ََّأْصٰوإَت  ون  َّي ُغضه ين  ِ َّإَّل  ن 
ِ
إ

ْمَّلِلت ْقوىَّٰ ُ َّقُلُوَب  ُ یعنى فریاد  ،کنندر حضور رسول خدا مالیم مىد( گفتن سخن هنگام) را خود صداى که آنان یعنى ؛«إلل ٰ

در حدیث معروف هند بن  هایشان را براى تقوا آزمایش کرده است.آورند، آنان کسانى هستند که خداوند دلبرنمى

 یعنى وقتى که ؛«وَ اذا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ»چنین آمده است:  ،ابى هاله که اوصاف و شمائل رسول اکرم را توصیف کرده

ها را روى هم آورد. بدیهى است که مقصود این نیست که چشمخفته درمىها را به حالت نیمشد چشممى خوشحال

کاهش « غضّ بصر»شود که معنى کرد. از همۀ این موارد چنین فهمیده مىگذاشت و یا به طرف مقابل نگاه نمىمى

 ردن و به اصطالح نظر استقاللى نیفکندن است.دادن نگاه است، خیره نشدن و تماشا نک

 .476 ، ص19، جمجموعه آثار ،مرتضی مطهری . 22

لغت غض به معنای نیمه  فرض در اند که برشدهمدعی « غض»فقها با استناد به موارد کاربرد کلمۀ بعضی .  23

مواردی مثل: من  ؛و نگاه نکردن است نظر مواردی به کار می رود که ترک اما این کلمه در ،بازداشتن چشم باشد

، لیوسا لیتفص ؛ عاملی) شیخ حرّ(،دخل الحمام فغضّ طرفه عن النظر الى عورۀ أخیه آمنه اهلل من الحمیم یوم القیامۀ 

ال تدخل الحمّام الّا » و ؛نگاه به عورت برادرش باز دارد هرکس داخل حمام شد چشمش را از یعنی؛ 300، ص 1ج 

جز با پوششی که عورتت را مستور بدارد وارد حمام  یعنی؛  498 ، ص 6ج  ،یالکاف ؛ کلینی،«بمئزر و غضّ ببصرک 

؛ ال ینظرن أحد الى فرج امرأۀ و لیغض بصره عند الجماعو ؛«نشو و چشم خود را ازنگریستن به دیگران برگیر
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 واجب آنها پوشاندن که نیست هاییقسمت شامل تفصیل این که ندارد توضیح به نیاز البته

 است.  غیر آن، ممنوع و چه جنسیتی صورت به چه ،هاقسمت این به کردن نگاه .باشدمی

 -غیر جنسیتی نگاه مصداق کار راورزش مردهای به هازن نگاه توانمی شد، گفته چهبر آن مبتنی

 است.  بیرون نور سورۀ آیۀ شمول از نگاه، اینبنابراین،  آورد. حساب به -آلی

. کنندنمی رها نور را سورۀ 31 آیۀ به مرد، زن نگاه بودن ممنوع دیدگاه طرفداران حال، این با

 چشم آن پایانی قسمت به از استدالل کهشود مین سبب آیه، اول قسمت به استدالل بودنمخدوش

 به صورت مردها نگاه بودن مجاز دلیل است. گردیده مطرح استثنایی آیه پایانی قسمت در بپوشند.

از خود را) هاى]به زنان بگو[ چشم» شده است: گفته آیهست. در استثنا همین هم زنان هایدست و

 که مقدار آن جز -را خود زینت و کنند حفظ را خویش و دامان گیرند، فرو آلود(هوس نگاه

 بدون ،باشدمی ظاهر خود به خود که هاییزینت آشکار ساختن .24«ننمایند آشکار -است نمایان

 مجاز نیز این مواضع به مردها نگاه واجب نیست، هاقسمت این پوشاندن اگر است. شده اعالم مانع

 نیست. مردان شامل -کندتجویز می را زنان بدن از هاییقسمت به نگاه که -استثنا این اما است.

                                                           

هیچ کس به عورت زنی نگاه نکند و هنگام نزدیکی  یعنی؛  552، ص 3 ج ،فقیهال حضرهیال منابن بابویه(، صدوق)

اذا انکشف احدکم لبول أو غیر ذلک فلیقل بسم اهلل فانّ الشیطان یغض و ؛چشم خود را ازنگاه کردن به فرج بازدارد

هنگامی که برای قضای حاجت عورت خود را  یعنی ؛ 353ص ، 1ج، االحکام بیتهذطوسی،  ؛بصره حتى یفرغ

پوشاند. گفته شده است که درهمۀ این مینگریستن  سازید بسم اهلل بگویید زیرا شیطان چشم خود را ازمیآشکار 

 .366، ص: 1ج، النکاح کتاب شبیری زنجانی،؛ ، به معنای نگاه نکردن است نه نیمه باز نگاه کردن«غض» موارد 

مورد عورت قرینه و نیز دالیل خاص وجود دارد که هر نوع نگاه چه آلی و چه  نقد این سخن می توان گفت در در

شمردیم و نگاه آلی را میهمین موارد نیز نگاه استقاللی را ممنوع  این بود ما در باشد و اگرجزمیاستقاللی ممنوع 

بلکه به این  ،معنای مجاز استعمال شده است همۀ موارد در کلمۀ غض دربدون اشکال. این به معنای آن نیست که 

آید. نمیباشد و اشکالی هم پیش می مورد عورت به کار رود معنای مطلق و مجازی مد نظر معنی است که هرگاه در

 اصوالً با درنظر گرفتن سخن اهل لغت راهی جزاین وجود نخواهد داشت. 

 فُُروجَهُنَّ وَ ال یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِالَّ ما ظَهَرَ مِنْها.وَ یَحْفَظْنَ  . 24
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 زن ها نگاه بودن مجازتوان میبنابراین، ن .باشدمی زنان به مربوط که است آیه متن ادعا، این شاهد

 .25نمود ثابت آیه این به استدالل با مردها هایدست و صورت بهرا 

 دانستن ممنوع برای دلیلی که می سازد روشن ،آیدمی در ادامه چهآن پیشین و مطالب توجه به

 استثنای به مدعا، این اثبات در جهت که ندارد ضرورتی بنابراین، ندارد. وجود مرد بدن به زن نگاه

  شویم. نور متوسل 31 آیۀ پایانی قسمت اشاره شده در

*** 

 بهرا  زن نگاه که است کسانی یقرآن مستند دومین حجاب، آیۀ به معروف احزاب سورۀ 53 آیۀ

 مطالبی به توانمی اند،نموده استدالل آیه با این که کسانی از در انتقاد .26اندشمرده ممنوع مرد

 همسران پیامبر اکرم)ص( مطرح به آن بودنو مختص آیه این دربارۀ در گذشته که داد ارجاع

 .27نیست پیشین و تکرار مطالب مبسوط بحث گشودن به نیازینمودیم. 

*** 

                                                           
که  النجاۀ لۀیوس نیز برای مثال بنگرید به عبارت مرحوم اصفهانی در ؛26، ص 14،  ج العروه مستمسک حکیم،. 25

 نگاه مرد به زن( چنین بود. و استثنای صورت وعکس مساله ) طور که درهمانتواند به مرد بنگرد نمیزن » نویسد:می

؛ اصفهانی، سید باشدمینگاه مرد به زن( ) تر از عکس مسالهدشوار نگاه زن به مرد( بسیاراین مورد) دستها در

 .698 (، صق 1422، آثار امام خمینی نشر موسسه تنظیم و: قم) هالنجاوسیلۀ ابوالحسن، 

 فَِإذا فَادْخُلُوا دُعیتُمْ إِذا لکِنْ وَ إِناهُ  ناظِرینَ غَیْرَ طَعامٍ إِلى لَکُمْ ُیؤْذَنَ أَنْ إِالَّ النَّبِیِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا . 26

 إِذا وَ  الْحَقِّ  مِنَ یَسْتَحْیی ال اللَّهُ وَ مِنْکُمْ فَیَسْتَحْیی النَّبِیَّ یُؤْذِی کانَ ذلِکُمْ إِنَّ لِحَدیثٍ مُسْتَأْنِسینَ ال وَ  فَانْتَشِرُوا طَعِمْتُمْ

 َأنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَکُمْ کانَ ما وَ قُلُوبِهِنَّ وَ لِقُلُوبِکُمْ أَطْهَرُ ذلِکُمْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ مَتاعاً سَأَلْتُمُوهُنَّ

 پیامبر هاىخانه در! ایدآورده ایمان که کسانى اى یعنی؛ عَظیما اللَّهِ عِنْدَ کانَ ذلِکُمْ إِنَّ أَبَداً بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْکِحُوا

 غذا وقت انتظار در( و نیایید موعد از قبل) که حالى در شود، داده اجازه غذا صرف براى شما به مگر نشوید داخل

 بحث به( غذا صرف از بعد) و شوید، پراکنده خوردید غذا وقتى و شوید داخل شدید دعوت که هنگامى امّا .ننشینید

 از خداوند امّا( گویدنمى چیزى و) کندمى شرم شما از ولى نماید،مى ناراحت را پیامبر عمل، این ننشینید صحبت و

 خواهیدمى[ پیامبر همسران] آنان از( عاریت عنوانهب) را زندگى وسایل از چیزى که هنگامى و ندارد شرم حق( بیان)

 و دهید، آزار را خدا رسول ندارید حق شما و است بهتر آنها و شما دلهاى پاکى براى کار این .بخواهید پرده پشت از

 .است بزرگ خدا نزد کار این که درآورید خود همسرى به او از بعد را او همسران هرگز نه

 : بخش نخست، فصل اول، دلیل اول ) ناپسند بودن خروج از منزل(. بنگرید به. 27
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 مورد نیز از روایات نیست. بعضی مرد بدن به نگاه ممنوعیت نظریۀ مستند آیاتبنابراین، این 

 احادیث همین از یکی مکتوم ام ابن معروف روایت است. گرفته قرار دیدگاه این دارانطرف استناد

 )ص( پیامبر خانۀ به مکتوم ام ابن است، آمده سنی و شیعه در منابع که گزارشی بر پایۀ .باشدمی

 خانۀ به ورود از پیش نمود.می تردد دیگران یا همراهی عصا کمک با که بود نابینا مردی وی رفت.

 بدارد. اعتراض پوشیده را خود و رفته خانه پستوى به که خواست از همسرش حضرت پیامبر)ص(،

 روبه پیامبر اکرم)ص( پاسخ با ببیند، مرا تواندنمى هرگز و است کور مرد این که همسر و پرسش

 . 28«بینىمى را او که تو نبیند، را تو او که بر فرض» :رو گردید که

 از این اند. آناندانسته مرد به زن نگاه بودن ممنوع دلیل را پیامبر)ص( جملۀ کنندگان،استدالل

 و ستنابینا که کسی از خویش پوشاندن و رفتن پرده پشت که اندپوشیده چشم روشن نکتۀ

 بیان و از پایگاه پیامبر)ص( الزامی توصیۀ زیاد، احتمال به نیست. واجب ببیند، را چیزیتواند مین

 حریم و پیامبری شئون در نظر گرفتن با و اخالقی صرفاً ایتوصیه؛است شرعی نبوده حکم

 حضرت)ص( آن همسران به اختصاص توصیه، این دیگر، رود. از سویمی شمار به وی خصوصی

 دانست. کلی و عام احکامی توانمین را هاتوصیه گونه این که ایمگفته بارها دارد.

 مرد، بدن به نگاه ممنوعیت نظریۀ روایی مستند بگذاریم، کنار را مکتوم ام ابن روایت اگر

 است. ناروا دانسته مردها بهرا  هازن نگاه که شد خواهد احادیث و از روایات ایپاره به منحصر

 زنی حال شامل الهی غضب» که: کندمی نقل از پیامبر اکرم)ص( صدوق برای مثال، شیخ

 وی که عملی هر خداوند کرد، چنین اگر پر کند. نامحرم مرد به نگاه از را خود چشم که گرددمی

 علیها( اهلل سالمزهرا) فاطمۀ از حضرت نیز طبرسی شیخ .29«نمایدمی حبط را است داده انجام

 را آنان مردان هم، و نبینند را مردان که است بهتر آن زنان برای» که: کندمی نقل را روایتی

 .30«نبینند

 روایت در نمود. اغماضتوان مین آنها متن در روایات، این اسناد دربارۀ گفتگو از نظر صرف با

 تفسیر این گواه «کردنپر»تعبیر باشد. همراه بردن لذت و شهوت با که است منظور نگاهی نخست،

                                                           

 است.  مورد عایشه و حفصه آمده در این روایت یکاف . در2، حدیث 534، ص 5ج  ،یالکاف کلینی، . 28

 .278ص ، االعمال ثواب،  صدوقر.ک:  . 29

 .233ص  (،1370 نشر شریف الرضی، :قم) مکارم االخالقطبرسی، حسن بن فضل، ر.ک:  . 30
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 دوزخ آتش به را وی خدا نهد، در بستر او پای نامحرم، اگر مرد» است: آمده روایت ادامۀ در است.

 قرینۀ نیز جمالت این .31«سازد گرفتارش سخت عذابی در قبر به که از آن انداخت؛ پس خواهد

  .باشدمی یاد شده برداشت برای دیگری

 را نبودن الزامی آمده، حدیث در این که «بهتر است»تعبیر طور است.نیز همین روایت دومین

 مطرح گردیده مرد و زن روابط در زمینۀ که هاییتوصیه از بسیاری که گفتیم قبالً  دهد.می نشان

 هاتوصیه این اغلب دارد. مخدرات(باال) اجتماعی شئون دارای از زنان خاصی گروه است، نظر به

و  استنباط از روایات، مبنای دسته این متاسفانه نیست. زنان همۀ با مرتبط عمومی احکام دربردارندۀ

 با روایاتی اخبار و حر عاملی شیخ مثل فقیهی قرار گرفته است. از فقها زیادی گروه برداشت

 شرعی حکم بر همین مبتنی را گردید( و بررسی نقد تفصیل به قبالً که) زناننشینی خانه مضمون

 . 32داندمی مرد( به زن نگاه بودن ) نارواکلی

*** 

 دلیل از ارائۀ شدنمایوس از پسدر واقع  بدانند، حرام را مرد به زن نگاه خواهندمی که کسانی 

 دلیل اند.آورده روی غیر مستقیم دلیل به مرد( به زن نگاه بودن ممنوع مضمون با) مستقیم

 است. شمرده و ممنوع حرام زن بهرا  مرد نگاه که است ایادله فراگیری شمول و آنان، مستقیمغیر

 مثال، برای گیرد.در بر می نیز را مرد بدن به زن نگاه مزبور، دالیل که اندآمده پیش ادعا این با آنان

 نیز نگاه زن برای جایز نیست، نامحرم زن به نگاه مرد برای که طور همان» نویسد:می انصاری شیخ

و هر  .باشدمی ادله شمول و عمومیت حکم، این دلیل است. ممنوع نابینا( هر چند) نامحرم مرد به

 هیچ بدون ؛شودمی استثنا در این جا نیز گردید، زن( استثنا به مرد نگاه) مساله اصل در مورد چه آن

  .33«و کمی زیاده

روبه  مهم اشکاالتی با غیر مستقیم، استدالل و مزبور ادلۀ به نمودن استناد که است در حالی این

 است. نمانده دور نیز سنتی فقهای از از نظر برخی آنها و اهمیت این اشکاالت نقش .باشدمی رو

                                                           
 .کَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ بَعْدَ أَنْ یُعَذِّبَهَا فِی قَبْرِهَا فَإِنْ أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ غَیْرَهُ . 31

 .233ص  ،20ج، لیوسا لیتفص : عاملی) شیخ حرّ(،بنگرید به . 32

 .62ص ، کتاب النکاحانصاری) شیخ اعظم(،. 33
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 و صورت به زن نگاه که است اظهر این البته،» نگارد:می 34عروه صاحب فتوای ذیلخویی  اهللآیت

 حرام گفتتوان می حتی .باشدمیمجاز  (ریبه و بردن لذت بدونمرد ) سر و پاهای بلکه دست ها،

 .35«نیست از اشکال (، خالیریبه و بردن لذت بدونمرد ) بدن هایسایر قسمت به زن نگاه بودن

 اندام جز )به مرد بدن به زن نگاه حرمت به دادن فتوا که است این خویی اهللآیت سخنان معنای

 نیست.  و راحتی کار آسان جنسی(،

» دانست که: یاد شده اشکاالت در نظر گرفتن نتیجۀ هم را حکیم اهللآیت سخن این بتوان شاید

 بیان شرعی در ادلۀ باید می داشت، را حکم همان و بود زن به مرد نگاه همانند مرد به زن اگر نگاه

 نکرده مطرح را مردان حجاب اما پرداخته زنان حجاب موضوع به قرآن که حالیدر  گردید،می

 .36«است

 زن بهرا  مرد نگاه که است روایاتى -اندبرشمرده غیر مستقیم دلیل عنوان به که -ادله از این یکی

 در غیر این که دهدمی نشان «قصد ازدواج»قید  .شماردمیمجاز  ازدواج، قصد تنها در صورت

 مجاز نیست.  صورت،

 ندارد.  مرد به زن نگاه به ربطی هیچ 37-در آن موجود از اشکال پوشیچشم با -دلیل این اما

                                                           

یعنی برای زن نگاه به مرد نامحرم جایزنیست ) مگر درصورت ضرورت( » فتوای معروف صاحب عروه این است:. 34

مرد به زن( نگاه به این مواضع  -زن به مرددو مورد)  هر اند درگفتهو برخی صورت و دست ها را مستثنی نموده و 

نیست.  جایز است ولی تکرار نظر نظرکردن مجاز اند یک بارگفتهباشد. برخی نیز می بدون ریبۀ و لذت بردن مجاز

 به تعم فیما الوثقى العروۀطباطبایی یزدى، سید محمد کاظم، ؛«اما نظرما) صاحب عروه( بر ممنوعیت مطلق می باشد
 .803 ص ق(، 1409 ،مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات :بیروت) 2ج ،البلوى

 انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، :قم) 2ج ،العروۀ الوثقى مع التعلیقاتطباطبایی یزدى، سید محمد کاظم، . 35

 .760 ص ق(، 1428

 .14ص  ، 14ج، العروه مستمسک حکیم، . 36

 و گیردمی نظر در را او زن و خصوصیات اندامی زیبایی های که است نگاه خریدارانه، قصد ازدواج با نگاه چون.  37

 بدون  نگاهاین   و البته شده است تجویز ازدواج مورد در نگاهی چنین به کند وکاو می پردازد. چه بیشتر با دقت هر

، چه نیست قابل اثبات به زن هم مرد نگاه بودن حتی حرام ،روایات این به استناد، نیست. بنابراین مجاز، ازدواجقصد 

 رسد به عکس آن!
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 -کنندنمی مراعات را حجاب معموالً که -عشایر و نشینبادیه زنان به نگاه که از احادیث بعضی

 این برای که علتی .38شده است مطرح راستا همین در که است دیگری دلیل است، دانسته مجاز را

 که نمود برداشتتوان می علت، از این .باشدمی «افراد این نهی تاثیر بودنبی»گردیده  ذکر حکم

 است. گردیده حکم این از عارضی، مانع ثانوی عنوان یک و است نگاه بودن حرام اولی، حکم

 یک خاطر به را غیر مسلمان زنان به نگاه که کشید پیش روایاتی مورد درتوان می را استدالل همین

 . 39است دانسته مجاز عارضی، و ثانوی عنوان

 خدشه مورد را آن اساس که و از انتقاداتی شده پذیرفته زن به نگاه در مورد نیز دلیل ایناگر 

 گیرد.در بر نمی مرد به را زن نگاه وجه هیچ به نظر گردد، صرف دهدقرار می

 در اند.سپرده غیر مستقیم دلیل به که دل است دیگر کسانی مستند ،االسناد قرب معروف روایت

 را ممنوع آن و امامشود می پرسیده خواهر زن موی به نگاه دربارۀ صادق)ع( از امام حدیث این

 .است نامحرم به نگاه بودن ممنوع نیزآید می دست به روایت از این چهآن .40شماردمی

                                                           

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ »خوانیم: میروایتی که شیخ صدوق نقل کرده است  برای مثال در.  38

مِنْ أَهْلِ الذِّمَّۀِ وَ  أَهْلِ الْبَوَادِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنََّظرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَۀَ وَ الْأَعْرَابِ وَ

یعنی نگاه به زنان اهل تهامه و اعراب و اهل ذمۀ بادیه نشین و روستاییان اشکالی  ؛ذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِینَالْعُلُوجِ لِأَنَّهُنَّ إِ

من ال ابن بابویه(، صدوق) ؛ندارد زیرا نهی این افراد تاثیری نداشته وسبب نمی گردد تا ازکارخود دست بردارند
 .470 ، ص3، جیحضره الفقیه

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ َعنْ أَبِیهِ عَنِ النَّْوفَلِیِّ عَِن السَّکُونِیِّ عَنْ أَِبی »روایتی که کلینی نقل کرده آمده است: برای مثال در.  39

ص ، 5ج ،یالکاف کلینی، ؛«شُعُوِرهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا ُحرْمَۀَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّۀِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَى 

525. 

 الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَْن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَِبی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ . 40

قُلْتُ فَمَا ِلی  -قُلْتُ لَهُ أُخْتُ اْمرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَۀُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ -فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الَْقوَاعِدِ -امْرَأَتِهِیَنْظُرَ إَِلى شَعْرِ أُخْتِ 

امام صادق)ع( پرسیدم آیا مرد  از یعنی؛ 363 صحمیری، عبداهلل بن جعفر،  ؛ فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاُعهَا -مِنَ النَّظَِر إِلَیْهِ مِنْهَا

که شرعاً نگاه به موی وی  -خیر مگرآن که پیرزنی باشد» می تواند به موی خواهرزن خود بنگرد؟ امام )ع( فرمود:

پرسیدم: به « آری!»باشند؟. فرمود:میسان این حکم یک زن با زن بیگانه در ازامام)ع( پرسیدم: آیا خواهر« . -جایزاست

این روایت،  نکتۀ جالب و مهم در«. به موی و مچ دست وی» توان نگاه کرد؟ فرمود:میبدن وی  هایی ازقسمتچه 

خارج از  ،دارد جای خود اهمیت بسیار باشد. بحث پیرامون این نکته که درمیمجاز شمردن نگاه به موی زن نامحرم 

 .باشدمی حاضرموضوع نوشتار 
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 به) نامحرم نهباشد می نامحرم زن به نگاه بودن ممنوع روایت، مضمون که است این نکته ولی

 . یابدمین مرد به زن نگاه موضوع به ربطی نیز االسناد قرب حدیث طور کلی(.

 استناد با را -مرد به زن بودن نگاه مجاز -آمده دست به نتیجۀتوان می شد، گفته چهبر آن افزون

 نشده مرد مطرح به زن نگاه دربارۀ سوالی در روایات، هیچ ،مثال برای نمود. تاییدنیز  دالیلی به

 نگاه هرگز دربارۀ اما ،ندشدحاضر می و مجالس در معابر عمومی زنان شیعه، ائمۀ زمان در است.

 معموالً مردها که هاییقسمت -مردها بدن به نگاهبنابراین  است. نشده سوال به مردها هازن

 سوال برای ایزمینه که است بوده جایز و محرز -هاو دست صورت و موها مثل ،پوشانندنمی

 قرار گرفته است، شاهد سوال موضوع مکرراً که هازن به مردها نگاه با است. مقایسه نداشته وجود

 .باشدمی هازن نگاه در مورد حکم بودن محرز

*** 

 اگر چنین بود نیست. معیار مردانه متعارف و معمول لباس که داد نشان آمد دستبه کهای نتیجه

مثل سر و ) ندپوشاننمی طور معمول به مردها که شدمی مجاز مرد از بدن هاییقسمت به زن نگاه

و  عادی نگاه نتیجه، این طبقبرای مردهاست. « پوشش بودن واجب» ،معیار و بازوها(. گردن

 . در مورداستجایز  نیست، آنها پوشاندن به مکلف که ،مرد بدناز  هاییقسمت به زن شهوانیغیر

برای  است. امر صادق این نیز شوندمیحاضر  معمول حد از کمتر پوشش با که مرد ورزشکاران

 که است ایدو بنده ورزشکاران، معمول لباس در آن، که نمود اشاره کشتی ورزش بهتوان میمثال 

 برپایۀ هاورزش گونهاین تماشای برای حضور زنان پوشاند.را نمی بدن هایقسمت اغلب تقریباً

 نمودن نگاه و برداشته شده گفته تاکنون چهفراتر از آن گامی ؛گرددمی آمده، تجویز دست به نتیجۀ

 شماریم. می مجاز را -جنسی اندام استثنای به -مرد بدن هایقسمت همۀ به زن

 نگاه خاطر بهها ورزشگاهدر را  حضور زنان که کسانی هاینگرانی همۀتوان می با این نتیجه آیا

 تاکید مشکل یک بر طور خاص به دسته، این نمود؟ ، برطرفشمارندمی ناروا مرد بدن به

 به مردهای تماشاگر زنان نگاه بودن عمدی ، و آننشده است حل هنوز که مشکلی ؛نمایندمی

 را آن باید حتماً ،مجاز بدانیم به مرد را زن اگر نگاه حتی دسته، این زعم به .باشدمی ورزشکار

  کنیم. عمدیغیر نگاه به محدود
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 کاظم محمد سید .باشدمینیز  فقها برخی فتوای مرد، موضوع بدن به زن عمدی نگاه بودن حرام

بر  که طور همانباشد می واجب بدن پوشاندن بر زنان، » نویسد:میکه  است گروه از این یزدی

 کردن نگاه نیست، هر چند واجب بدن پوشاندن مردان، برای است. حرام آن به کردننگاه مردان،

 زنان وضعیت همانند عورتشان به نسبت مردان بلی! وضعیت است. حرام زنان برای ایشان بدن به

 از باب بر آنان کنند،می نگاه ایشان به عمد با هازن که می دانند اگر .باشدمی بدنشان تمام به نسبت

 . 41«بپوشانند را که خود است واجب گناه!، به کمک بودنحرام

در  را، بدن پوشاندن که فتواست این بردارندۀدر ،«عمد... با هاکه زن داننداگر می» جملۀ

 حرام نیز مرد بدن به زن عمدی نگاه فتوا، این بر اساس .شماردمی حرام ،زن عمدی نگاه صورت

 .42بود خواهد

 نمودن به کمک یعنی ،«بر اثم اعانت» است قرار گرفته مبنا مشابه فتاوای و فتوا در این که دلیلی

 قصد که دهدمی روی در فرضی تنها «گناه به نمودن کمک» که است درحالی این .باشدمی گناه

 را خود بدن زن، ازسوی گناه وقوع به کمک منظور به مرد اگر باشد. داشته وجود گناه وقوع

 چنین اگر است. شده حرام مرتکب و داده رخ بر اثم اعانت همان یا «گناه به کمک»نپوشاند، 

                                                           

دفتر انتشارات اسالمى ) 5ج  ،تن از فقها( 15 یبه فتاوا یمحش)یالوثق هالعرو طباطبایی یزدى، سید محمد کاظم، . 41

 .502ص  ق(، 1419 ،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 دهیپوشانمعموالً  را کههایی قسمت و اندداده مد نظر قرار که عمدی بودن را فقها ازپاره ای است که  ذکر شایان . 42

 ؛واجب نیستها آنپوشاندن  و نبوده حرامها قسمتعمدی به این  نگاهگویند میاند. آنان کردهاستثناء ، شوندنمی

 . ؛ همانیالوثق هعرو بر گلپایگانی حاشیۀ آیت اهلل :بنگرید به

 در دانسته است. ایشان موجب حرمت مرد عورت مورد نگاه را فقط در عمدی بودن نیز بروجردی مرحوم آیت اهلل

لذلک  اذا کانت معرضاً تعمد، بل االحوط ذلک غیر الیها من بوقوع نظرهم بل و مع العلم أو الرجال» نویسد:می حاشیه

 ،به عورت است که نگاه اگر معلوم حتی بلکه. حکم را دارد همین نیز عمدی مردان نگاهیعنی ؛ « و ان لم یکن معلوماً

معرض  در اگر است که عورت این احوط گفت توانمیحتی . باشدمیواجب  عورت پوشاندن هم باز ،عمدی نیست

 .502 ص ،5 ج همان، ؛«و محرز نباشد معلوم دیگران کردن نگاه چند هر، شود پوشانده است دیگران نگاه
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 خود دهد(،می انجام که ورزش خاصی اقتضای به مثالً)دیگر قصدی به مرد و در کار نیست قصدى

 .43اعانه نه و کندمى صدق تعاون نه باشد، ساخته برهنه را

 انتقاد از این توانیمنمی ندانیم، به قصد مشروط را اعانت موضوعی نظر از که بر فرض 

 قصد( بدون حتیعام ) صورت این به اثم بر اعانت دانستن حرام برای دلیلی که کنیم نظرصرف

 است. حرام کار در تعاون حرمت اعانت، بودنحرام اثبات برای موجود دلیل تنها ندارد. وجود

تواند می مشترک عمل دهند.می انجام از عمل را قسمتى نفر هر دو که است صادق در جایى تعاون

 و جانبی دیگری، کارهای و شود مرتکب را حرامی عمل کسی اگر شود. تعاون عنوان مصداق

 صدق اعانت -نیست ممکن حرام ارتکاب آنهابدون  که کارهایی -دهد انجام را آن مقدماتی

 را خود روزۀ خریدار، داندمی که نانوایی برای نان فروختن رمضان ماه در دلیل، همین به کند.نمى

                                                           

 نقد دخالت داشتن قصد در تحقق اعانت، بین مقدمات دور و نزدیک فرق گذاشته فقها و درسخنان بعضی  در. 43

مقدمات نزدیک چنین نیست.  نماید اما درنمیاست و بدون آن اعانت صدق  مقدمات دور، قصد معتبر : دراست شده

گیرم و دیگرى کارد را پاى حیوان را مى ن دست وخواهد حیوانى را بکشد، مکسى مى مثالً» اند:افزودهو برای مثال 

کشد، نگاه داشتن دست و پاى حیوان قطعاً از مصادیق تعاون بر کشتن حیوان است و اگر کشتن به سر حیوان مى

 .406 ص، النکاح کتاب شبیری زنجانی،بنگرید به: ؛ «گرددحیوان حرام باشد، نگاه داشتن دست و پا هم حرام مى

اثم  نزدیک یا دور بودن مقدمه تاثیری در تحقق یا عدم تحقق اعانت بر ،ابهام این سخن درآن است که به نظر عرف 

عرف قصد مثال گرفتن دست وپای حیوان،  لذا در ،باشدمیچه هست رابطۀ تولیدی بین مقدمه و عمل حرام آن ؛ندارد

سوی مرد، عرف چنین قضاوتی ندارد و لزوماً قصد ) کمک به گناه  در مثال برهنه ساختن بدن از را محقق می داند و

در مثال کشتن » اند:افزودهادامه  مدظله( دربیند. استاد بزرگوار)نمیکنند( را موجود میزنانی که با شهوت نگاه 

گیرد تحقق کشتن از دیگرى نباشد و مثلًا براى تماشاى که دست و پاى حیوان را مى حیوان، ممکن است قصد کسى

کند داند که با این کار، حرام تحقق پیدا مىقسمتهایى از بدن حیوان دست و پاى او را گرفته است ولى وقتى مى

شخصی نمی دانسته  اگر . نکته آن است کهر.ک: همان ؛«باشدگردد و محرم مىدست و پا گرفتن مصداق حرام مى

 ،را گرفته باشد آنپای  هدف تماشا یا بازی با حیوان دست و که دیگری درکارکشتن حیوان است و بدون قصد و با

بکشد طبق  خواهد حیوان رامیدانسته که دیگری میو اگر  کنندۀ به گناه دانستکمکرا  توان اونمیبه هیچ وجه 

 ست وپای لزوماً قصد را به همراه دارد و ممکن نیست کسی با چنین علمی خالی ازقصد باشد!نظرعرف، گرفتن د

این گونه موارد قراردهیم و فرقی هم بین مقدمات دور  بنابراین حق آن است که عرف را مبنای قضاوت و داوری در

 و نزدیک نگذاریم. 
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 به استناد باتوان مین که یابیمدر می پس، .44نیست حرام ،شودمی گناه مرتکب و شکندمی نان این با

 کهاین ضمن دانست. واجب زن عمدی نگاه در صورت را مرد بدن پوشاندن بر اثم، اعانت دلیل

 .کند صدق «اثم» عنوان تا است نشده ارائه مرد بدن به زن عمدی نگاه بودن حرام برای دلیلی هنوز

 ندارد. ایزمینه بر اثم، اعانت عنوان بنابراین

 صورت در دو تنها بر اثم، اعانت دلیل با نمودن استدالل که یابیممیدر شد گفته چهآن در نتیجۀ

 دوم، بدانیم. حرام کلی طور به را مرد بدن به زن کردننگاه کهاین : نخستباشدمی پذیرامکان

 قرار دهیم در جایی را سخن فرض اما ،ندانسته حرام کلی صورت به را مرد بدن به زن کردننگاه

 حرام طور کلی بهتوان مین را مرد بدن به زن نگاه کند.مرد می بدن انگیز به شهوت نگاه زنی که

 شهوت نگاه القاعده علی هم ورزشگاه در حاضر زنان است. منتفی فرض نخست دانست؛ بنابراین،

موارد نادر و غیر  نیست. منطبق ما بحث محل در مورد نیز دوم فرض کنند.نمی مرد بدن به انگیز

 قرار گیرد.  بحث محور نباید متعارف

 ،(نگاه بودن انگیز شهوت وزن  نگاه بودن حرام به باور) پیشین فرض در هر دو این،بر  عالوه

 را خویش بدن او افتادن حرام به هدف با و داشته را زن گناه به نمودن کمک قصد باید هم مرد

 . باشد کرده برهنه

 مبنای نه پیشین، و صغروی دو فرض نه ،هاورزشگاهدر  بانوان حضور در مسالۀ که بینیدمی

 مواجه جدی مشکل با بر اثم اعانت دلیل با استدالل بنابراین، ندارند. وجود هیچ یک الزم، کبروی

 برد.  نخواهد از پیش کاری است. این دلیل،

*** 

 کمتر از پوششی با مردها که -کشتی مانندهایی ورزش تماشای برای که حضور زناناین آخر سخن

 بودن برهنهتوان مین ،جهت از این ندارد. شرعی اشکال -پردازندمی ورزش این به متعارف حد

 بدن به زن نگاه دارد. در پی را ممنوعیت که آورد شمار به ثانوی عنوانی ورزشکار را مردهای بدن

 برای را مردانههای ورزش گونه این تماشای که فتوایی جایز است. جنسی اندام استثنای به مرد

                                                           

  ق(، 1418 مؤسسۀ إحیاء آثار اإلمام الخوئی، :قم) 32ج  ،یموسوعۀ االمام الخوئخوئی، ابوالقاسم،  :بنگرید به . 44

 .104ص 
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 به که معاصر از فقهای گروهیدر نتیجه، .45نیست فقهی محکم بر دلیل مبتنی داند،می ممنوع هازن

 .46اندزنان مجاز دانسته برای را قبیل از اینهایی ورزش تماشای اند،کرده توجه نکته این

                                                           

بازى کردن و ورزش  .س:» 463 ، ص2ج ،استفتاءات جدیدتبریزی، جواد، برای مثال به این موارد بنگرید: .  45

اگر جلب نظر شهوى نکند و در حضور زنان نباشد،  ،ج: بسمه تعالى نمودن با شورت چه حکمى دارد )براى مردان(؟

قم، ایران، انتشارات مدرسۀ ) 1ج ،الفقاهۀ کتاب النکاح انوارمکارم شیرازی، ناصر، نیز: «. مانعى ندارد، و اللّه العالم

هاى  حرام است )حتّى در لباس نگاه زنان به بدن عریان مردان قطعاً: »41 ص ق(، 1425 اإلمام علی بن أبی طالب،

ورزش اگر در غیر عکس باشد جایز نیست و اگر نگاه به عین باشد حرام است و پخش زنده با پخش غیر زنده فرقى 

انتشارات حضرت  :قم) 2ج ،جامع األحکامصافی گلپایگانی، لطف اهلل،نیز: «. کند و از مصادیق تصویر است(نمى

هاى ورزشى که از سیماى جمهورى فیلمها به  نظر کردن خانم .س: »138 ص ق(، 1417 ،معصومه سالم اهلل علیها

جائز  .ج ویژه در ورزش کشتى و شنا که اکثر بدن مردان نمایان است چگونه است؟ه شود باسالمى ایران پخش مى

داده  افتوفاضل لنکرانی محمد  اهلل؛ آیت 2433ذیل مسالۀ  ،486ص  ،2ج ،یمحش المسائل حیتوضهمچنین:  ؛«نیست

آیت اهلل «. باشدها بدون آن حرام مىنگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذّت و به غیر صورت و دست»:است

نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، » داده است: افتوذیل همین مساله سیستانی نیز 

مردها  معموالًباشد، بلکه به احتیاط واجب بدون آن نیز نباید نگاه کند مگر به جاهایى از بدن که حرام مى

قوع در حرام پوشانند مثل سر و دستها و ساق پاها که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف ونمى

تن دارند را ممنوع  های کم برپوششکارانی که بهجت نه تنها نگاه زن به ورزش اهللآیت«. باشد اشکال ندارد

هاى استفاده از لباس» :داندمیها را برای خود مردان نیز حرام پوششاستفاده ازاین ، این فرض شمارد که حتی درمی

 کامالًبردارى و ... که یا حجم بدن و عورتین آستین کوتاه و شلوارک در مسابقاتى مانند فوتبال، والیبال، کشتى، وزنه

هاى زیادى از بدن آشکار است چه حکمى دارد؟ ج. چون در مقابل نامحرم هم هستند، قسمت مشخص است و یا

 .184 ، ص4ج، استفتاءات بهجت، ؛«جایز نیست

اى است به نام ورزش و در تلویزیون برنامه .12س: » : 261 ، ص3ج ،استفتاءاتخمینی، برای مثال: بنگرید به: .  46

هاى دیگر هستند( آیا نگاه کردن  گیر مشغول مسابقات فوتبال، والیبال یا ورزش مردم )ورزشکاران با شورت و عرق

 «. اى نداشته باشد مانع ندارداگر مفسده .زنان و دختران جوان مسلمان به این برنامه جائز است؟ ج

در تلویزیون جوانان با زیر پیراهن و شلوار خیلى کوتاه توپ بازى  .30س: :» ایشان قابل توجه است  نیز فتاوای دیگر

شکال اکنند، آیا این کار ا و دخترها آن را نگاه مىه کنند، و در همه جاى ایران خانمو یا دوچرخه سوارى مى

هاى فوتبال یا کشتى )که  براى نشان دادن بازی .31إشکال ندارد، مگر آن که موجب مفسده باشد. س  .دارد؟. ج

إشکال  ها و نظر کردن به آن نشان دادن فیلم. جشوند( حکم شرعى چیست؟مردان با شورت در تلویزیون ظاهر مى

 . 265  ، ص3، ج؛ همان«اى بر آن مترتّب باشدندارد، مگر آنکه مفسده
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 ورزشبودن خشن عنوان دوم: 

 که مشاهدۀ است هاییصحنه و دربردارندۀ خشن هاورزش بعضی که شد گفته نوشتار این در آغاز

 کشتی را آن بسیاری که ،ایحرفه کشتی گذارد.می منفی تماشاگر تاثیرات و اعصاب بر روح آنها

 با کنانبازی ،مسابقات گونه این در رود.می شمار به هانوع ورزش این گویای مثال نامند،می کج

 نمایند. می سرگرم را گرانتماشا خشن، بسیار حرکات نمایش با و شوندمی درگیر دیگریک

                                                           

ها  بردارى و بعضى فیلمدیدن مسابقات ورزشى )مثل کشتى، وزنه » از ایشان سوال شده است که: البته درجایی دیگر

و ایشان « رعى چگونه است؟شود( از نظر شکه در آن قسمتى از بدن مرد برهنه است و از تلویزیون نشان داده مى

ر.ک: ؛ «اى بر آن مترتّب باشدنظر به عکس و فیلم اگر طرف را نشناسد مانع ندارد، مگر آنکه مفسده » پاسخ داده اند:

 .261ص ، 3ج همان ، 

وجهی  ،نیز با توجه به فتوای سابق خود ایشان ) که نقل گردید( با توجه به نبود دلیل برای ممنوعیت نگاه زن به مرد و 

صدا وسیمای جمهوری  پاسخ استفتای مدیر همچنین ایشان در طرف را نشناسد( وجود ندارد. اگربرای این قید)

قسمتى از بدن « فوتبال»و « کُشتى»هاى مرسوم از قبیل  اى از ورزشدر پاره» اسالمی ایران که پرسیده بود:

نظر مبارک را در خصوص موارد زیر اعالم ، موضوعکاران مرد پوشیده نیست، استدعا دارد جهت روشن شدن ورزش

و  ؛کار پوشیده نیست قسمتى از بدن مردان ورزش، هاى ورزشى نظیر کُشتى و فوتبال که در آنپخش برنامه فرمایید:

این قبیل نظر نمودن به  :بسمه تعالى » نوشته است: ،«شودهاى فوق الذکر که از تلویزیون پخش مىنگاه کردن به برنامه

اشکال است..... بینندگان ها اکثراً بى هاى ورزشى و آهنگ ها هیچ یک اشکال شرعى ندارد... فیلمفیلمها و نمایشنامه

 موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،: تهران) 20ج ،امام ۀصحیف، روح اهلل، خمینی؛ «از روى شهوت نظر نکنند

 .446 ص (،1385

دیگری است که به این نکتۀ مهم یعنی فقدان دلیل برای ممنوع شمردن نگاه زن به مرد  آیت اهلل خوئی فقیه معاصر

 دهد:می افتو« باشدنگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى»اند گفتهجایی که دیگران  توجه نشان داده است ودر

دلیلی برای حرام  ،این مواضع نیز غیر ها و سر و گردن و پا) یعنی حتی در غیر صورت و دستدر ، بنا بر احتیاط»

گرایش به منع پیدا شده است(؛ و امّا نظر زن به این مواضع از مرد، ، باب احتیاط بودن دردست نمی باشد وصرفاً از

 ،یمحش المسائل حیتوضبنگرید به  ؛«ترک است ،ظاهر آن است که جایز است بدون قصد لذت، اگر چه أحوط نیز
ذیل همین مساله نگاه به موی مرد اراکی که  اهللآیتگذارید کنار فتوای برا  ا. این فتو2433ذیل مسالۀ  ،485ص  ،2ج

 . همان را هم برای زن حرام می شمارد!!

