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تأمّلی بر نظریهی خانهنشینی زن در فقه اسالمی
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چکیده
الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه از موضوعات بحثبرانگیز در فقه اسالمی است .گروهی
بر این باورند که زن باید در خانه بنش��یند و به مس��ئولیتهای همس��ری و مادری مشغول باشد و
حضورش در جامعه تنها در موارد ضروری مجاز اس��ت .گروهی دیگر از این نظریه انتقاد کرده و
حضور اجتماعی زن را حقّ مشروع وی به شمار آوردهاند .اختالفنظر در این مسئله ناشی از تنافی
ظاهری ادلهی قرآنی و روایی مربوط به آن اس��ت .ادلهی متعددی از قرآن و س��نت بر مش��روعیت
حضور اجتماعی زن داللت دارد و با وجود آنها ،روایات متعددی نیز دربارهی لزوم حبس زن در
خانه وارد شده است .بسیاری از فقهای عظام با هدف جمع میان دو دسته ادله ،روایات خانهنشینی
را به اس��تحباب حبس یا جلوس زن در خانه حمل کردهاند و بدین ترتیب «خانهنش��ینی» به عنوان
الگوی رفتاری مطلوب برای زن مس��لمان معرفی ش��ده است .فرضیهی نگارنده در این نوشتار آن
اس��ت که حکم اولی یا نفس��ی برای زن مسلمان اباحهی حضور اجتماعی است و در شرایط عادی
نشستن در خانه یا حضور در جامعه رجحانی ندارد .مبتنی بر این فرضیه روایات دالّ بر حبس یا
جلوس زن در خانه ناظر به جهات ثانوی اس��ت .نگارنده ضمن بررس��ی پیامدهای خانهنشینی زن
رشد یافته در جامعهی مدرن ،تحلیل اخالقی روایات دالّ بر خانهنشینی زن را نقد کرده و ماهیت
ثانوی حکم خانهنشینی را تبیین خواهد کرد.
واژگان كلیدی
زن ،خانهنشینی ،حضور اجتماعی ،فقه اسالمی.
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مقدمه و بیان مسئله

از مسائل بسیار مهم در سبک زندگی اسالمی ،الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه است.
منابع اسالمی دربارهی این پرسش پاسخ یکسانی نمیدهند .از بعضی آیات و روایات مشروعیت
حضور اجتماعی و از بعضی دیگر لزوم ماندن زن در خانه استنباط میشود .موضع دانشمندان
مسلمان نیز دربارهی الگوی رفتاری زن مسلمان متفاوت است .بعضی از آنها «حبس» زن در خانه
را مستحب بلکه بعضی خروج زن از منزل و مواجههی بصری و کالمی با مردان را جز در موارد
ضروری حرام شمردهاند .مطابق این رویکرد ،الگو و سبکی از زندگی برای زنان مسلمان شکل
میگیرد که میتوان از آن به «خانهنشینی» و عزلتگزینی تعبیر کرد (هدایتنیا .)55 :1395 ،این
در حالی است که بعضی دیگر مشوّق حضور اجتماعی زنان با رعایت ضوابط شرعی هستند .در
حقیقت ،دانشمندان مسلمان که در نفی الگوی شیءوارگی زن اتفاق نظر دارند ،در تعریف الگوی
اسالمی زن اختالف نظر دارند .این مسئله از گذشتههای دور نیز معرکهی آراء فقهای عظام بوده
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(مکارم شیرازی )133 :1425 ،و در زمان ما نیز همچنان مورد گفتوگوست.
در آستانهی پیروزی انقالب اسالمی و در دوران استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران،
علمایی که در موقعیت رهبری انقالب مردمی ایفای نقش میکردند ،زنان را به حضور در جامعه
و مشارکت سیاسی تشویق کرده و هماینک نیز خواهان حضور حداکثری آنها در امور اجتماعی
هستند؛ برای نمونه امام خمینی ( )خطاب به زنان فرمودهاند« :زنها هم بايد در فعاليتهاي
اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند .البته با حفظ آن چيزي كه اسالم فرموده است كه
بحمداهلل امروز در ايران جاري است» (موسوی خمینی :1386 ،ج ،18ص .)403نیز فرمودهاند...« :
به عهدهی شما مسائل بزرگی (خواهد آمد)؛ از قبیل مجاهده که حضرت زهرا  -  -مجاهده
داشته است ،حضرت به اندازهی خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته است ،مخاطبه
داشته است با حکومتهای وقت ،محاکمه میکرده است حکومتهای وقت را ،شما باید اقتداء
به او بکنید( »...همان :ج ،20ص .)7سخنان فراوانی از رهبر معظم انقالب اسالمی ایران  -آیةاهلل
خامنهای  -و عالمانی مانند شهید مطهری ( )در تشویق زنان به مشارکت سیاسی و اجتماعی