جواب این سوال که  مد نظر داشته و در ،استفتاءپاسخ به  مخصوصی این نکته را در آیت اهلل منتظری هم با دقت نظر

؛ بنگرید «با تلذّذ و ریبه جائز نیست» :ستنگاشته ا« هاى ورزشى مردان براى بانوان چگونه است؟نگاه کردن به فیلم»

 بدون آن حرمتی ندارد. یعنی ؛178 ، ص1، جرساله استفتاءاتبه: منتظری، 
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 اما است، آثار مخرب دارای بینندگان همۀ برای اگر چه هاصحنه این مشاهدۀ معتقدند محققان

و نیز  آنها لطیف و طبیعت خاطر روح به -زنان و کودکان برای هاصحنه این دیدن ناسالمِ  اثرات

 است.  دهشتناک تر وبسیار سهمگین -47پذیرشانتاثیر شخصیت

 هایصحنه مشاهدۀ آثار مخرب) عامل ، تحت تاثیر اینهاورزشگاهدر  حضور زنان موضوع

 گردد.می بررسی ،ایمرفتهگ پیشین در مباحث تاکنون کهای نتیجه از زنان(، فارغ برای خشن

 و قائل شد استثنا خشنهای ورزش در مورد پذیرفت، اما ورزشگاهدر  را حضور زنانتوان می

 به توجه با که پرسش این به گوییپاسخ البته دانست. ممنوع هازن برای را هاورزش این مشاهدۀ

 مجاز مردها چرا و شوندمی استثنا زنان فقط چرا -زن و مرد در مورد -منفی تاثیرات بودن مشترک

 زنان مزبور، در مورد تاثیرات سطح که است آن بحث فرض است. باشند، آسانحضور می به

 بر روابط خشن هایصحنه مشاهدۀ که اثراتی است. مردان تر ازوخیم آن، و عواقب ترعمیق

 باشد و فرقی یادشده استثنای دلیل است ممکن گذارد،می کودکانشان با هازن و ارتباط خانوادگی

 . شودمی گذاشته در این مقوله مردها و هازن بین که

 اندازۀ در حد و ورزشبودن خشن  و پذیرش در این بحث ورود گفتتوان می دیگر، بیان به

 ممنوع برای که گرفته است صورت کسانی با نمودن مدارا منظور به بر موضوع، عارض عنوان

نشینی خانهاز  که کسانی ؛کنندگذار نمیفرو استداللی هیچ ازها ورزشگاه در بانوان حضور شمردن

 که کسانی همۀ اند.قرار داده خود دیدگاه مستند را ثانویه عناوین نیز و و مرد زن اختالط تا زنان

 تفاوت باید بپردازند،ها ورزشگاهدر  بانوان حضور به ورزش آمیز بودنخشونت به استناد با بخواهند

 بین گذاشتن فرق را دلیل آن و قرار داده مبنا خشن هایاز صحنه در تاثیرپذیریرا مردها  و هازن

 ورزش ها نوع این مشاهدۀ در زمینۀ که حکمی مبنا، این پذیرش بدون بدانند. گروه دو این حضور

 باشد. یکسان و مرد زن در مورد باید گردد،می صادر

طور  به -زنان برای هاصحنه این مشاهدۀ مخربِ و اجتماعی و روانی روحی آثار به پرداختن

 ورزشی هایصحنه مشاهدۀ که ادعا این اصل اما حاضر است. نوشتۀ از موضوع خارج -خاص

 ثابت تجربی موازین و با علمی صورت به باید دارد، استثنایی مخرب آثار هازن برای  نظر، مورد

 -ریشه دارد کهن دنیای در تفکرات غالباً که  -قدیمی و سنتی هایذهنیت مباحثی، در چنین گردد.
                                                           

47. passive characters  

www.irpublicpolicy.ir



 : پژوهش فقهیدر ورزشگاه زنانحضور          126

 

 در همین که نباشد بد نکته تذکر این شاید کند. بازی را تجربی و علمی هایداده نقشتواند مین

 که را آثار اینترین مهم ای،در مقاله 48پری ثکی مثال، برای نظر واحدی ندارند. محققان ،هم زمینه

 و در زنان است، «پیرامونی محیط با ناسازگاری»و «خشونت ارتکاب به میل»، «شدن عصبی»

 روی دانشمندان توسط که تحقیقی به اشاره با او داند.نمی مردان از «ترپایا»و  «ترعمیق» کودکان

 از این تاثیرپذیری که گیردمی نتیجه است، شده داده نفر صورت 54مغز  از شده گرفته هایاسکن

 گفت قاطعانهتوان مین رو از این دارد؛ او( جنسیت نه وبیننده ) شخصیت با مستقیم نسبت هاصحنه

و  محققان .49دهندمی نشان از خود خشن هایصحنه دیدن به نسبت کمتری واکنش همواره مردها

 .50اندکرده مطرح را ادعا این مشابه نیز دیگری نویسندگان

 عارضی زنان، عنوانی بر را ورزش آمیزخشونتتأثیر  ،فراوان اغماض با حال، نویسنده این با

 در و مردها را داشته آنان به اختصاص که -در ورزشگاه حضور بانوان موضوع به نسبت

 مبنا با !گیرد قرار کنندگانممنوع پشتوانۀتواند می که عنوانی ؛است نموده تلقی -گیردنمیبر

های ورزش مشاهدۀ که کنیممی فرض موجود، علمی هایمناقشه از اغماض و تفاوت این دادنقرار

 هیچ فرض این . بدونندارد مردها برای آثار مخربی و چنان دارد تأثیر مخرب زنانبر فقط  خشن

 این مشاهدۀ داشت. اگر آثار مخرّب نخواهد وجود مردها و هازن بین گذاشتن فرق برای راهی

 نتیجه را هاورزش گونه این مشاهدۀ مطلق ممنوعیت فراگیر بدانیم، نیز مردان به نسبت را هاصحنه

 که اکنون گردد.می دگرگون کلی به و بحث نبوده مستثنی هازن صورت این در گرفت. خواهیم

به  نسبت تنها که بپردازیم عواملی به باید کنیممی بررسی ورزشگاهدر را  حضور بانوان موضوع

 فرض گردد بامی باعث شد چه گفتهآن گردد.می حضور و ممنوعیت محدودیت موجب هازن

 بحث بنشینیم. به دارد منفی ها تاثیراتزن روان و روح بر هاورزش این دیدن کهاین

 دارد وجود فقهی دلیلی آیا ؟شودمی حاصل ممنوعیت ،عنوان این به استناد با راستی به آیا اما

 سازد؟ ممنوع را آثار مخرب دارای هایصحنه مشاهدۀ که

                                                           
48. Keith Perry 

49. McCartney. J,” Truth about violence in the movies”, The Telegraph, 2013. 

50. Attenborough. L ,” Richard Attenborough blames film violence for knife crime”, The 

Telegraph, 2008. 
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 آسیب) اضرار ممنوعیت ،شودمی جسته استناد آن به موارد گونهاین در معموالً که عامی دلیل

موجب  خشن هایصحنه مشاهدۀ که فزاییمرا بی توضیح این اگر .باشدمی (خویش به رساندن

چون  رسد.نمی نظر به وجهبی دلیل، این به استناد گردد،می آدمی روان و روح دیدنآسیب

 است. ممنوع بدن به رساندنآسیب

 پیرامون و بسیار قرار گرفته گفتگوی و بحث موضوع «نفس به اضرار» مسالۀ فقهی هایدر کتاب

 به رساندنآسیب بودنممنوع از فقها گروهی در سخنان حال، با این .بسیار رفته است سخن آن ادلۀ

  .51است شده تلقی مسلم موضوعی خویش، بدن

                                                           

ر.ک:  ؛«بالنفس. قد استفید من األدلّۀ العقلیّۀ و النقلیّۀ تحریم اإلضرار» نویسد:شبخ انصاری می ، برای مثال . 51

 1414،کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى :قم)ۀیرسائل فقه انصاری) شیخ اعظم(، مرتضی بن محمد امین،

 گردد.میبرداشت  آسیب رساندن به خویشبودن  حرام ،ادلۀ نقلی نیز ادلۀ عقلی و از یعنی؛ 116ص  ق(،

 بودن بعضی برای تبیین حرام شرع اسالم در :گویدمیکه یکی از معروف ترین فقهای ادوار اخیر است مرحوم نایینی 

 ۀیحاش یالطالب فمنیۀ میرزا(، محمد حسین،نایینی ) ؛اندکردهآن را به آسیب رساندن به بدن تشبیه  چیزها از
 ،دهدمی. از جمله روایاتی که نایینی مورد اشاره قرار 167ص  ق(، 1373مکتبۀ المحمدیۀ،: تهران) 2ج  ،المکاسب

محمد  بن یحیی از احمد بن محمد  بن عیسی از محمد بن یحیی از طلحۀ بن زید از امام کلینی از ی است که روایت

اکرم)ص( بین  که پیامبر امیرالمومنین)ع( خواندم کتاب در»:آن آمده است در وکند میاز امام باقر)ع( نقل صادق 

 ،یالکاف ،کلینی ؛«وی آسیب رسانید به پیمانی بست که همسایه همانند خود انسان است و نمی توان مهاجرین و انصار
 . 666 ، ص2ج

این عبارت  تفسیر درکاشانی  فیض مال محسن . «آثم ال و مضار کالنفس غیر الجار» این است: روایت موجود در تعبیر

همین  نیز همسایه، به گناه بیاندازد را و خویشتن آسیب برساند به خودش نباید که انسان یعنی همان طور» می نویسد:

 ص ق(، 1406 کتابخانه امام امیر المؤمنین، :اصفهان) 5ج ،الوافیفیض کاشانی، محمد محسن، ر.ک: ؛ «حکم را دارد

520 . 

. تشبیهی که گرددبه نفس محسوب  بتواند پشتوانۀ مسلم بودن اضرار ،رسد که روایت یاد شدهنمی به نظرحال،  با این 

متدین، آدم عاقل باشد. این دستور بیان می دارد که میصرفاً متضمن یک دستور اخالقی است آمده  این روایت در

این تفسیر یاد شده چنین دقتی را مبذول دارد. شاهد  نیزاش همسایهمورد  باید در، زندنمی ضرر به خودهمچنان که 

معنی کنیم، بدون مبنا قرار دادن تفسیر مذکور روایت را این  است و اگر مجاز ،مالی به خویش ضررایراد است که 

 گربیان وبوده ن به این جهات ناظر، روشن است که روایت !باشدمی مجاز ،مالی به همسایه  نیز ضررایراد بگوییم  باید

 .باشدمیننفس   ممنوعیت اضرار به
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 خوردن که کشید پیش را روایاتی پای بدن، به رساندنآسیب ممنوعیت اثبات برای بتوان شاید

 صورت، دراین .52است ساخته ممنوع رسانند،می بدن به که آسیبی سبب به ،را هاخوراکی بعضی

 دنبال به را ممنوع بودن(مزبور) حکم یافت تحقق هرجا که دانست مالکی را رساندن آسیب باید

  گردد.می تلقی حکم علت رساندن آسیب نگرش، دراین دارد.

نظر  آن. بر پایۀ نه علت رود،شمار می به ممنوعیت(حکم) ، حکمت«بدن به رساندنآسیب»اما 

 این در نظر آنان، گردد.نمی حکم شرعی یافتن تخصیص یا توسعه موجب حکمت ،بیشتر علما

 چنین حکمت اما ،شودمی سایر موارد به شرعی احکام تخصیص یا توسعۀ موجب که است علت

 چونان را حکمت کهباشد می پذیرامکان در صورتی بحث، مورد استدالل پذیرش ندارد. را قدرتی

                                                           

هایی آسیببه دلیل  خوردن مردار بودن حراماست،  که شیخ صدوق نقل نموده روایت یک در، برای مثال.  52

إِلَى  (ع)الرِّضَا  کَتَبَ»خوانیم:می این حدیث در. سازدمیجسم و روح و روان آدمی وارد  دانسته شده است که به

 امام رضا)ع( در یعنی؛ « فَۀِالْآ وَ  الْمَیْتَۀُ لِمَا فیهَا مِنْ فََسادِ الْأَبْدَانِ مِنْ جََوابِ مَسَائِلِهِ حُرِّمَتِ فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ سِنَانٍ مُحَمَّدِ بْنِ

مردار سبب فاسد گشتن بدن و آفت  آن چه در مردار را به خاطر خداوند»نوشت: سنان بن محمد پاسخ به سواالت

 مِنْ فَسَادِ تََعالَى الدَّمَ کَتَحْرِیمِ الْمَیْتَۀِ لِمَا فِیهِ  اللَّهُ وَ حَرَّمَ»ادامۀ همین روایت آمده است: در، نیز «.حرام ساخت، شودمی

حرام  مردار یعنی خداوند خون را همانند؛ «قِلَّۀَ الرَّأْفَۀِ وَ الرَّحْمَۀِ لِْلقَلْبِ وَ  َو یُورِثُ الْقَسْوَۀَ ءُ الُْخلُقَالْأَبْدَانِ َو لِأَنَّهُ... یُسِی

؛ «گرددمیی موجب بد خلقی و قساوت قلب و بی رحم شدن آدم گردد ومیبدن  زیرا باعث آسیب دیدن؛ ساخت

دیده  دیگر نیز های حرامخوراکیمورد بعضی  درر این تعبی . 484ص  ،2 ج، علل الشرائعابن بابویه(، صدوق)

 شود. می

 مثل. شماردمیکلی وجود ضرر را موجب تحریم  احادیث را افزود که به طور ای ازمجموعهتوان می، به این روایات

 أکال و ال شربا إال لما فیه لم یبح اهلل تبارک و تعالى أن اهلل یرحمک اعلم» نقل شده است که: فقه الرضا)ع( در چهآن

و آشامیدنی را حالل  خوراکی هیچ، یعنی خداوند ؛«المنفعۀ و الصالح و لم یحرم إال ما فیه الضرر و التلف و الفساد

 در جز به دلیل ضرر و تلف و فسادی که ،و هیچ چیزی را حرام ننمود هست آن مصلحتی که در به خاطر مگر ،نکرد

 . 254ص  موسسۀ آل البیت، :، قم(کتاب منسوب به امام علی بن موسی الرضا علیه السالم)فقه الرضا؛ بردارد

 الْأَشْیَاءِ فِیهِ غِذَاءٌ لِلْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَۀٌ  ءٍ مِنْ هَذِهِشَیْ فَکُلُّ » گوید:میکرده و  به سه دسته تقسیم ها راخوراکییا روایتی که 

بوده و  که خوراک آدمی هاخوردنیاین  یک از یعنی هر؛ «أَکْلُهُ الْمَضَرَّۀُ فَحَرَامٌ مِنْهَا فِیهِ قُوَّۀٌ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا کَانَ  وَ

میرزا(، محدث نوری)ر.ک: ؛ است حرام، به همراه دارد چه ضررالل است و آنح، داشته باشدبرمنفعت و نیرویی در

 .361ص   ق(، 1408: بیروت)  16ج  ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرکحسین، 
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اگر  دیدگاه، این .53بشماریم شرعی حکم دامنۀ توسعۀ موجب را آن و کرده محسوب حکم علت

 صورت به اما است، قرار گرفته -معاصران میان در به خصوص -علما از برخی قبول مورد چه

 که است پذیرفتنی کسانی برای تنها رانیم،می سخن از آن که استداللی نیست. پذیرش مورد مبنایی

حاضر  نوشتۀ از موضوع خارج آن درباره بررسی و بحث که مبنایی ؛باشند پذیرفته را یادشده مبنای

 .54است

 و علّی رابطۀ وجود و جدّی آثار داشتن در صورت تنها بدن، به رساندنآسیب رسدنظر می به

 معلولی، و علّی رابطۀ نبود یا اثر بودن جزئی صورت در است. اثر ممنوع و عمل بین معلولی

 دیگر نیز عواملی به آن، در پی آثار منفی پیدایش که کاری پذیرفت. را عمل بودن ممنوعتوان مین

در  ناگوار ورزشی و خشن هایصحنه مشاهدۀ گردد.نمی تلقی ممنوع اضرار باب از دارد، بستگی

 نه ، اماباشد زن تماشاگران روان و روح آثار زیان بار برای دارای است ممکن شرایط، بدترین

آثار  خشن، هایصحنه این دیدن محض به .55بودنشان معلول نه و آثار محرز است این بودن جدّی

 فتاوای و در سخنان موثر هستند. نیز روحی، روانی، تربیتی و محیطی ؛ عواملشودمین پیدا منفی

 صورتیدر  خویی اهللآیت در فتوای است. گردیده اشاره یادشده قیدهای به فقها از برخی

 ،افتو این بر اساس باشد. در پی توجه قابل و مهم ضرری کهباشد می ممنوع بدن به رساندنآسیب

                                                           

 با علت به تفاوت حکمت راز ،شود) و همیننمیچه سبب تخصیص یافتن حکم  اگر حکمت، طبق این دیدگاه . 53

 کتاب شبیری زنجانی ،به:  بنگرید این باره در برای مطالعۀ بیشتر توسعۀ حکم هست. اما موجب ،می رود( شمار
 . 33ص  ،1 ج، النکاح

تلقی  خوردن چیزهایی موجب ضرر، این روایات پاره ای از در نقد مبنای مزبور می توان گفت در، مثال برای . 54

با توسعۀ حکم شرعی بر محور حکمت) مضرّ بودن(، همۀ این باشند. میشک مجاز و حالل بی است که شده

خوردن ماهی، سیب ترش و خوردن آب بالفاصله بعد از  پنیر، مداومت درها باید ممنوع  شناخته شوند. خوراکی

 باشند. میشمار این موارد  در ، خوردن غذا

 انجامبه همین خاطر، نیست.  اثر پیدایش، قطعی بودن بودن معلول که مقصود ازشت توجه داباید به این نکته .  55

 هم جدی و قابل وجود داشته و ضرر بین عمل و اثر ی و معلولیباشد اما رابطۀ علّمیآن محتمل  کارهایی که ضرر

 ،متن توضیح داده شده است که در طور همان، ی و معلولیرود. منظور از رابطۀ علّمی ست، ممنوع به شماراعتنا

 باشد. می به عمل و وجود رابطۀ مستقیم بین آن دو مستند بودن اثر
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 ممنوع گردد،می و...( سر درد و تب بروز )مثل جزئی آثار منفی موجب که چیزهایی خوردن

 .56نیست

ضرر  نفی قاعدۀ پشتوانۀ ادله، این ضرر است. نفی ادلۀ به استناد ،باشدمی مطرح که دیگری دلیل

 »عبارت حدیث، این در .57است جندب بن سمرۀ به مربوط معروف روایت ادله، این از جملۀ .است

 این استناد به باتوان می نفی(، )و نه بدانیم نهی معنای به را «ال»اگر است. آمده «ضرر و ال ضرار ال

 مزبور، مصداق آسیب که توضیح این با نمود؛ ثابت را بدن به رسانیآسیب بودن ممنوع روایات،

 موجب نفی(، و نه است نهی در بردارندۀ عبارت، )که باال مبنای پذیرش .شودمی ضرر شمرده

 اما .58بپذیریم را ،خویش به رسانیآسیب ممنوع بودن یعنی ،شده یاد استدالل نتیجۀ که گرددمی

 که است این . سخنشودمین گشوده بحث در این کنندگاناستدالل فروبستۀ کار از گرهی

 ممنوع معلولی، و عّلی رابطۀ وجود نیز و بودن جدّی در صورت تنها بدن، به رساندنآسیب

 پیش به قدمی پس ندارد. را شرط دو این ناگوار ورزشی، و خشن هایصحنه مشاهدۀ .باشدمی

 .است نشده گذاشته

 در آن مردان که ییهاورزشگاهدر  زنان شدنحاضر که داد نشان خوبی به آمده دست به نتیجۀ

 روحی آثار منفی اتکای بهتوان مین ندارد. شرعی پردازند، منعمی خشن ورزشی مسابقات به انجام

 از را هازن و گذاشته فرق ها و مردهازن بین -دارد در پی هاصحنه این مشاهدۀ که -و روانی

 خارج بحث نیز از گردونۀ ادعایی ثانوی عنوان دومین بازداشت. مجامع در این گونه حضور

                                                           
ص  ق(، 1418 موسسۀ احیاء آثار االمام الخوئی، :قم) 4ج  ،یالوثق العروۀ شرح یف حیالتنقخویی، سید ابوالقاسم، . 56

420. 

 .292ص  ، ج ،یالکاف کلینی،. 57

 نمی بر به خویش را در به دیگران است و اضرار تنها شامل اضرار، روایت»نمی توان ادعا کرد: به همین دلیل، . 58

مؤسسه  :قم) ،3 ج ،(االصول علم یف دراساتالقواعد الفقهیۀ و االجتهاد و التقلید)  خوئی، ابوالقاسم،ر.ک:  ؛«گیرد

امتنانی بودن روایت،  توان با استناد بهنمیهمچنین  .521ص  ق(،1419 دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت،

 ر.ک: همان. ؛ شمول روایت خارج است موضوعاً از با هدف و غرض عقالیی ،به خویشتن مدعی شد که اضرار

. است نوع ضرری نفی شده هر ،روایت فرض ناهی بودن پذیرفته شده است. با یمبنا دلیل نادرستی این دعاوی در

 نیازمند دلیل می باشد. ،و تخصیص تقیید
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و جواز  اباحه که -هاورزشگاهدر  را حضور زنان اولی حکم توانندنمی عناوین گونه این گردید.

 تغییر دهند. -است

 مرد تماشاگران برخی زشت و ناهنجار رفتارهای سوم : عنوان

 به زنان از ورود ممانعت دلیل تنها را آن از محققان، ایپاره که است جایی تا عامل این اهمیت 

 بر این طور خاص به ،هاورزشگاهدر  حضور زنان بسیاری از مخالفان .59اندبرشمردهها ورزشگاه

در  که دارند عادت مردان از گروهیشود می گفته دلیل این تشریح در .60نمایندمی تکیه دلیل

 خیلی سر دهند. شعارهای زشت آن تماشاگران یا حریف تیم علیه ورزشی مسابقات تماشای جریان

 محیطی در حضور زنان .باشدمی همراهنیز  شکنانهو هنجار با رفتار ناپسند هاشعارگویی این مواقع

 لطمه بانوان سالمت به زنند،می هنجاری از دور و ناپسند گفتار و رفتار چنین به دست مردان که

 حکم تغییر موجب که شمار آورد به بر موضوع عارض عنوانی را عامل این نتوان زند. چرامی

ها ورزشگاهدر  حاضر بانوان امنیت ، مرد تماشاگران از دسته ناهنجار این رفتارهای خاطر به است؟

 .نمایاندمی را خود -ثانویه عناوین اغلب مبنای -اهم مصلحت که جاستاین افتد.می خطر به

                                                           
59 . “the only reason for disapproval of some others was the lack of reliability to the 

behavioral health of male spectators”, Farrell, A, Fink J, C, & Fields S.,” Why Women 

Don't Watch Women's Sport: A Qualitative Analysis”, 2006. 

 تاریخ در« صریح با رئیس جمهور »که با عنوان  یاسالم یجمهورنویس روزنامۀ  مقاله این عبارات از سر به . 60

به رئیس ! جمهورشما آقای رئیس العملی کهدر خصوص دستور»... توجه نمایید:  ،منتشر شده است 13 6/2/85

 داریم گفتن برای نکات فراوانی اید، هرچندداده -هابه ورزشگاه ورود زنان برای فراهم ساختن -تربیت بدنی سازمان

 اخالقی ضد چنان، ها منهای حضور زنانگاهکه اوضاع ورزش کنیماکتفا می اندک فقط به همین مجال ولی در این

این  با آیا شما اید؟به چنین محیطی اندیشیده زنان آیا به عواقب و عوارض ورود به حال آن گریست. است که باید

 مذهبی، آیا چنین مطالباتی دارند؟ زنان های متدین هستید؟صدد برآورده ساختن مطالبات خانواده در العمل دستور

 داشت؟ امنیت خواهند هادر ورزشگاه ندارند امنیت های عمومیآیا هم اکنون که در پارک حتی اگر داشته باشند

 «کرد؟ چه خواهید های تلخ موجودبا مسائل شرعی و واقعیت اینها بر عالوه

سوم وی منعکس شده است،  کاری نداریم.  فعالً  به نگرش  تامل برانگیز نویسندۀ این سرمقاله که در دو سوال دوم و

 مبتنی بر این نگرش، حکومت فقط در برآورده ساختن مطالبات خانواده ها و زنان مذهبی وظیفه و مسئولیت دارد!! 

 ....دود آهیش در آیینۀ ادراک انداز             یا رب آن زاهد خودبین که به جز خود نگُزید 
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 مردهای از سوی زنان دیدنآسیب یعنی ،«حضور زنان بودن ضرری» مفروض، ثانوی عنوان

اماکن، از  در این گونه حضور زنان حکم گرددمی ضرر موجب نفی ادلۀ . شمولباشدمی حاضر

 این ذیل تغییر یابد. ثانوی( حکم عنوان به بودن) به ممنوع اولی(، حکم عنوان بودن) به مجاز

 معنی تفاوت نشینیم.می به بحث ،شودمی هازن متوجه مردها سوی از که ضرری از جهت عنوان،

 تر از آنروشن شد، گفته هاورزش بعضیبودن خشن عنوان ذیل و قبالً چهآن با بحث این زاویۀ دار

 نظر از رفتار صرف خشنهای ورزش مشاهدۀ برای حضور بانوان باشد. توضیح به که نیازمند است

 بود. مطالعه مورد «نفس به اضرار» ذیلو  مرد تماشاگران

 در -شد ردّ سابق در بحث که -ضرر نفی ادلۀ به استنادشود مین موجب بحث زاویۀ اما تفاوت

 کار نمودن منظور آسان به اسالم شارع است. ثانوی عنوان یک ضرر پیدایش شود. پذیرفته جااین

 نهی ضرر و جبران به یا داردمیبر  را شرعی تکالیف و احکام موارد، گونه در این پیروانش، برای

 به که-سختی و الزام ،سو از یک دارد. دقیقی کارکرد «الضرر»قاعدۀ  .61دهدمی فرمان آن ایجاد از

 ،از دیگر سو کنار می نهد. را اولیه شرعی احکام و داردمیبر  را -شودمی متوجه دیده زیان شخص

                                                           
این  تقریر و توضیح مشهورترین است. در گرفته در میان فقهاای گسترده بحث های الضرر مورد قاعدۀ در . 61

اصفهانى) شیخ به:  بنگرید؛ ضرر می باشد متضمن نهی از ایجاد ،قاعده گفت برخی معتقدند این توانمی نظرات

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین : قم) الضرر ۀقاعد ۀرسال ،الشریعۀ(، فتح اللّه بن محمد جواد نمازى

 . 25ص  ق(، 1410 ،حوزه علمیه قم

این باورند که در موضوعات دارای  بر. آنان شمارندمیقالب نفی موضوع  نفی حکم در را آن مفاد، گروهی دیگر

این رو  شود و ازمیرفع  اولی حکم ،گردندمیو معنون به این عنوان پیش آمده که ضرری آن پس از اولیه، احکام

 .381، ص االصول هیکفا : خراسانی) آخوند(،بنگرید به ؛گرددمیمحسوب  ادلۀ اولیه بر حاکم، الضرر قاعدۀ

 در -شارعسوی  شدۀ از حکم صادر هر .گرددمیضرری نفی  حکم، این قاعده در که شودمیادعا ، سومین نظر در

 قاعدۀ یف ۀرسال انصاری) شیخ اعظم(، مرتضی، :بنگرید به؛ است گردیده رفع -باشد صورتی که مستلزم ضرر
ص  ق(، 1414 ،کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى :قم)2ج  ،(هیفقه رسائل ضمن در شده چاپ)الضرر

 . 201، ص 2ج ، الطالب هیمن میرزا(،نایینی )  ؛119

 را نفی می کند. بنابراین، روایت،ناشده  جبران ضرر ، که مضمون حدیثاعتقادند  این بر، گروه باالخره چهارمین

 . 49 ص ،عوائد األیامنراقی، :  بنگرید به؛ ضرر دارد جبران به وجوب نظر

و موضوع  خارج از، تفاوت بین مبنای دوم و سوم( جمله و ازیک ) و نتایج هر آثارو نیز  پرداختن به این مبانی

 .  استحاضر  نوشتۀحوصلۀ 
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 از ادامۀ جلوگیری ضرر و منشأ رفع به باشد، شده متوجه دیگر شخصی سوی از زیانو  ضرر اگر

 روایت یعنی ،است گرفته قرار الضرر قاعدۀ مستند که روایتی تریندر معروف کند.می توصیه آن

 نماییم. می مشاهده را کارکرد این جندب، دقیقاً بن سمرۀ

 انصار از یکى باغ در جندب بن سمرۀ» د:فرمو که کندمى روایت باقر )علیه السالم( امام از زراره

 سمره، بود. بنا شده کناری در و باغ همان در وى، زندگى محل و انصارى مرد خانۀ داشت. درختى

 باره این در وى با انصارى مرد گرفت.نمى اجازه و شدمی باغ وارد درختش، به رسیدن براى

 مرد نرفت. بار زیر سمره ولى بگیرد. اجازه باغ، به ورود تا هنگام خواست از او و کرد گفتگو

 نمود. شکایت سمره و از کرده بازگو را و ماجرا رفت وسلّم( صلى اهلل علیه و آلهپیامبر) نزد انصارى

 به را او شکایت و انصارى مرد سخنان و فرا خواند را سمره وسلّم( صلى اهلل علیه و آلهاکرم ) پیامبر

 نرفت. بار زیر سمره نیز بار این .بگیر اجازه ورود هنگام فرمود: او به حضرت رساند. سمره آگاهى

 خریدارى را او درخت تا شد معامله وارد سمره با وسلّم(، و آله علیه اهلل اکرم)صلى پیامبر ناچار به

 از سمره هم باز افزود،مى درخت بهاى بر وسلّم( صلى اهلل علیه و آله اکرم) پیامبر چه هر کند.

 وسیلۀ به سمره کردنراضى وسّلم(، از صلى اهلل علیه و آلهکرد. پیامبر)مى خوددارى آن پذیرفتن

 به که بود خواهد تو براى بهشت در درختى درختت، مقابل در» فرمود: وى به شده ناامید دنیا مال

صلى اهلل علیه و پیامبر اکرم) سرانجام، نپذیرفت. هم باز سمره «.افکند[ سایه تو بر رساند] یا یارى تو

 زیرا ؛بینداز مقابلش در را آن و برکن زمین از را درختش برو»گفت: انصارى مرد به وسلّم( آله

 «.نیست. [اسالم دیگران] در به رساندن زیان و زیان

 ضرر ساختهمی وارد خانه صاحب انصاری مرد به جندب بن سمرۀ که ضرری روایت، این طبق

 ضرر و برطرف عامل با مقابله دستور پیامبر اکرم)ص( .62است بوده ضرر حیثیتی بلکه نبوده؛ مالی

                                                           

ا لبته این اشکال مطرح شده است که ضرر رفتار ناپسند سمرۀ بن جندب به مرد  .293، ص 5ج ،یالکاف کلینی،. 62

انصاری، ربطی  به  بودن درخت وی در باغ نداشت.  ورود سر زده و بدون کسب اجازۀ سمرۀ، علت بروز مشکل و 

 آسیب دیدن حیثیت مرد انصاری می شد. 

سرپیچی نمود؛ از  -نی بر لزوم اخذ اجازۀ ورود به باغمب -در پاسخ این اشکال، گفته اند سمرۀ از قبول حکم شرعی

 را صادر فرمود.  این رو پیامبر اکرم )ص( به حکم والیت شرعی،  دستور کندن درخت
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 عامل با مقابله برآن، مبتنی و آمدهپیش الضرر قاعدۀ از راه اگر بخواهیمصادر فرمود.  را آن ساختن

 عمل به ممانعتها ورزشگاهدر  از حضور مردها باید بحث در مورد محل نماییم، توصیه را ضرر

 .بانوان نه آورد

 باشد، ایمفسده نظر دارای مورد عمل که در جایی پذیریم.می را ثانوی عنوان پیدایش ما

 به رفتار ناهنجار توجه باها ورزشگاه در بانوان حضور نمود. تردید ثانوی عنوان انطباق درتوان مین

مردها  رفتار از ناشی مفسده اگر این اما .63باشدمی ثانوی عنوان پیدایش زمینۀ و آمیزمفسده مردها،

 برطرف را جندب بن شرّ سمرۀ پیامبر اکرم)ص( نمود؛ چنان که دفع را ایشان مفسدۀ باید است،

 پیامبر اکرم)ص( باید کنند،می ترسیمها ورزشگاهدر  زنان حضور مخالفان که الگویی با ساخت.

 محل و خانه به از ورود را وی فرزند و و زن کردمی خراب سرش بر را انصاری مرد خانۀ

 فردوسی: قول به ؛می ساخت محروم شانزندگی

 شوم حکم آن نیدستیش همانا        ســدوم حکم چو مانداوری بود

 دیگــــــری گردن قهرمان بزد          آهنگری شد خائن شهر در که   

*** 

 بیان انعام سورۀ 164 آیۀ است. کرده اشاره «وزر بودن اختصاصی» عنوان تحت اصلی به مجید قرآن

 گناه گنهکارى هیچ و دهدنمى انجام خودش، زیان به جز بدى(عمل) هیچ کس،» که داردمی

 فصول و بر ابواب تناور درختی چونان که قرآنی، اصل این .64«گرددنمى متحمّل را دیگرى

 مسلمان دانشمندان عنایت و توجه بسیار مورد است، انداخته سایه اسالمی کالم و حقوق از مختلفی

                                                           

شاید بتوان گفت هر چند ضرر رفتار سمرۀ، ارتباط مستقیمی با ورود سر زدۀ او داشته، اما باالخره این ضرر، ناشی از 

بوده است. این حق، یک حکم وضعی است. این حکم، طبق قاعدۀ الضرر برداشته  قرار داشتن  درخت در باغ

 .210 -209 ص، ص2، ج الطالب هیمن میرزا(،نایینی) شود؛ بنگرید به:می

ها، خود به خود ورزشگاهها در زنحاضر نشدن  .عنوان ثانوی، مفسدۀ حضور است نه مصلحت عدم حضور . 63

گیرد. اگر سخن از میمصلحتی را در بر ندارد. جلوگیری از حاضر شدن زنان، جلوی یک مفسدۀ محتمل را 

گردد، میای که دفع مفسدهدر مرتبۀ بعد و با در نظر گرفتن دفع مفسده است. به مالحظۀ  ،آیدمیمصلحت به میان 

 شماریم.میآن را مصلحت 

 أُخْرى. وِْزرَ وازِرَۀٌ تَزِرُ ال وَ عَلَیْها إِالَّ نَفْسٍ کُلُّ تَکْسِبُ ال وَ . 64
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 بر شمردن .65اندکرده استدالل آن به فقهی مختلف مباحث در جای جای آنان است. قرار گرفته

 .66گذاردمی ما روی پیش بلند فهرستی است مبتنی قرآنی اصل بر این که احکامی و فتاوا

 روشن خود به خود بحث مورد مسالۀ حکم قرآنی، محکم مبنای چنین وجود به توجه با

از  گروهی فرهنگ و ادب مخالف و غلط رفتارهای دلیل به از حقشان را زنانتوان مین گردد.می

 حکومت مسئولیت است بدیهی است.« وزر» قرآنی قانون ادعا، این دلیل ساخت. محروم مردها،

 حکومت هایمسئولیت به مربوط در بخش گردد.می تنظیم دینی اصول همین بر مبنای نیز اسالمی

 گفت. خواهیم سخن بیشتر زمینه در این دینی

 هازنان در ورزشگاه حضور بودن انگیز فساد چهارم: عنوان

 بدن به نگاه ،کرده نظر صرف قبلی عناوین از که است آن به معنای عنوان، این با نمودن استدالل

 هنجار مردها(بهنارفتار  )به خاطر گرفتنقرار آسیب در معرض و خشن هایصحنه دیدن مرد، برهنۀ

ها ورزشگاه در بانوان حضور بحث به متفاوت ایزاویه بودن، انگیزفساد ایم.ندانسته ممنوع را

 اولی تغییر حکم عامل و حرام خود خودی به را قبلی عناوین هرچند کننده،استدالل گشاید.می

                                                           

 توجه نمایید: ه عبارت به عنوان مثالبه این س. 65

گناه دیگری مواخذه نمی شود و به دلیل کاری که نکرده  طبق این آیه، هیچ کس به خاطر بر»سید مرتضی: الف(

سید ؛ علم الهدی )«نمی گیرد قرار مورد بازخواست، برای آن چه خودش صورت دادهو جز  گرددنمیعذاب ، است

رسائل الشریف  ضمنچاپ شده در قاذ البشر من الجبر و القدر)إن  ۀرسالمرتضی(، علی بن الحسین الموسوی، 
 .189 ص ق(، 1405 دار القرآن الکریم، :قم) 2 ج ،المرتضى(

به مثل  نیست که مقابله برای اهل عدل جایز کنند اسرای اهل عدل را اعدام، اگر شورشیان باغی»عالمه حلی: ب(

 و هم سازمانی جنایتی که دیگران) هم حزبی ها به خاطر تواننمی آنان را بکشند؛ زیرا اسرای مزبور را کرده و اسرای

َُّأْخرىَّٰ :فرموده استزیرا خدا ؛ اعدام نمود ،اندهای آنان( صورت داده َِّوْزر  ٌة َّٰوإِزر  َّت ِزُر ََّّٰل منتهى عالمه(، ؛ الحلی)«*و 
 .201ص  ،15 ج، المطلب

 بردن جنین بین به قصاص جنایتی که نموده است کشت؛ زیرا) مستلزم از تواننمی زن باردار را»اول: شهید پ(

غایۀ المراد فی شرح نکت ؛ عاملی) شهید اول(، محمد بن مکی، «وازرۀ وزراخری تزر ال و فرماید:میاوست( و قرآن 
 .320ص  ق(، 1414 ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم :قم) 4 ج ،اإلرشاد

را در ابواب مختلف در سرتاسر جوامع فقهی جستجو  -وزرمبتنی بر قانون  -توانند این قبیل فتاویمیخوانندگان  .66

 کرده و بیابند.
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 دیدن دارد. کنندهمزبور نقشی تعیین عناوین دادنرخ چگونگی که باور است بر این اما داند،نمی

 هایدر محیط انتماشاگر هنجاربهنا رفتارهای و خشن ورزشی مسابقات انجام مردان، برهنۀ بدن

 شود. فضای مقایسه دیگر اماکن با نباید دهد،می رخ مردان و زنان انبوه حضور با که ورزشی

 و هیجان شادی ،موسیقی آالت نواختن پایکوبی، ،زدنکف با همراه معموالً  ،هاورزشگاهبر  حاکم

 یادشده عناوین دیگر در جنب عارضی عنوان یک پیدایش سبب وضعیتی چنین است. و...

 با آیا «.شهوت تحریک» :است روشن هم عامل این پیدایش عّلت «.انگیز بودنفساد» :گرددمی

 خشن هایصحنه مشاهدۀ مرد، بدن به نگاه مجاز بودن استناد بهتوان می هم شهوت تحریک وجود

 تجویز نمود؟ها ورزشگاه دررا  هازن حضور دارند، هنجارمردها رفتار نا به که و حضور در جایی

  .خیر :است روشن پاسخ

 به نظر و مرد، زن اختالط بودن ممنوع به مربوط ادلۀ که ورزیدیم اصرار نکته بر این در گذشته

 که - در ورزشگاه را زنان حضور اصرار پیشین، وجود باتوان می چگونه دارد. شهوانی وضعیت

 کارکرد ازتوان مین گذشته، بحث نتیجۀ پذیرش بامجاز شمرد؟ -است شهوانی وضعیت مصداق

 موردها ورزشگاه در زنان حضور با مخالفت مسیر ادامۀ برای مزبور، نتیجۀ ورزید. غفلت آن

 گیرد.می قرار استفاده

 شرعی، دالیل انبوه در جستجو کمی ندارد. استدالل و بحث به نیاز شهوت تحریک بودن ممنوع

 ترینبرجسته از یکی عنوان به انصاری شیخ سازد. سخنمی فراهم زمینه این در را فراوانی شواهد

 نیازبی قول دیگری نقل هر از را ما دارد، شرعی منابع بر ایالعادهفوق تسلط که ،شیعه فقهای

 نسبت شهوت قوۀ تحریک ،آنها بر پایۀ کهباشد می در دست شرعی دالیل» نویسد:می نماید. اومی

 نگاه که دالیلی مثل است. حرام -پذیرد صورت بسیار بعید مقدمات انجام با هرچند -غیر همسر به

 شیطان سوم فرد که خاطر این به را بیگانه با نمودن خلوت و نموده قلمداد شیطان از تیرهای تیری را

 شمرده مکروه شدن، از سرد پیش را زن مکان در نشستن که دلیلی نیز، است. شمرده ناروا ،باشدمی

 توصیف شوهرانشان برای آنان که استناد این با -را غیر مسلمان زنان در مقابل زن بدن پوشاندن و

بیند، باز می را آن چه که -ممیز در برابر کودک حجاب نیز، به حفظ و دانسته مطلوب -کنندمی
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 نهی مردها با هازن و نرم گرم گفتن سخن از که 67ایآیه ،همچنین است. کرده توصیه -گویدمی

 گفتگو نیست. و بحث به نیازی نظر کبروی از بنابراین، 68«.است کرده

 با نیز -داردمی بر پا را استدالل صغروی رکن که -ورزشگاه همچون مجالسی بودنآمیزشهوت 

و  مسلم و ...است، و شادی هیجان با همراه که و مردها هازن حضور مختلط نحوۀ در نظر گرفتن

در  -عصر صفوی از فقهای -سبزواری محقق و کاشانی فیض سخنان بتوان شاید .باشدمی محرز

 خود خودی را به غنا دو آن دانست. مجالس این گونه بودنشاهد شهوانی را غنا پر دامنۀ مبحث

 مثل دیگر گناهان با آن اجرای که است حرام در صورتی غنا دو فقیه، نظر این به اند.ندانسته ممنوع

 و سبزواری فیض تفسیر، تریندر خوشبینانه .69باشد همراه خوان، آوازه زنان در کنار مردها حضور

 آن بر فضای حاکم و هیجانات خوانیآوازه مجلس خاطر ویژگی به را مردان و زنان مختلط حضور

 .70اندشمرده گناه

*** 

 فضای بودن شهوانی به استناد با وها ورزشگاه مثل اماکنی بودنآمیزفساد عنوان بر پایۀ که استداللی

 سرور و شادی حضور در مجالس .باشدمی مخدوش شدت به است، گرفته شکل مجالس گونه این

شخصیت،  عمومی مجالس گونه دراین نیست. شهوت تحریک با مساوی و مالزم خود خودی به

 ایکنندهتعیین نقش اجتماعی آداب از و اطالع اجتماعی بودن میزان تربیت، نحوۀ زندگی، سبک

                                                           

؛ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ ُقلْنَ َقوْالً مَعْرُوفاً یا نِساءَ النَِّبیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساِء إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَال َتخْضَعْنَ بِالْقَوِْل فَیَطْمََع الَّذِی فِی  . 67

پس به . معمولى نیستید اگر تقوا پیشه کنیدزنان همسران پیامبر! شما همچون یکى از  اى یعنی؛ 32آیۀ  ،سورۀ احزاب

 .طمع کنند، و سخن شایسته بگویید در شما دالن که بیمار انگیز سخن نگویید اى هوسگونه

 .253ص ، 1 ج، المکاسب انصاری، . 68

کفایۀ و سبزواری) محقق(، محمد باقر بن محمد مومن،  ؛ 218 ، ص17، ج الوافی فیض کاشانی،بنگرید به : .  69
. البته همان طورکه شیخ 86 ق(، 1423 ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :قم) األحکام

مقصود از حضور مردان درکنار زنان وضعیت خاصی است که مردان از  ،ذیل سخنان فیض متذکرشده استانصاری 

مرتکب زنای چشم و گوش شوند. بنابراین صرف حضور  (ره)شیخ  به تعبیر صدا و چهرۀ زنان لذت جنسی ببرند و

 نشان ساختیم که شاید متن خاطر به همین خاطر در چنین مجالسی منظور نیست و در دیگرزنان و مردان درکنار یک

 بتوان فیض و سبزواری را موید برداشت مورد نقد دانست.

 این در صورتی است که بپذیریم فیض و سبزواری، صرف اختالط زن ومرد را گناه و حرام نمی دانسته اند. . 70
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 وجود و مجلس شاد بودن صرف دارد. شهوت از جمله و و روانی آثار روحی گیریشکل در

 در مجالس از حضور بانوان باید بود چنین اگر این که گردد،نمی شهوت تحریک باعث هیجان،

 و شهوانی یمحیطتواند می مختلطی هر مجلس آید! عمل به ممانعت نیز سرور مذهبی و جشن

  دارد. و مرد( از زن اعمرفتار حاضران) به تام بستگی این گردد. آلودگناه

بر  متکی صرفاً و نداشته دینی و شرعی مبنای که هاییمحدودیت بر ایجاد اصرار نمودن اصوالً

 از دیگر نیز اصولی و منطقیهای برداشت که -روایات و آیات از بعضی یک جانبههای برداشت

 پیش جنسیل ئمسا در زمینۀ که است مشکالتی از بسیاری عامل است -باشدمیپذیر امکان آنها

 شدن خارج که وقتی گرفت. نادیده نیز نباید را شخصی هایسلیقه نقش میان، در این است. آمده

نوشتار به  این اول در بخش چنان که) مردها با مشترک در مجالس حضور آنان و از خانه زنان

بر  سازد، اصرار ممنوع را آن که نیست در دست دلیلی و نداشته شرعی منع هیچ گفته شد(، تفصیل

 عادی حضور و شادمانیشود می باعث مرد، و زن بین تفکیک و جداسازی و محدودیت ایجاد

 !شود قلمداد جنسی هیجانات ایجاد و شهوت تحریک دیگر باعثیک در کنار مردان و زنان

 و ملی هایمناسبت سرور به و دیگر در جشندر کنار یک مرد( و مردم)زن دنیا جای در همه

 نیست. همراه جنسی هیجان و شهوت تحریک با لزوماً شانمجالس و کنندمی شرکت مذهبی

 مستند ممنوعیت، اگر منع(. ما علی حریص االنسان دارد) گرایش شده ممنوع چهآن به انسان طبیعت

 و کنیماطاعت می و گذاریممی خود چشم بر سر و را آن بود پیامبر)ص( و خدا سخن و شرع به

 ندارد، وجود اعتمادی قابل شرعی مستند اگر هیچ اما پذیریم.باشد، می که هرچه هم را عواقبش

 برویم؟ مشکل استقبال به چرا

 ،است حاکم آنهابر  شادمانی فضای که هاییمحیط و در مجالس و مردها هازن مشترک حضور

کار  چرا ،شودمین تحریک خاصی نامحرم به نسبت کسی و گیردنمی صورت شهوت تحریک اما

  71شمار آید؟ به ناروایی

                                                           
این از آن رو ذکر گردید که مورد مالحظۀ فقها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن « نسبت به نامحرم  خاص»قید  . 71

زن یا  به نسبت تحریک شهوتچه حرام می باشد آن. نیستحرام  تحریک شهوت به خودی خودیابیم که میمنابع در

  ( چرا حرام باشد؟ق خاصداشتن متعلَّ تحریک شهوت) بدوناست.  زنان مشخص
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 که اکثر دلیلیحد ندارد. وجود هامکان حضور در این بودن مکروه حتی یا حرمت برای دلیلی 

 برد؛ جایی به راهتوان مین ادله این لهو است. با بودن ممنوع کنند، ادلۀمی ارائه موارد گونه دراین

 .ندارد انتها شود لهو پیموده دالیل به استناد با که مسیری

                                                           

توجه به فرد  ) بین تحریک شهوت نسبت به شخص معین و تحریک  شهوت بدونبه این تفکیک ،سخنان فقها در 

 که به وسیلۀ آن زیبایی های اندامی و ییکی از قالب های هنر)مبحث تشبیب دربرای مثال،  .شده است اشاره خاص(

 حرام به خودی خود تشبیب »:اندگفتهبه تصریح   (،گرددمی به وسیلۀ اشعار عاشقانه ابراز رفتاری زن مورد نظر نیز

؛ بنگرید به: «. ایذاء و...( همراه گردد یا فساقبرانگیختن  یا فحشاء همچون اشاعۀ دیگری) عناوین آن که مگر؛ نیست

. نیز برای دیدن عبارات 17ص  ق(، 1423 موسسۀ اسماعیلیان، :قم) المکاسب ۀیحاش طباطبایی یزدی، محمد کاظم،

و نیز  39ص  (،ق 1375 ،چاپخانۀ اطالعات :تبریز) اسرار المکاسب یالطالب ال ۀیهداشهیدی، فتاح، مشابه بنگرید به: 

  .211ص  (،1367 اسماعیلیان،: قم) 1ج ،مصباح الفقاهۀابوالقاسم،  : خوئی، نگاه کنید به

گرفته است  قرار که مورد تشبیب را زنی بودن حرمت، معینط یشراشمار  در اندشمردهکسانی که تشبیب را حرام 

 اخالقی او را یا نموده و زیبایی های اندامی تشبیب نسبت به زنی نامعینی شاعر اگر، شرط اساس این بر. اندبرشمرده

 ییفقهااین برداشت را نظرهمۀ که  شیخ انصاری) بنگرید به: سخن استگردیده حرام ن مرتکب کار، شود یادآور

 .180 ، ص1، ج المکاسب شیخ اعظم(،؛ ر.ک: انصاری)باشندمیداند که معتقد به تحریم تشبیب می

نیز فرد خاصی  وی را نشناسد و بر ،گرفته ولی مخاطب نظر زنی معین را دری شاعر حتی اگر ،فقها به نظر بسیاری از

ارشاد تبریزی ، جواد، برای مثال بنگرید به . داشت حرمت وجود نخواهد ودانستن  برای ممنوع دلیلی، تطبیق نکند
: ایروانی، علی بن نگاه کنید به ،نیز.  119 ق(، 1416موسسۀ اسماعیلیان، :قم) المکاسب یعل قیالتعل یالطالب ال

که قاطعانه رأی به مجاز بودن ؛ 20ص ق(، 1406 وزرات ارشاد اسالمی، :تهران) المکاسب ۀیحاش عبدالحسین نجفی،

که  220ص  ،1ج ،مصباح الفقاهۀخوئی، ابوالقاسم، چنین ر.ک: هم .دهدمیعمل درصورت بی اطالعی مخاطب 

 گردد.میاین صورت  وجود دلیل برای اثبات حرمت در منکر

 و هیجان با شادی و سرورکه   ،هایی مثل ورزشگاهمحیط در دیگرکنار یک در هاو مردها زن حضورشاید بتوان گفت 

تحریک شهوت نسبت به زن یا زنان موجب تحریک هیجانات جنسی گردد، معادل با  که بر فرض ،باشدمیهمراه 

 .خاصی نیست

 چه ازآن گرفتیم کهمینتیجه  ،توانستیم این تفکیک را به اثبات برسانیممیاگر مبتنی بر دیدگاه فقها در مسالۀ تشبیب 

تحریک شهوت  مجلسی است که ممنوعیت حضور درگردد، میمجالس مشترک استفاده  در حضورزمینۀ  در ادله

 در فضای شادی و سرور در آن پذیرد. فرق است بین مجلسی کهمیو مشخصی صورت  میان مردان و زنان معین در

را پذیرد. این دو میتحریک شهوت صورت  ،میان دو یا چند نامحرم و مکانی که درحاکم است  هامرد و هازنمیان 

 .نماییممیاز هم جدا 
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 سازد، سرگرم و مشغول را انسان چهآن یا شدن، مشغول و سرگرمی معنای به در لغت لهو

 .73اندمعنا کرده نیز نمودن مشغول چیزی با را خویش و کردن بازی معنای به را لهو .72باشدمی

 از لغوییندیگر  برخی در سخن همباشد می خوش بودن و تفریح موجب که اینابخردانه کارهای

 .74انداز نظر دور نداشته را مشغولی و سرگرمی از اهل لغت، معنای هیچ یک است. آمده

 این برپایۀ گیرد.در بر می را انسان و اقدامات از اعمال وسیعی محدودۀ معنایی، چنین با لهو

 آن مصداق نیز ،باشدمی ما بحث موضوع که را، مشترک در مجالس حضور بتوان شاید تفسیر،

 وسیعی محدودۀ که معنایی ؛دانندنمی ممنوع را ایگسترده معنای چنین با «لهو» فقها خود اما شمرد.

 لهو، در مفهوم تفسیر موسع قرار دادن مبنا با گیرد.در بر می را آدمی عادی اعمال و از اقدامات

  کرد. خودداری آن شمردن ممنوع از باید حتماً

 که باشد حرکاتی همۀ معنای به اگر لهو» نویسد:می شیعه و محتاط دقیق فقیه انصاری شیخ

 تردید جای آن، بودن حرام گیرد،می سرچشمه آدمی از تمایالت و نداشته ییعقال غرض و انگیزه

مصادیق لهو حرام و ممنوع خواهد بود که متضمن فساد  . بنابراین تنها آن دسته از75«بسیار دارد

 . 76آمده است( تحف العقولروایت  چنان که درمصلحت باشد)هرگونه  محض و خالی از

 مثلنی)انسا طبیعی هایواکنش بروز خاطر به ورزشگاه مثل هاییدر محیط حضور بنابراین،

 گردید.  نخواهد ممنوع شادمانی( و از سرخوشی ناشی رفتارهای و و شادی هیجان

 داده خرج به بیشتری دقت «انگیز فساد مکان» در تعریف باید که است این پیشین، مطالب نتیجۀ

 تعریف گناه در شریعت، گیرد.می صورت گناه(فساد) در آن که جایی یعنی فساد انگیز شود. مکان

 بدون شرعی گناهان و الهی محرمات بر فهرست افزودن در دستیگشاده دارد. و تعداد مشخصی

 بدانیم، حرام و گناه را چیزی کهاین برای است. نظرانهو تنگ بی وجه کاری، شرعی دلیل به استناد

                                                           
 .347ص  ،12ج، العرب لسان ابن منظور، . 72

 2487ص  ،6ج، الصحاح جوهری، . 73

 .254ص ، 2ج، ریالمصباح المن فیومی، . 74

 .47، ص 2، جالمکاسبانصاری) شیخ اعظم(،  . 75

آید و نه منشأ و متضمن فساد محض است و هیچ مصلحت و امرمفیدی نه ازآن به دست می چه حرام است ....آن. 76

 . 335ص ؛ حرانی، حسن بن علی بن شعبۀ، درآن وجود دارد
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 درد به هاگرایش و هاسنت و هاسلیقه نمود. ارائه برای آن و دینی شرعی مستند بتوان باید

و از  تبیین باید ،است عرف با گناه مجلس تشخیص گویندمی کهاین بس! و خورندمی صاحبانشان

 بر شمرده را و گناهان کرده تعریف را گناه شرع، که در جایی .77گردد ابهام رفع آن محدودۀ

 .78نیازمند قانون شریعت هستیم عنوان گناه، انطباق عدم یا انطباق مورد در برای قضاوت است،

 که ،79می بیند ذرایع سدّ به سنت اهل استدالل شبیه بسیار را نمودن استدالل این گونه نگارنده،

 .80است نشده پذیرفته ما دانشمندان از سوی
                                                           

» نوشته است: لعب پیرامون تعریف مجلس لهو و جواب سوال مکارم شیرازی که در اهللآیتبنگرید به پاسخ . 77

 به مجالسى گفته، و به تعبیر دیگر بندوبارى تشکیل شده استبراى عیّاشى و هوسرانى و بى است که مجالسى، منظور

، استفتاءات جدیدمکارم شیرازی، ر.ک: ؛ «مجلس گناه محسوب شود ،شود که در نزد عرف متشرّعه و متدیّنمى

 .231، ص 2ج

 تردید و تشکیک وجود داشته باشد.، عمل مورد نظر بر گناه تطبیق عنوان در کهآن مگر.  78

است که  یدر شرع، مقصود از ذریعه چیز یباشد، ولذرایع می، آن جمعبوده و  وسیله یدر لغت به معنا "ذریعه" . 79

در . و  1211، ص3 ج، الصحاح ؛ ر.ک: جوهری،باشدی به حکم آن م یا حالل بوده و محکوم نیل به حرامۀ وسیل

 .128، ص11ج ،العروس تاج زبیدی،  ؛208 ص، ریالمن المصباح فیومی،: بنگرید بهلغوی ذریعه  مورد معنی

 صلحت یاه یک مبنیل  ۀچون وسیل ینداشته، ول یذات ۀکه مصلحت یا مفسد ی وجود دارداموراهل سنت،  در دیدگاه

، کامز منابع احا ییک کهند معتقدآنان براساس همین مقدمه،  گیرند.قرار می شوند، متعلق حکممفسده محسوب می

  .مسدود نمودن وسائل نیل به مفاسدی است؛ یعن ذرایع سدّ

خود را پیدا  ۀچرا که فعل، حکم موافق با حکم نتیج ؛نگریست سد ذرایع این است که باید به نتایج افعال ۀخالص

ر.ک: مظنون است، حرام می باشند؛  هادر آناحتمال در پی داشتن فساد که ی اعمال. در نتیجۀ این رویکرد، کندمی

ابوزهرۀ،  ؛ 256 ص ق(، 1417 دار ابن عفان، :قاهره) 2ج، موافقاتال براهیم بن موسی بن محمد،الغرناطی الشاطبی، ا

 . 294ص م(، 2010 دار الفکر العربی،: بیروت ) اصول الفقه محمد،

. این تقسیم بندی ها اندبندی کردهتقسیم دیگر نیز یااعمال را به گونه سد ذرایع، ۀنظری است که طرفداران ذکر قابل

 ،نیاعالم الموقعین عن رب العالم محمد بن ابی بکر،، الجوزیۀ ر.ک: ابن قیّم ؛است گرفته قرار مورد اشکال فراوان
 . 120ص م(، 1989 دار الکتب العلمیۀ، :بیروت) 3ج

شیعه مطرح فقه  که در اصول ،واجب ۀوجوبِ مقدم ۀبا نظری سد ذرایع ۀکه نظری اندتصور نموده گروهی البته . 80

ۀ مقدم ،امامیه یعلما. نقد این ادعا خارج از حوصلۀ نوشتار حاضر است. اجماال باید گفت تطابق دارد ی باشد،م

کشف حکم مقدمه به در مقدمۀ واجب،  .دانندنمی ادله واجب را منبعی برای استنباط حکم شرعی در عرض دیگر

پس، بین این  .بود عقل خواهد صغریات حکم از حکم مقدمه. گیردیمالزمه صورت م ۀقاعدی عقل و بر مبنا حکم
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 مسلمان زن اسالمی پنجم: شئونات عنوان

و  و پر طمطراق پرکن دهان عناوین از آن «مسلمان زن شأن»  نکنید! تعجب باال عنوان دیدن از

گیرد. قرار می استناد مورد مباحث گونه در این معموالً که است مبهمی دار وکش درعین حال،

 انکار نیست؛ اما هنگامی قابل آنها خطابی و اقناعی کارکرد و عناوین گونه این گونۀشعار اهمیت

 و نیز و تبیین توضیح ضرورت ،شودمی استفاده استداللی علمیهای بحثدر  عناوین این از که

 کند.می بیشتری جلوۀ ابهام، رفع ضرورت

 نگاه در است. در نظر گرفته ایویژه مقام و جایگاه زن برای اسالم دارد. شئونی مسلمان زن

 سخت هایصحنه و حضور در میادین با که و چاالکی قهرمانی ؛است نرم خوی ریحانۀ زن اسالم،

دارد،  وجود مسلمان بانوی برای که شئونی .81دور است به او از طبیعت سازگار باشد، مردانه و

 مجاز مجالس و اماکن در بعضی وی حضور که است این آنهااز  یکی دارد. و اقتضائاتی لوازم

 مسابقات انجام دیگر به مردانی و حاضرند در آن مرد تماشاگران که ییهاورزشگاه .نشود شمرده

 . آیدمیشمار  به هامکان گونه این مصداق پردازند،می ورزشی

 و توجه مورد معاصر، از علمای گروهی خصوص به فقها در فتاوای مسلمان زن شئون موضوع

 موضوع، بر این مبتنی که مواردی نیز و فقها . فتاوای82است قرار گرفته هاتوصیه از بعضی مبنای

                                                           

، در این صورت. وجوب و حرمت ذرایع را از باب حکم عقل بدانیم کهمگر آندو مبحث تفاوت جدی وجود دارد. 

 مستقل یدلیل ذرایع آید که سدّاین مشکل پیش می -ذاتی جز در مصالح و مفاسد -ادراک عقل بر اشکال عدم عالوه

 . یستعرض عقل ن در

آن است که  مقدمهگردد. یم ما را به این تفاوت رهنمون مقدمه و ذریعه نیز ۀکلم ، تدبر در معنایکهگذشته از این

 باشد.میدر نظر  به مقصود اءافضایصال و  متوقف بر آن باشد، اما در ذریعه، صرفاً یوجود چیز

، عزیز اهلل سید رضى، محمد بن حسین موسوىر.ک: ؛ فَإِنَّ الْمَْرأَۀَ رَْیحَانَۀٌ َو لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَۀٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا . 81

 .347 ص عطاردی،

ى یهاآیا ناخن س.»این سوال و جواب را می بینیم: گلپایگانیاهلل  آیتمرحوم  مجمع المسائلرسالۀ  برای مثال در.  82

 در صورتى که زیر. ج ندارد؟ اشکال نماز و چیزهاى دیگر براى خواندن شود،مى گذارند بلندها مىزنکه بعضى از 

بر خالف اخالق  آب در غسل و وضو گردد اشکال ندارد، ولى اصل این کار ها چیزى نباشد که مانع از رسیدنناخن

 دار القرآن الکریم، :قم) 4ج  ،المسائل مجمع؛ بنگرید به: گلپایگانی، سید محمد رضا، «و شئون زن مسلمان است

 . 42ص  ق(، 1409
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 استنباط مبنایتواند می مسلمان زن شأن چگونه ،اوالً که: سازدنمی روشن اند،نموده هاییتوصیه

 دارند یا الزامی ماهیت ،شوندمی استنباط مبنا این برپایۀ که احکامی ،ثانیاً قرار گیرد؟ شرعی حکم

 چیست؟ غیر الزامی از احکام موضوع این بر مبتنی الزامی احکام تفکیک شاخص ،ثالثاً غیرالزامی؟

 غیر الزامی؟ دیگر حکمی در جای گردد ومی مترتب حکم الزامی مبنا بر این مورد در یک چگونه

داده  پاسخ اند،شده مبتنی مسلمان زن شئون بر پایۀ که به فتاوایی مراجعه با سواالت این از هیچ یک

 .شودمین

 است، گردیده وارد در شریعت که است نبایدهایی و باید مسلمان، زن شأن از اگر مقصود

 چنین اگر باشد. نباید یا باید پشتوانۀ معتبر شرعی دلیل که گرفت دربرخواهد را مواردی منحصراً

 به سراغ ؛ بلکه مستقیم نیست «شأن زن مسلمان»پذیرتفسیرو  مبهم عنوان به نیازی دارد، وجود دلیلی

 دهیم!می قرار گفتگو موضوع را آن شمول و اعتبار و دامنۀ رفته دلیل این

 استناد بدون کنیممی تاکید) شرع به استناد بدون که است هاییعرف ها وسلیقه اگر مقصود، اما 

 دیوار بر که دانیماعتبار میبی چندان را آنها دارد، رواج متدینانبرخی  در میان به شرع(،

توان مین است، نظر در «مسلمان زن شأن» از تفسیری چنین اگر .ننویسیم استدالل خط شانشکسته

 در میان امروزه که هاییمحدودیت از بسیاری قضا، از صادر نمود. شرعی آن، حکم اتکای به

                                                           

با  هابراى خانم هادست بلند گذاشتن ناخن :1689س » :گلپایگانی آمده است صافی اهللآیت حکامجامع اال در، نیز

َّإلعاملزن مسلمان است.  نیست و بر خالف شئون کار مناسبى .ج ها چه صورتى دارد؟آن رعایت نظافتۀ مالحظ ؛ «وَّإلل ٰ

 . 164، ص 2، ج االحکام جامع ر.ک: صافی گلپایگانی،

 : إنّ النساء فی مجالس العرس لدیهن743السّؤال » است: مکارم شیرازی آمده اهللآیت احکام النساءدر رسالۀ  همچنین،

فی مجلس  هیئۀ شعورهنّ و جمال وجوههنّ بحیث إذا لبست امرأۀ ثوباً غالیاً لباسهن و حساسیۀ خاصّۀ بالنسبۀ إلى

یکتفین بهذا المقدار بل یلبسن فی  ثانیۀ فی مجلس آخر، حتّى أن بعض النسوۀ ال أن تلبسه مرّۀ ال یمکنها العرس

الجواب: إنّ هذا العمل لیس من شأن المرأۀ المؤمنۀ و . ثیاب بصورۀ متوالیۀ، فما حکم هذا العمل؟ واحد عدّۀمجلس 

 انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب ، :قم) النساء احکام ؛ ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر،«الکاملۀ فی شخصیتها

ها در مجالس عروسی به لباس و وضعیت زیبایی خود خیلی زن. وی در پاسخ به این سوال که 191ص  ق(، 1426

پوشند و حتی گاهی دریک مجلس، چند لباس تعویض نمیحساس هستند و یک لباس را در بیش از یک مجلس 

 شمارد.میکنند!، آن را مخالف شئون زن با ایمان می
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 و هاپسند و هابر سلیقه متکی اغلب، آنها ندارد. دین و شرع به ربطی دارد، رواج ما متدینان

  هاست.عرف

 که -83صفار مکاتبۀ روایت در ذیل هجری سیزدهم قرن پارسای و محتاط فقیه انصاری شیخ

 بودن واجب روایت، این»نویسد:می -کندمی توصیه مردها با مواجهۀ هنگامرا  هازن زدننقاب

خاطر  به -از نقاب استفاده به -دستور امام دهیممی احتمال زیرا کند؛نمی ثابت را از نقاب استفاده

. بسیاری از شوندمی ناراحت در حضور مردان، گشودن چهره از محترمه، متستّر که زنان است آن

چه بسیار  .است اشکال جایز و بدون از نظر شرعی، زنان این کار را دوست ندارند، هرچند

 خود خاطر شخصیت به هازن و غیرت دلیل به اما مردها جایز است نظر شرعی از که چیزهایی

 به تصمیم که مردی برای دانیممی مثال، برای و دشوار است. سخت برایشان یا دهند،نمی انجام

از  بسیاری کار جایز برای همین ولی ؛باشدمیجایز  اشمورد عالقه زن به کردن نگاه دارد، ازدواج

در  موقت ازدواج آیا گفت: طاق مومن به ابوحنیفه که است آن ادعا این گواه .باشدمیدشوار  زنان

دهی که به پس چرا به دخترانت اجازه نمی» گفت: شنید مثبت پاسخ و چون است؟ حالل نظر تو

 ممکن یعنی) نیست مطلوب هر چیز جایزی» داد: پاسخ طاق مومن در آیند؟! عقد موقت این و آن

 .84«ندارد( و شرع دین به ربطی باشیم، این نداشته دوست از نظر شخصی را کار جایزی است

 میان در حتى بعدها آن چه»نویسد:می هااستدالل گونه این در نقد نیز، مطهری شهید استاد

 است. مسلّم اسالمى اخالقى هاىتوصیه شد، مافوق پیدا -هاو عرف عادات تأثیر تحت -متشرعین

                                                           

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَرَاَد أَنْ متن این روایت جالب به این شرح است:  . 83

یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ یَشْهَدَ عَلَى امْرَأَۀٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا وَ هِیَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ 

ا حَتَّى تَبْرُزَ وَ یُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَۀُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا یَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَۀُ عَلَیْهَ

به امام کاظم)ع( نامه نوشته و  یعنی؛ 255 ، ص6، جتهذیب األحکام؛ ر.ک: طوسی، هُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُتَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّ

پرسیدم: مردی می خواهد در مورد زنی نامحرم شهادت دهد، در صورتی که زن در پشت پرده بوده و مرد تنها می 

بیرون آمده و  که حتماً باید از پردهصحیح است؛ یا این تواند صدای او را بشنود، شهادت دادن مرد در مورد این زن

فرد پشت پرده  البته دو مرد عادل، ) با ذکر نام زن و پدرش( گواهی  داده اند که ود او را ببیند؟چهره بنماید و مرد، خ

زن از پرده بیرون آمده و برای شهود چهرۀ » همان زن مورد نظر است. در پاسخ این پرسش، امام )ع( نوشته است:

 «.خود را آشکار سازد

 .51، ص کتاب النکاحانصاری) شیخ اعظم(،  . 84
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و  اکرم پیغمبر شود!مى تلقى عورت کشف نوعى همسر، نام ذکر حتى متأخر هاىعرف در

 فاطمه یا خدیجه بردند؛ کهمى را همسرشان خود، نام محاورات در اطهار امیرالمؤمنین و سایر ائمۀ

 از تعبیراتى بدون را خود همسر نام تقلید مرجع یک اگر امروز ولى کرد؛ چنان و چنین امّ حمیده یا

 در شود؛مى تلقى زشت کارى ببرد، هااین و امثال «خانواده» ، یا«فالنى والدۀ»، یا«اهل بیت»قبیل

 رنگ و زیبایى دهندۀنشان که کندمى تعبیر «حمیرا» کلمۀ با همسرش از اکرم رسول که صورتى

 سر تا پا همسرش اگر عوام، توجه مورد و معروف مالى یک امروز همچنین، اوست. پوست

 کفین و وجه ستر شود.مى تلقى مستنکر امرى کند، عبور جمعى جلوى از بخواهد و نباشد پوشیده

 یک همسر اگر اما است؛ مستحب که است این اکثرحد نیست، واجب فریقین فقهاى اجماع به

 جلوه مهمتر روحانى آن براى فسقى هر از نکند، کفین و وجه ستر عوام، میان موّجه روحانى

 .85«کندمى

 مشاغل با افراد نیست. سانیک افراد اجتماعی موقعیت سطوح که داشت دور نظر از نباید 

 همه که و معمولی مباح کار دهند.می بروز از خود گوناگونی رفتار متفاوت هایموقعیت و مختلف

 .شودمی داده تشخیص نامناسب اجتماعی، ویژۀ هایموقعیت دارای اشخاص برای دهند،می انجام

 گونهاین هازن که برای چنانهم ندارد. جنسیت به ربطی اما است، شده پذیرفته مطلبی این

 به فقهی در مباحث که. اینباشدمی فرض قابل نیز مردها برای متصور است، ویژه هایموقعیت

 از سوی دارد. نکته همین به در توجه ریشه ،86شودمی اشاره آن خالفبر رفتار و «مروت» عنوان

 همۀ به نسبت عام و کلی قوانین افراد، بعضی ویژۀ هایموقعیت در نظر گرفتن باتوان مین دیگر،

 توجه بر پایۀ را عام حقوقی هایگزاره نباید قانون شارحان و نیز گذارقانون نمود. وضع جامعه آحاد

 است مطرح در روایات که «هبرز زن»و « مخدره زن»بین تفکیک سازند. مبتنی ویژه هایبه موقعیت

 آن، بر پایۀ گرفت. قرار نظر مد حقوقی مبنایی اصل همین براساس نمودیم، اشاره آن به ترپیش و

 «)مخّدره زن»ناظر به های دینی،توصیه و روایات در موجود هایمحدودیت از بعضی شد که گفته

                                                           

 . 574، ص 19 ، جمجموعه آثارمطهری،  . 85

مؤسسۀ  :قم) للشرائع الجامعیحیی بن سعید،الحلی، ؛366ص  ،ۀیالنهابرای دیدن این موارد، بنگرید به: طوسی،  . 86

 اضیر طباطبایی،؛ 39، ص  6، ج االفهام مسالکشهید ثانی(، عاملی) -320ص  ،(ق 1405 ،سید الشهداء العلمیۀ
 . 257ص  ،9، ج المسائل
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 با گروهی مرتبط هایفراتر از توصیه را موارد این نباید .باشدمیخاص( اجتماعی موقعیت دارای

 کهاین نیست. مستثنی کلی اصل از این نیزها ورزشگاهدر  بانوان حضور مسالۀ تفسیر نمود. ویژه

 اجتماعی موقعیت دارای افراد شئون منافی را آنها ورزشگاهدر  حضور زنان مخالفان از بعضی

 .87شود تلقی مستند زنان حضور همۀ دانستن ممنوع برای نباید بدانند، خاص

 وارداتی ششم: مقابله با فرهنگ غربی و عنوان

تاثیر  از اینشانه -هاورزشگاهمثل  -هامحیط و مجالس در این گونه زنان حضورشود می گفته

 عادی امریها ورزشگاهدر  حضور زنان غربی در کشورهای است! غربی و منحوس منحط فرهنگ

 حاکم بر آن هیجانی که فضای مردانه در مجالس از حضور پروایی . آنانشودمی محسوب

 رسوم و است. آداب کرده رسوخ سایر کشورها به بیگانه فرهنگ رفتار از دل این ندارند. ،باشدمی

 آموزش رواج که ندارد. همچنان خوانیهم آن با اسالمی ویژه به و شرقی زندگی سبک و

از  دیگری هاینمونه غرب، هایآرایش و مد از پیروی به جوانان تشویق نیز و غربی یهانازب

در  نیز رفتار و پوشش در نوع هااز غربی تقلید گردد.می محسوب بیگانه فرهنگ از پذیریتاثیر

 مزبور است.  فرهنگ تقویت و ترویج اینها همۀ شوند. برشمرده توانندمی مصادیق دیگر شمار

                                                           
 سئوالی را نیزپایان  در»توجه نمایید: یاسالم یجمهورنویس روزنامۀ  مقاله این عبارت سر به ، باز مثال برای.  87

 آن ببرند، به به حاشیه مورد بی دولت را با طرح مسائل این در تالش هستند که و انتظار داریم کسانی کنیممطرح می

ست ا این انصاف کامل؛ آن سئوال خودشان و با در نظر گرفتن نه پاسخ به ما بلکه پاسخ به وجدان پاسخ دهند. البته

یا زنانتان و  کنید، چنانچه از شما خواسته شود خودتانتالش می ها ورزشگاه به بانوان ورود شما که برای انصافاً که:

 نامحرمان و مردان ها وارد چنین فضایی بشوید و در کنار آن هایها و آلودگی ورزشگاه با آگاهی از جوّ دخترانتان

 یجمهور روزنامه ؟«کرد را خواهید چنین کاری و وجداناً تماشا کنید، انصافاً را گیرید و مسابقات فوتبال قرار
 . 94 /25/1 ،یاسالم

انصافاً و وجداناً! استدالل سرمقاله نویس مزبور، شباهت تامی با سخن ابو حنیفه ) در انکار مشروعیت ازدواج موقت(، 

و خانواده هایشان   حکومتی باید فقط زمینۀ  کارهایی را فراهم سازند که خودوالن ئمسدارد. براساس این استدالل، 

هم آن را انجام می دهند و اگر به هر دلیلی) مثل مالحظات شغلی و ...( نتوانند کاری را انجام  دهند یا از خدماتی 

 استفاده کنند، باید مردم را هم از آن محروم سازند.

 !شکند بازارشزین تغابن که خزف می جای آن است که خون موج زند در دل لعل
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 ترجیح ستقل،م و مسلمان بر کشورهای استیالی برای را فرهنگ حوزۀ در بیشتر مواقع، دشمنان

 پیروی هبیگان از و نهدکنار می را خود اسالمی و اصیل عادات و عرف که ایجامعه دهند.می

 پیش یشههم انگیز اندلسغم تجربۀ گردید؛ خواهد دچار انحطاط و سقوط به در نهایت کند،می

 قرار دارد. مسلمانان روی

 کشورهای کافر! بر هایغربی خصوص به غیر مسلمانان استیالی و تسلط موجب چههر آن

بر  اتکای با بتواند دشمن که دارد وجود چیزی چه تر از فرهنگمهم است. ممنوع ،شودمی اسالمی

 فرهنگی غرب تسلطساز زمینه که را اگر هر چیزی نیست بی راه پس گردد؟ چیره بر مسلمانان آن

و تاثیر  تسلط نشانۀ و مصادیق از این یکیها ورزشگاهدر  حضور بانوان اگر بدانیم. ممنوع شود

 بود. خواهد «ممنوعیت» کلی حکم مشمول باشد، غربی فرهنگ

 گردد. بحث این به پرداختن خاطر به نگارنده مالمت موجب نباید فوق، سخنان بودن شعاری

 حضور از مخالفان بسیاری هایاستدالل تمام، جزو هرچه و تاکید صراحت با آمد، باالدر  چهآن

 . 88قرار دارد هاورزشگاهدر  بانوان

 از قضا که -آن نادرستی یا درستی و غرب فرهنگ از و اقتباس پذیریتاثیر پیرامون مبنایی بحث

است؛  حاضر نوشتار و موضوع حوصله از خارج -رودشمار می به کلیدی مباحث تریناز مهم یکی

 بحث به و اقتباس، پیروی این ناروایی و مذمومیت بر مبتنی و مخالفان مبنای پذیرش با از این رو

 . 89پردازیممی

                                                           

ضرورتی ، هاحضور بانوان در ورزشگاه» مکارم شیرازی توجه کنید: ناصر اهللآیتبه این سخنان ، مثالبرای  . 88

وی «. کنند تلویزیون تماشا توانند مسابقات را از طریقندارد و با توجه به مفاسدی که در پی خواهد داشت، زنان می

، نباید مرعوب فرهنگ غربی شویم»:دهدمیها، توضیح با تأکید بر پرهیز از اصرار برای حضور بانوان در ورزشگاه

 .94 /29/2تاریخ  ،وزین فرهنگ؛ به نقل از سایت «امری ضروری است ،بلکه حفظ استقالل دینی، اخالقی و مذهبی

باشند که تقلید و پیروی از میاین باور  جمله برخی از محققان برنکات گوناگونی در این زمینه وجود دارد. از  . 89

غیر اسالمی باشد، رفتاری طبیعی است که قوم ضعیف در  هایگرایشکه نشانۀ بی دینی و مظاهر غربی بیش از آن

وم آیت اهلل شعرانی در مقدمۀ دهد.  فیلسوف و فقیه بزرگ ادوار اخیر مرحمیتر از خود بروز قویقبال قوم و جمعیت 

نه براى آن است که از ، بعضى احکام را ترک کردند، اگر مردم» آورد:میشرحی که بر کتاب تبصره نوشته است 

ما این بد گمانى دربارۀ مردم  هنعوذ باللّ .یا رجحان احکام عصر ما را بر احکام اسالم دریافتند بیرون رفتند دین اسالم

علم اجتماع است که  ۀکلی ۀچون قاعد .دانیمبلکه پیروى آنان را از سنن نصارى فقط تقلید مى ؛نداریم زمان خویش
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 که آنان ندارد. موضوعیتی غرب فرهنگ از جمله و خاص فرهنگ یک با مخالفت شک بدون

 و ملت بر ملک دشمنان ساز استیالیزمینه را غربی فرهنگ به دادن تن آیند،می پیش راه از این

 رفتندست از موجب هاغربی عادات و رفتار از و اقتباس پیروی باور، در این .شمارندمی

 تقوا، و ایمان روح از مردم شدن تهی از پس گردد.می مسلمان مردم عرفی و دینی هایحساسیت

 با دشمنان گاه،آن رود.می از میان نیز اجدادی سرزمین از دفاع روحیۀ و از جمله مقدس هایانگیزه

 تجربۀ» از گیریعبرت ضرورت بپیچند. در هم را اسالمی جامعۀ و نظام طومار توانندمی تلنگری

 . شودمیبسیار تکرار  دلیل همین به «اندلس

 قرار گیرد، بحث مورد رفتارهای و اقدامات شمردن ممنوع پشتوانۀتواند می که فقهی دلیل 

 لَنْ وَ» است: آمده نساء سورۀ 141 آیۀ در دارد. قرآنی ریشۀ این قاعده است. «سبیل نفی» قاعدۀ

 نداده تسلّطى مؤمنان، بر را کافران هرگز خداوند و ؛ یعنی«َسبیالً الْمُؤْمِنینَ عََلى لِْلکافِرینَ اللَّهُ یَجْعَلَ

 بسیاری مبنای که قاعده این .91است گرفته قرار فقهی قاعدۀ این مستند نیز از روایات بعضی .90است

 نفی گردد بر مسلمانان کفار برتری و تسلط موجب که را هر حکمی است،گرفتهقرار فقها از فتاوای

 نماید. می

                                                           

در همه  کردندپیروى سنن مغول مى مردم، که هنگام غلبه مغول نیز چنان .کندتر مىقویتقلید  ضعیف در همه چیز

چیدند از موى زنخ و روى مىای هاندازها  یکان آنر بودند که بعضى نزدحتى در پوشیدن لباس و تا آن حد مصّ ،چیز

آن است که در قبائح اعمال نصارى که خودشان اعتراف به رجحان اسالم  دلیل تقلید .کوسه نمایند تا مانند مغوالن

بیت  کثرت زنان فاحشه و به ،بلکه بعضى .کنندها مى تقلید آن، مسلمانان در عمل، الکلى مانند مشروبات ،دارند

 اسالم بر افتاد و اعمال تقلید، دولت مغول پس از زوال، بارى .اندها شده آن نمایند که شبیهمباهات مى اللطف

و شرح تبصرۀ  ترجمهشعرانی، ابوالحسن، به:  بنگرید؛ «را کنیم که مغوالنمى مان دیده نگاهه اینان را به ما  .بازگشت
 .807 ص ق(، 1419 منشورات اسالمیۀ، :تهران) 2 ج ،المتعلمین فی أحکام الدین

َّ»:از این جمله است سورۀ منافقون 8 آیۀ. اندشدهاین قاعده مطرح  پشتوانۀ به عنوان نیز آیات دیگر البته برخی از.  90

َّ َّي ْعل ُمون  ََّّل  َّإلُْمن اِفِقي  َّلِٰكن  َّو  َِّللُْمْؤِمِني  َّو  ُسوِلِ َِّلر  َّو  ُة َّإلِْعز  ِ َّلِل  ولى منافقان ، است عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان یعنی؛ «و 

 .دانندنمى

 .334 ، ص4 ، جمن ال یحضره الفقیهصدوق) ابن بابویه(، ر.ک: ؛ «عَلَیْهِ یُعْلَى الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا» مانند روایت: . 91
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 به اما پرداختن ،باشدمی و مناقشه خدشه مورد کبروی نظر از قانون این با نمودن استدالل اگر چه

 .92سازدمی خارج حاضر نوشتار موضوعما را از  آن، کبروی نقد

در  حضور بانوان ممنوعیت کردن ثابت برای ،را قانون این به استدالل خاطر، همین به

 فقها که مواردی در دقت و پیگیری با دهیم.می قرار تامل مورد صغروی زاویۀ از صرفاًها ورزشگاه

 با که است کارهایی صرفاً سبیل، نفی از مقصود گرددمی روشن ،93اندنموده استدالل قاعده این به

 یا غربی هایلباس پوشیدن باشند. داشته و معلولی علّت رابطۀ کفار، والیت ایجاد و و برتری تسلط

 رویۀ و رفتار و و رسوم آداب تقویت حالت، ترینبدبینانهدر  گفتار، و در رفتار از آنان تقلید

 کشور اسالمی. و بر سرزمین را دشمنان والیت و تسلط نه دارد دنبال به را هاغربی

 فرهنگ با ارتباطی ،هاورزشگاهدر  زنان حضور حقیقتاً که است در صورتی ،شد گفته چهآن

از  ناشی اجتماعی عادی هایکنش رفتارها، گونه این فرض، در این باشد. متاثر از آن و داشته غرب

 و قبول مورد و نه مسلم، است موضوعاتی نه دعاوی این همۀ .شودمین تلقی طبیعی تمایالت

 باشد اگر بنا .روندشمار می به بحث آغازین نقاط ادعاها این تک تک متخصصان. عموم پذیرش

 تقویت و دستاویز ترویج به اسالمی هایدر کشور ،شودمی انجام غربی در کشورهای که هر چیزی

                                                           

 توان گفت خداوندنمی .تخصیص ابا دارد از آیه لسانه، فقهای بزرگ شیع از ،به نظر شیخ انصاری، برای مثال . 92

بعضی دانیم که شارع در می نیز. موارد را استثنا کنیماز برخى  ، آن گاه ،بر مؤمنین راهى قرار نداده براى کفار هرگز

 بر مسلمان  پذیرفته است.  اگر بگوییم را  مالکیت کافر ،کند کافرى که عبد کافرش اسالم اختیار مانند ،موارداز 

انصاری) شیخ ر.ک: ؛ اش تخصیص آیه در این موارد استالزمه، آن است والیت و ملکیت و امثال، «سبیل »از مراد

  .584 ص ،3 ، جالمکاسباعظم(، 

ةَِّ»گوید: میکه به قرینۀ ما قبل آن  -باید گفت آیهانصاری،  شیخ نگاه در  َّإلِْقٰيام  َّي ْوم  َّب يْن ُُكْ ُُكُ ْ ََّي  ُ قیامت  ناظر به روز -«ف الل ٰ

 .هیچ راهى ندارندها بر آن است و کفار انل الهى با مؤمنددر محکمۀ ع غلبۀ حجت و منطق، در آن روز. است

محرومیت ذمّی از   ؛ 188، ص 3، ج الخالفمثل ممنوعیت خریداری عبد مسلمان توسط کافر؛ ر.ک: طوسی،  . 93

 ،همان ؛ ر.ک :کافر به خاطر قصاص مسلمان ممنوعیت  ؛453ص ، همان ؛ ر.ک:به شریک مسلمان سبتحق شفعه ن

 کشف ؛ ر.ک: آبی ) فاضل(،صورتی که زن مسلمان شود در نکاح بین زن و مرد کافرانفساخ عقد  ؛146ص  ، 5 ج
،  5، ج الفقهاء تذکرۀعالمه(، آوری زکات؛ ر.ک: الحلی)ضرورت مسلمان بودن عامل جمع  ؛149 ، ص2 ج، الرموز

ممنوعیت  ؛22ص  ،6ج  ،عۀیمختلف الشعالمه(، ؛ ر.ک: الحلی)مسلمان تزویجبرای  ممنوعیت وکالت کافر ؛278ص 

 و....؛ 44ص ، 2ج ،کنزالعرفان؛ ر.ک: سیوری) فاضل مقداد(، به کافر دادن مسلمان اجاره
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 بسیار بعید در برگیرد. را معمولی و عادی کارهای از وسیعی دایرۀ باید گردد، ممنوع غربی فرهنگ

 .گردند ملتزمای نتیجه چنین به بتوانندها ورزشگاهدر  حضور بانوان مخالفان است

 هفتم: کمك به گناه عنوان

 گرایش کردنمحروم و نهی و ساختن ممنوع به که کسانی برای هااستدالل رایج ترین از یکی شاید

 به دامان افراد این از نخیل کوتاه دست که در مواردی باشد. «گناه به کمک»عنوان همین دارند،

نظرشان  مورد امر بر عنوان این تطبیق مقصودشان برای راه ترینراحت رسد،نمی شرعی دلیل

 . 94باشدمی

 برای شرعی دلیل اگر هیچ مختلط، یهاورزشگاهدر  حضور بانوان در موضوع بر این اساس،

 کفایت شود مردان افتادن گناه به موجب است ممکن که همین باشد، نداشته وجود ممنوعیت

 غالباً و قرار دارند هم ورزشی مسابقات تاثیر هیجانات تحت که حرارتیپر و جوان مردهای .کندمی

 خصوص به و حاضر در کنار خود زنان دیدن با برند،سر می به نیز شدید نیاز جنسی در دوران

 عملی گناهان به دست و شده تحریک ،یابدمیبروز  از آنان طبیعی صورت به که رفتارهایی

 شمرده بر اثم اعانت مصداق ایشان کار آورند.می فراهم را گناهان این پیدایش شرط زنان، زنند.می

 .شودمی

*** 

                                                           
امروزه  ،از قضا و به حکم گردش روزگارنویسنده از خاطر نمی برد که روزی در درس یکی از حضرات ) که .  94

بر عکس آن سال های دور بسیار روشنفکر و تحول خواه نشان می دهد!( در مقام توصیه و ترغیب شاگردان به کوتاه 

فرمود و ، حضرتش به همین دلیل اعانت بر اثم استدالل میباالی پیراهن دکمۀنگاه داشتن موی سر و بستن 

گناه را در خیابان به بیشود و زنان و دخترکان میموجب زیبایی مرد  باز دکمۀموی بلند و »بافت که:میسرخوشانه 

  «اندازد!میگناه 

 کنندمی عیب جوان و سرزنش پیر                        برندرونق عشاق می ناموس عشق و

 کننددر این خیال که اکسیر می باطل                     جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

  کنندمشکل حکایتیست که تقریر می                        رمز عشق مگویید و مشنوید گویند

 نند.کنمی تزویر نیک بنگری همه چون         که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب !می خور
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 باشد صادق بر اثم اعانت کهاین برای .باشدمی اشکال مورد بر اثم اعانت دلیل با نمودن استدالل

 باید گردد،می اعانت آن به که کاری نخست، شرط بر پایۀ دارد. ضرورت شرایط از ایپاره وجود

 نیست، او گناه در حق که زند سر کاری دیگری از اگر شود. منطبق بر اثم اعانت تا باشد گناه

 فروختن که باورند بر این فقها دلیل، همین رود. بهنمی شمار به بر اثم اعانت کارش، به کمک

باشد می حرام عملی بر انجام کردن پیدا قدرت غذا، و مصرف از تهیۀ مقصودش که کسی به اغذیه

 نیست. ممنوع اغذیه فروش باشد، نداشته قصدی چنین خرید در موقع اگر وی ولی است، ممنوع

 صرفنماید میپیدا  خوراکی از راه که را و توانی انرژی حتما خریدار که بداند اگر فروشنده حتی

 اندنموده تاکید فقها دلیل، همین به نیز، .95است نشده بر اثم اعانت مرتکب نمود، خواهد گناه انجام

 قصد این و ما باشد داشته را گناه انجام قصد دیگری، کهنماید می صدق فرضی در بر اثم اعانت که

 .96بدانیم را او

 قصد با نیز کننده( کمکمُعین) کار شخص که است آن بر اثم اعانت در تحقق شرط دوم

 نام بهتوان می شرط، این به معتقد فقهای از میان پذیرد. صورت دیگری دست به حرام پیدایش

 .97است کرده تصریح مطلب این به که ایپایه بلند فقیه نمود؛ اشاره اردبیلی محقق

                                                           

در مورد کسی که غذا را به اشخاص مرتکب »نویسد:که می 26، ص المکاسب: انصاری) شیخ اعظم(، به بنگرید . 95

گناه می فروشد نیز، سخن همین است. فروشنده اگر بداند که قصد خریدار از این غذا قوی شدن برای انجام گناه و 

الع و آگاهی از این که شخص معصیت الهی است، نباید بفروشد؛ کار او کمک به حرام شمرده می شود. اما اط

خریدار با این خوراکی نیروی ارتکاب گناه را پیدا نموده و مرتکب آن خواهد گردید، سبب حرام بودن کار 

 «. فروشنده نمی گردد؛ چرا که در هنگام فروختن، قصد فعلی شخص خریدار محرز نیست

برای حرام دانستن کار شخص مُعین، باید احراز نتیجۀ مطالب پیشین این است که » که می نویسد: ،ر.ک: همان . 96

 «. گردد که  فرد مورد نظر) مُعان(، قصد ارتکاب گناه را دارد

منظور از این عنوان) اعانت بر اثم(، کمک نمودن به » نویسد:میکه  298 ص، زبدۀ البیاناردبیلی، به :  بنگرید . 97

ای است که عرف، وجود قصد را گونهسازد که در مواردی، وضعیت به میعمد است. خاطر نشان و گناه با قصد 

داند؛ هرچند شخص مُعین قصد خود را اظهار نکند. برای مثال، ظالمی که در صدد ضرب و جرح فردی میمحرز 

دهد. مثال میال، چوب یا تازیانه را به وی جوید و دیگری در همان حمیچوبی را  مظلوم و بی پناه است تازیانه یا

خواهد به انجام ستمی فرمان دهد و دیگری در همان وضعیت، قلم را در میدیگر، صاحب منصب ستمکاری 

کند. پس، بدون داشتن قصد و نیز بدون اختیارش می نهد. در همۀ این موارد، به نظر عرف، اعانت  بر گناه صدق می
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 شده مطرح دخو در جای که دارد وجود نیز دیگری شرایط بر اثم، اعانت عنوان انطباق برای 

 است.

 شمار آید. به بر اثم اعانت مصداقتواند مینها ورزشگاهدر  حضور زنان شد، گفته چهآن بر پایۀ

سر  از ایشان گناهی اگر هم آیند.نمی آنجا به گناه قصد به شوندمیحاضر  در ورزشگاه که مردانی

 کمک قصد با آیند،می ورزشگاه به که زنانی دیگر، سویاز  .گیردنمی صورت قبلی قصد با ،زند

 . آیندنمی جاآن به مردها گناه به

 .شودمین دیده بر اثم اعانت عنوان انطباق برای وجهی هیچ که بینیدمی 

 به اباحه تغییر حکم موجب ثانوی عنوان که دهدمنفی، نشان می ثانویۀ عناوین دربارۀ بحث نتیجۀ

 مثبت ثانوی عناوین به که قبل فصل در کنار نتیجۀ نتیجه این قرار دادن با ندارد. وجود ممنوعیت

به  نه و کندتغییر می حرمت جانب به نه ،اباحه یعنی ،اولی شرعی حکم که یابیمدر می پرداخت،می

 و مجاز است هاورزشگاه در زنان حضور ماند.می باقی خود اولی بر حالت حکم این وجوب. سوی

 .شودمیحضور ن این گیردامن الزامی هیچ

  

                                                           

شود. به همین دلیل، بازرگانی را که برای کارهای عادی و تجارتی خود نمیعرفی، اعانت بر اثم شمرده  صدق

  «.شماریمهای ظالمانه و عوارض گمرکی ناروا بپردازد، کمک کنندۀ به گناه نمیمجبور می شود مالیات
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  آمددر

 مباحث است. و اباحه بودن مجاز هاورزشگاه در زنان حضور اولی حکم که دیدیم اول بخش در

 ،کارورزش مردان بدن بودن برهنه مثل منفی و عارضی جانبی عوامل که روشن ساخت دوم بخش

 به مبدل را اولی شرعی حکمتواند می...ن و مرد تماشاگران ناهنجار رفتارهای ورزش، بودن خشن

 با در مقابله حضور این نقش چونهم مثبت عارضی ینوعنا چنان کههم ؛سازد و ممنوعیت حرمت

 در .ندارد شرعی در حکم تاثیری گونهورزشی، هیچ هایمحیط سازی و سالم اجتماعی هایآسیب

  د.گردمین رو به رو استثنایی هیچ با شرعی اولی حکم ،نتیجه

 شرعی، حکم آوردندستبه از پس ،است میان در اجتماعی احکام پای که فقهی مباحث در

 شرعی حکم اجرایی هایزمینه بایدهمچنین  نمود. نگاه موضوع به نیز عملی زاویۀ از بایستمی

 که شرعی احکام از دستهاین  قبال حکومت در و وظایف مسئولیت از گفتن سخن شود. واکاوی

 شمرده فقهی پژوهش و تحقیق از دیگری مرحلۀ ،باشدمی آثار کالن و اجتماعی بُعد دارای

 . شودمی

 شرعی حکم یک عنوان )به هاورزشگاه در زنان حضور بودن مجاز که است پایه بر این

 دارد؟ زمینه در این ایوظیفه دولت آیا سازد.می معطوف دولت وظایف سوی به را نگاه (اجتماعی

 یست؟چ دولت وظیفۀ ،است مثبت پاسخ اگر

 دو دولت رسد،می اثبات به اجتماعی گروه های از یکی به متعلق حّقی که ،احکام این گونه در

 دارد.  سلبی و ایجابی مشخص وظیفۀ

 دولت ایجابی مسئولیت

 اصل بر مبتنی امر این .باشدمی اجتماعی هایگروه و آحاد حقوق از حمایت به موظف دولت

 .شودمی شمرده بر دولتف یوظا شمار در مزبور، اصل .است حقوق از حمایت بنیادین

 تعهدات ایفای نیست. مردم حقوق ادای به دولت بودن ملزم ،حقوق قبال در مسئولیت از منظور

شهروندان، و  حاکم متقابل حقوق عنوان تحت که است دیگری بحث مردم، حقوق و ادای دولت

دست  زمینۀ باید دولت که است این مقصود فعلی، در بحث گیرد.قرار می بررسی و مورد مطرح

 و نبوده دولت بر عهدۀ حقوق این است ممکن سازد. فراهم حقوقشان بهرا  شهروندان همۀ یابی
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 بر افزون که دارد را مسئولیت این دولت باز هم باشد. اجتماعی هایگروهو  آحاد متقابل حقوق

 .سازد فراهم را حق صاحبان و استیفای انتفاعبستر  ،حقوق این شناختن رسمت و به پذیرش اقرار و

 موظف است که زمینۀ دولت ،شودمی شناخته حقوق از یکی کار و کسب آزادی اگر ،مثال برای

 مسئولیت که نمود اشاره یتمالک حق بهتوان میدیگر  مثالی در سازد. فراهم همگان برای را آن

 «از حقوق حمایت ضرورت»تعبیر با دولت، وظیفۀ از این دهد.می قرار دولت دوش بر را یمشابه

 یاد می کنیم.

 حمایت آن از باید دولت ،ودب ثابت حقی هرگاه که نمایدمی یادآوری ،حقوق از حمایت

و  حق به احترام ضرورت بر نیتمب عمیق مسئولیتی است؛ دولت تیمسئول بنماید. این عملی و قانونی

 برخی حقوق تضییع به نسبت تواندنمی دولت دارد. اجباری و الزامی جنبۀ حمایت این .آن ادای

 در که نوشتجاتی و هاکتاب در که است تعجب مایۀ باشد. بی تفاوت و ساکت خود شهروندان

 حاکم برای که هاییمسئولیت میان در ،است یافته نگارش اسالمی حکومت وظایف زمینۀ

 هامسئولیت این شمار در که -عدالت برقراری البته، .1اندنپرداخته وظیفۀ حساس این به ،اندبرشمرده

 ایجاب مساله اهمیت اماباشد،  در برداشته نیز را حقوق از حمایت وظیفۀ بتواند شاید -شودمی ذکر

                                                           

 15شده و  به بیان وظائف حاکم پرداخته 15از ص  ماوردیاثر  ۀیاحکام السلطانمنابع قدیمی مثل  در، مثال برای. 1

و فصل خصومات؛  حفظ و حراست از اسالم؛ قضاوت و اجرای احکام: چونهمرا بر شمرده است؛ مسئولیت کلی 

بیت المال؛ به  از و اجرای حدود؛ جهاد؛ گردآوری مالیات؛ تعیین سهام و دفاع از مرزهای آن؛ اقامه کشور حفاظت از

را مورد حقوق  حمایت از چیزی به عنوانماوردی،  .دستگاه ها و جامعه کفایت و الیق؛ نظارت بربا  کارگیری افراد

 ق(. 1386: قاهره ) ۀیالسلطان االحکام اشاره قرار نداده است؛ بنگرید به: ماوردی، علی بن محمد، 

از پرداختن مستقل به  به همین صورت ،خویش هیاالحکام السلطانکتاب  درباشد که میای نویسندهدومین ابویعلی فرا 

 اختصاص به منابعسکوت،  این خودداری ورزیده است.، حقوق قبال حمایت از مسئولیت حکومت در موضوع

دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه : قم) ۀیالسلطان االحکام بنگرید به: الفراء الحنبلی، محمد بن الحسین،  . ندارد قدیمی

 ق(. 1406قم، 

منتظری  آیت اهلل اثر هیالفق ۀیوال یدراسات ف کتاب شود. درمیدیده چنین رویکردی  نیزتازه نگارش یافته منابع  در

مطرح  ،می باشد( به معنایی که مد نظر)  «حقوق حمایت از»چیزی به عنوان ،ف حکومت اسالمییمبحث وظا درهم، 

 است.  گردیدهن
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و  آحاد حقوق قبال در دولت بودن مسئول به ،احتصر  به و ابهام هرگونه بدون که نمودمی

 شود.  پرداخته اجتماعی هایگروه

 که می نهد ما روی پیش را شرعی دالیل از انبوهی ،دینی منابع در جستجو که است درحالی این

  ند.اشمردهبر حاکم وظایف ترین اصلی جزو را از حقوق حمایت

 آنها با و فرستادیم، روشن دالیل با را خود رسوالن ما»:است آمده حدید سورۀ 25 آیۀ در

 عدالت به قیام مردم تا ،کردیم نازل عادالنه( قوانین و باطل از حقّ  شناسایى)میزان و آسمانى()کتاب

 چه بداند خداوند تا است، مردم براى منافعى و شدید نیروى آن در که کردیم نازل را آهن و کنند

 .2«است ناپذیرشکست و قوىّ خداوند .ببینند را او که آنبى ،کندمى یارى را رسوالنش و او کسى

 خویش توجّه و است کرده عدالت به امر پروردگارم !بگو»خوانیم:می اعراف سورۀ 29 در آیۀ نیز،

 را )خود(دین که حالى در بخوانید، را او و کنید او سوى به عبادت( هنگام به و)مسجد هر در را

 باز رستاخیز( در دیگر )بار آفرید را شما آغاز در هگونه ک همان )و بدانید( گردانید خالص او براى

 .3گردیدمى

 در دالتع برپایی مظاهر از یکی .است خود جای در چیزی هر گرفتن قرار ،عدالت از منظور

 باشد.می همگان حقوق ادای ،اجتماع

 پیامبر »:گویدمی داشت ومقمر 4حزام بن عمرو برای که العملی دستور در هم پیامبر اکرم)ص( 

 دهدمی دستور را نیز او و امور همۀ در الهی تقوای و پرهیز به دهدمی فرمان را خود فرستادۀ خدا

 ورزد شدت برایشان ستم و ظلم در و رساند یاری حقوق شان در را مردم و نماید. عمل حق به که

 .5«داردمی ناپسند را ظلم خداوند که

                                                           

زَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ َأنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَُقومَ النَّاسُ بِالْقِْسطِ وَ أَنْ . 2

 .رُسُلَهُ بِاْلغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزلِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ 

 کُمْ تَعُودُون قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ أَقیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ کَما بَدَأَ . 3

 حارث.مأمور اعزامی آن حضرت )ص( به محل استقرار قبیلۀ بنی  . 4

 .241ص  (،م 1997 دارالکتب العلمیۀ، :بیروت) 4ج  ،ۀیالنبو رۀیالس حمیری المعافری، عبدالملک بن هشام، . 5
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 بر حکومت از من نزد پاره کفش این که خدا به سوگند »گفت: امیرالمؤمنین)ع( و آن چنان که

 .6«دارم پای بر را حقی کهآن  مگر است، ترمحبوب شما

 از برخی برای که است داده قرار را حقوقی ،خویش حقوق جملۀ از خداوند»فرمود: همچنین

 مساوی صورت به خویش مختلف صور در ،حقوق این .است گردیده ثابت دیگر برخی بر مردم

 حقوق این از ایپاره هرگز .سازدمی واجب را دیگر بعضی آنهااز  بعضی است. شده داده قرار

 بر و ساخته واجب مردم میان در را حقوق این خداوند دیگر. ایپاره مقابل در مگر ؛شودنمی مطالبه

 و ثابت شخص ذمـّۀ به هرگز ،حقوق این کند. مراعات را دیگران حق که است واجب کسی هر

 گردیده واجب دیگری ذمـّۀ بر او نفع به نیز حقی ،مقابل در که آن از پس مگر گردد؛میواجب ن

 .7«است

 شهروندان حقوق از حمایت زمینۀ در دولت مسئولیت به حکم نیز عقل شرعی، دالیل بر افزون

 آن ضرورت اثبات راستای در و حکومت وجودی فلسفۀ تشریح در که دالیلی از یکی نماید.می

 و آحاد مصالح و منافع تزاحم صورت در که است و مرجی هرج از ، جلوگیریشودمی تبیین

برخورد و  تضاد و تزاحم این ،امور ساماندهی با که است آن حکومت کار .آیدمی پیش هاگروه

 گروه های و اشخاص حقوق استیفای زمینۀ باید دولت ،مبنا این اساس بر .8نماید مدیریت را مصالح

 سازد. فراهم -باشدمی دولت حمایت به بسته ،حق استیفای و احقاق که مواردی در -را  اجتماعی

 رفت.  خواهد سوال زیر حاکمیت وجودی فلسفۀ ،صورت این غیر در

                                                           

 .102ص  ، عزیز اهلل عطاردی،سید رضى، محمد بن حسین موسوى . 6

 ،دار إحیاء التراث العربی :بیروت) 27ج  ،االطهار االئمۀ الخبار الجامعۀبحار االنواردوم(، محمد باقر، مجلسی ) . 7

 .251ص  (،1403

انسان به مقتضاى طبیعت خویش موجودى است » برای مثال به این سخن از فقیهی بزرگ مرتبه توجه نمایید:.  8

همواره الزمۀ تعاون و اجتماع و  اجتماعى و تداوم زندگى براى وى جز در سایۀ تعاون و اجتماع میسر نیست و

زندگى جمعى، برخورد افکار و مصالح افراد با یکدیگر است، پس الزاما به قوانین و نظامى نیاز است که آزادیهاى 

افسارگسیخته را مهار و مصالح جامعه را مد نظر قرار دهد و به رهبر و حاکمى نیاز است که آن قوانین را اجرا و امور 

و مظالم را برطرف کند، و واضح است که اینها همه مثمر ثمر نیست مگر در سایۀ اطاعت مردم از  جامعه را تدبیر

 .3ص ، 1ج، هیالفق ۀیوال یدراسات فمنتظری، بنگرید به ؛ «حاکم جامعه
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و  سنت اهل تمام» نویسد:می که نیست فایده از خالی باره این در اندلسی حزم ابن سخن نقل

 است واجب امت بر که دارند نظر وحدت همه ،نیز و هستند متفق امامت وجوب بر ،شیعه و مرجئه

 اساس بر را مردم و نموده اقامه را خدا احکام که باشند داشته و شنوایی اطاعت عادلى امام از

 آنان دارند. مخالف رای خوارج گروه از نجدیه فرقۀ فقط کند. رهبرى )ص(،پیامبر شریعت

 و حق ،خود که موظفند مردم .نیست الزم و واجب ،مردم بر او از اطاعت و امام نصب» گویند:مى

 . 9«نمایند اقامه خویش در میان را عدالت

 اصل این تطبیق با .دانستیم را حقوق استیفای زمینۀ در دولت اثباتی مسئولیت وجود اصل ،اینک

 – هاورزشگاهدر  حضور بانوان در زمینۀ دولت که گیریممی نتیجه ،بحث مورد درموضوع کلی،

و  وضع از قبیل اقداماتی ؛است ایجابی اقدامات انجام به موظف -است آنان حقوق شمار در که

 امکاناتی و وسایل به موجود یهاورزشگاه تجهیز ،اجرایی هاینامهآیین و مقررات ،قوانین اصالح

 مدرن و جدید یهاورزشگاه احداث و ساخت باالخره، و ،سازد عملی و آسان را زنان حضور که

 بارز مصداق ،اقدامات این انجام باشد. مردان( کنار )درتماشاگر زنان حضور پذیرای بتواند که

 .است هشد گفته معنای به حقوق از حمایت

 هنجار از و دور ناسالم و خشن رفتار که قوانینی و اجرای وضع ،ورزشی هایمحیط سازیایمن

 در جوانان و نوجوانان آموزش و اجتماعی فرهنگ ارتقای ،سازدمی ممنوع را مرد انتماشاگر

جوان  ورزشی هایسنت ترویج و تشویق درنهایت، و ،اسالمی و اخالقی اصول فراگیری جهت

 باشند.شمارش می قابل اقدامات همین زمرۀ در دیگر نیز موارداز  و بسیاری ،مردانه

 مسئولیت سلبی حکومت

 برابر در .باشدمی شهروندان حقوق استیفای زمینه ساز که داشت اشاره اقداماتی به ،اثباتی مسئولیت

 و احقاق است ممکن ،مواردی در .است حقوق اعمال موانع رفع معنای به سلبی مسئولیت آن،

 دولت .است موانع این رفع دولت وظیفۀ موارد، در این .باشد روبه رو موانعی با حق به دست یابی

 مسئولیت فاقد حقوق احقاق موانع قبال در را خود و کرده بسنده اثباتی اقدامات انجام بهتواند مین

                                                           

مکتبۀ  :مصر) 4 ج ،الفصل فى الملل و االهواء و النحل، قاهره االندلسی القرطبی، علی بن احمد بن سعید، . 9

 . 87 ص م(،2010 الخانجی،
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 دولت سلبی )مسئولیت ادعا این پشتوانۀ که خوردمی چشم به دالیلی ردّ پای ،دینی منابع در بداند.

  گیرد.می شهروندان( قرار حقوق استیفای موانع رفع به بودن ملزم و

 انجیلى و تورات در صفاتش را، که پیامبرى» :گویدمی پیامبر توصیف در اعراف سورۀ 157 آیۀ

 پاکیزه اشیای .دارد می باز دهد، و از منکرمى دستور معروف به را آنها یابندمى است، نزدشان که

 بر که را زنجیرهایى سنگین، و بارهاى و کندمى تحریم را هاناپاکی و شمرد،مى حالل آنها براى را

 . 10«داردمى بر و گردنشان( از دوش )بود، آنها

 تکالیف و سخت احکام را «اغالل» از مقصود آیه این تفسیر در ،مفسران از بسیاری چه اگر

 به -است رفته کار به آیه در که -«اغالل» نیز و «اصر» کلمۀ اما ،11انددانسته گذشته ادیان مشقت بار

 بهتر .آن است مصادیق از یکی ،سابق ادیان بار مشقت تکالیف ؛نمایدمی اشاره عام تری معانی

 و خیر به را آدمی ت یابیدس جلوی که است مانعی هر از اصر و اغالل، منظور ،بگوییم است

 موانع برداشتن گاهآن گردد.می محسوب صواب و خیر مصداق نیز هاانسان حقوق .گیردمی صواب

 خواهد شد. شمرده و اغالل اصر رفع مصداق هم آدمیان حقوق استیفای

 »نگارد:می طباطبایی عالمه جمله از ؛است گرفته قرار مد نظر مفسران از برخی سخن در معنااین 

 گفته است، قهر به کردنحبس و زدن گره معناى به "اصر"است: گفته مفردات در راغب

 و ماصر» ۀکلم است. زندانى فعالً او و را او کردم زندانى یعنى ؛«ماصور فهو أصرته»شود:مى

 یَضَعُ وَ» فرماید:مى که هم قرآن در است. کشتى زندان معنى به -آن کسر و صاد فتح به -«ماصر

 صواب به رسیدن و خیرات مانع که را چیزهایى ،خداوند که است این معنایش ،«إِصْرَهُمْ  عَنُْهمْ

 ، به همین معنا است.نیز «وَ ال َتحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً»فرماید:مى که جا آن در .داردمی بر آنان از ،شودمى

                                                           

لِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراۀِ وَ الْإِنْجی . 10

کانَتْ عََلیْهِمْ فَالَّذیَن آمَنُوا  لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتیعَنِ الْمُنْکَرِ َو یُحِلُّ 

 .بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 یف البرهانبحرانی،  ؛ 560 ، ص4ج التبیانطوسی،  ؛37ص ، 3ج، انوار التنزیل بیضاوی، به: بنگرید مثال برای.  11
 . 594 ، ص2ج ،ریتفس
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، «اغالل» گفتیم. که است تحقیقش هماناما  است، سنگینى و ثقل معنایش اندها گفتهگر چه بعضىا

 .12«اندازندمى اشخاص پاى و دست به که است بندى و طوق معناى به و «غل» جمع

 دشمنان با که کسى» :گویدمی حاکم صفات تبیین درنیز  رضا)ع( امام معروف روایت در

 اقامه را جماعتشان و نماز جمعه کند. تقسیم در میانشان را عمومى درآمدهاى و کند جهاد مردمش

 .13«دارد باز ،دیده ستم سر از را ستمگر دست .نماید

 شمردهبر  حاکم فیوظا شمار در ،دیده ستم سر از ستمگر دست کردن کوتاه ،روایت این در

 این طبق .نمایدمی اشاره شانوقحق به اشخاص دست یابی موانع از یکی به ،تعبیر این .است شده

 .باشدمی حکومت وظیفۀ موانع، این رفعحدیث، 

 مقرراتی و قوانین که داردمیوا را اسالمی دولت ،شد گفته دولت سلبی مسئولیت باب چه درآن

 دولت موظف نماید. ابطال ،سازدمی محرومها ورزشگاهدر  حضور از را زنانبر مبنای آن  که را

 سازد.  برطرف را حضور این عملی موانع است

. شودمی شمرده آنان حرمت حفظ مقتضای ،زنان مورد در هامحرومیت این گونه اعمال ،گاه 

 موقعیت و مرتبت پاس داشت با همراه شصاحب به حق رساندن معنای به ،حرمت حفظ حالی که در

 وی حرمت حفظ عمومی، با از امکانات او دور نمودن و از حقش شخص ساختن محروم اوست.

  .بسیار دارد فاصلۀ

و  هادشواری بعضی با زنان محترمانۀ حضور که مواردی همۀ در پیش رفته کشورهای در امروزه

و  زنان حقوق حفظ به معطوف جامعه، و مدیران مردان دولت اقدامات ،باشدمی روبه رو موانع

 ، نهدگیرمی دوش بر حکومت و دولت را و مشکالت هادشواری بار است. برطرف ساختن موانع

 از و جلوگیری زنان سازیمحدود .را پاک نمایند مساله صورت ها،راه ترینساده انتخاب با کهآن

  .است حلراه ترینآسان حقوقشان به آنها یابیدست

  

                                                           

 . 362، ص 8ج، زانیالم ریتفس ترجمه طباطبایی،.  12

 .253ص ، علل الشرائعصدوق) ابن بابویه(،  . 13
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.قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ  تصحیح اعتقادات اإلمامیۀ البغدادی)مفید(، محمد بن محمد بن نعمان..26

 .ق1413 مفید،

 . ق 1428دفترآقای بهجت،  :قم. 4ج .استفتاءاتبهجت، محمد تقی. .27

 التراث العربى، احیاء .بیروت: دار 4و  3ج. التأویل أسرار و التنزیل أنواربیضاوی، عبداهلل بن عمر. .28

 .ق1418
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 .ق  1423دفتر ایشان،  :. قم2و  1ج .جدید استفتاءاتتبریزی، جواد. .30
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قم: دفترتبلیغات اسالمی  .تصنیف غرر الحکم و درر الکلمتمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد. .33
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مطبعۀ الغری، : .نجف اشرف 7ج .عۀیالش فیتصان یال عۀیالذرآقا بزرگ(، محمد محسن. تهرانی).34

 .ق 1382

 .2ج ،یمحش المسائل حیتوض.35

 .ق1404، انتشارات نوید: تهران. 2ج.یشاه ریتفسجرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى. .36

 .ق 1405 ربی،.بیروت: دار احیاء التراث الع 5و  4 ،3ج .أحکام القرآن الجصاص، احمد بن علی..37

العلم للمالیین، دار :بیروت. 6و  3 ج.العربیۀ صحاح و اللغۀ تاج -الصحاح جوهرى، اسماعیل بن حماد..38

 .ق 1410

مؤسسۀ آل : قم .2ج.الرجال احوال یف المقال یمنتهحائری مازندرانى، محمد بن اسماعیل. .39

 .ق 1416البیت،

 .م1975 جامعۀ الکویتیۀ، :کویت .نهیالعلوم القانون ۀالمدخل لدراسالحجازی، عبدالحی. .40

موسسۀ انتشارات اسالمی وابسته به جامعه  :قم .الرسول آل عن العقول تحفحرانی، حسن بن شعبۀ. .41

 .1363مدرسین حوزه علمیۀ قم، 

 مجمع جهانی اهل بیت،: قم .المقارن الفقه فی العامۀ األصول حکیم، محمد تقى بن محمد سعید..42

 .ق 1418

 .ق 1416 دار التفسیر، :. قم14ج  .یمستمک العروۀ الوثقحکیم، سید محسن. .43

مؤسسه امام صادق، : . قمالفروع و االصول یعلم یال النزوع ۀیغنابن زهره(، حمزۀ بن على. حلبى).44

 .ق 1417
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مؤسسه اسماعیلیان، : .قم 1ج .الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائعحلّى)محقق(، جعفر بن حسن. .49
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 .ق 1414

 .4 و 2، 1ج. االسالم شرایع الحلی) محقق اول(..52

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه : . قم 2ج. مانیاال احکام یال االذهان ارشادعالمه(، الحلی).53

 .ق 1410مدرسین حوزه علمیه قم،

 3ج .اإلمامیۀ مذهب على الشرعیۀ األحکام تحریرالحلی)عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. .54
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 . ق 1412مجمع البحوث االسالمیۀ، 
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 .1364منشورات المدرسۀ الرضویۀ،  :قم .الدمشقیۀ اللمعۀ
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 .1369 مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم، :. قم 4ج .والنحل المللسبحانی، جعفر. .86

مؤسسه آل  :قم .2ج .اإلرشاد شرح فی المعاد ذخیرۀ محقق(، محمد باقر بن محمد مؤمن.سبزوارى).87
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