وجود دارد که به بعضی از آنها در متن نوشتار اشاره خواهد شد.
در زمان ما ،شرایط حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی و حتی در عرصههای مدیریتی فراهم
شده است .در عین حال ،از تریبونهای دینی و مذهبی همچنان با این موضوع متفاوت برخورد
میشود؛ گروهی جای زن را در خانه و مسئولیت او را گرم نگه داشتن کانون خانواده دانسته
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و حضور او را در جامعه مطلوب نمیدانند .گروهی دیگر حضور حداکثری زنان را در جامعه از
دستآوردهای انقالب اسالمی شمرده و رفع موانع حضور زنان در جامعه و اعطای مش ّوقهای
بیشتر به آنها را ضروری میشمارند .اینک مسئلهی مهم این است که تکلیف زن چیست و او
باید چه کند؟ سیاست نظام اسالمی در رابطهی زن و جامعه باید چگونه باشد؟ آیا باید آنها را به
خانهنشینی ،خانهداری و واگذاری امور جامعه به مردان دعوت کند؟ یا به عکس ،آنها را به حضور
تعریف شده در جامعه و ایفای مسئولیتهای اجتماعی تشویق کند؟
با توجه به مطالب بیان شده ،سؤال این است که الگوی رفتاری مطلوب زن مسلمان در خانواده
و جامعه چیست؟ در پاسخ این پرسش ممکن است گفته شود ،خانهنشینی زن مسلمان واجب
و حضور اجتماعی برای وی جایز نیست .نیز ممکن است گفته شود ،خانهنشینی زن مسلمان
مستحب و حضور اجتماعی برای وی مکروه است؟ فرضیهی نگارنده دربارهی مسئلهی مزبور آن
است که خانهنشینی یا حضور اجتماعی برای زن مباح است و در شرایط عادی هیچ کدام ارزش
تلقّی نمیشود .این حکم اولی اسالم به اقتضای شرایط گاهی مستحب یا واجب و گاهی مکروه
یا حرام میشود .مطابق فرضیه ،روایات خانهنشینی بر مبنای جهات ثانوی در دوران تشریع صادر
شده است و در شرایط متفاوت حکم مسئله تغییر خواهد کرد .برای تبیین این فرضیه ،نخست
ادلهی حضور اجتماعی یا خانهنشینی زن بررسی میشود .سپس نظریهی استحباب خانهنشینی
زن ارزیابی شده و در نهایت فرضیهی نگارنده مبنی بر ثانوی بودن حکم خانهنشینی در روایات
تبیین خواهد شد.
گفتنی است ،هدف نگارنده بررسی پرسشهای فوق است و تبیین اقتضائات فقهی و اخالقی حضور
اجتماعی زن مستلزم نگارشی جداگانه است که این مقاله از ورود در این مسئله خودداری میکند.
 .1خانهنشینی یا حضور اجتماعی زن در منابع اسالمی

نخستین مبحث این نوشتار آیات و روایات اسالمی دربارهی حکم خانهنشینی یا حضور اجتماعی
زن را بازخوانی میکند .در این مرحله ،نخست ادلهی لزوم خانهنشینی و سپس ادلهی مشروعیت
حضور اجتماعی زن تبیین میشود.
 .1-1بررسی ادلهی لزوم خانهنشینی زن

مدافعان نظریهی خانهنشینی برای اثبات نظریهی خود گاهی به قرآن و بیشتر به روایات
معصومین  -  -استدالل میکنند .ادلهی مستند آنها به اختصار بیان میشود.
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 .1-1-1خانهنشینی زن در قرآن کریم

در قرآن کریم دلیلی بر حرمت حضور زن در جامعه و لزوم خانهنشینی وی وجود ندارد ،جز
آنچه در بخش نخست آیهی  33سورهی مبارک احزاب که خطاب به همسران پیامبر ()
فرموده است:
ي بُيُوتِكُ نَّ َو ال تَبَرَّجْ نَ تَبَرُّجَ ال ْجا ِهلِيَّ ِة أْالُولى»...؛ «در خانههاى خود قرار گيريد و
« َو قَرْنَ ف 

ّت نخستين ،با خودآرايى ظاهر نشويد».
همچون دوران جاهلي ِ

واژهی « َقرْنَ » ممکن است از ریشهی وقار یا قرار باشد (طبرسی :1372 ،ج ،8ص .)557قرار به معنی
ماندن یا استقرار در خانه و وقار به معنى سنگينى و كنايه از قرار گرفتن در خانههاست .بنابراین از
نظر نتيجه تفاوت چندانى با معنى اول نخواهد داشت (مکارم شیرازی :1371 ،ج ،17ص .)290گروهی
از مفسّ ران دربارهی آیهی فوق مینویسند« :هر چند آیهی  33سورهی احزاب خطاب به همسران
پیامبر ( )است ،ولی با الغای خصوصیت ،آیهی شریفه مبیّن حکم عا ّم بوده و شامل همهی
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زنان میشود» (مغنیة .)554 :در نتیجه زنان جز به اقتضای ضرورت نباید از خانههای خود خارج

شوند (سبزواری نجفی :1406 ،ج ،5ص435؛ قرطبی :1364 ،ج ،22ص179؛ زهیلی :1418 ،ج ،22ص.)10
الغای خصوصیت از همسران نبی اکرم ( )و استنباط حکم کلی از آیهی فوق دشوار است؛
نص آیات قبلی همین سوره ،همسران پیامبر از جهاتی با سایر زنان متفاوتاند .در آیهی
چه اینکه به ّ
 32سورهی احزاب آمده است« :اى همسران پيامبر! شما مثل يكى از زنان (عادّى) نيستيد .اگر تقوا

پيشهايد .1»...،نظیر این تعابیر در آیهی  53سورهی مبارک اعراف نیز دیده میشود ،آنجا که خطاب
به مؤمنان فرموده است« :و چون از زنان پيامبر چيزى خواستيد ،از پشت پرده (حجاب) از آنها
بخواهيد ،اين براى دلهاى شما و دلهاى آنها پاكيزهتر است» .همانطور که بعضی از مفسران یادآور
شدهاند ،منظور از حجاب در آيهی فوق پوشش زنان نيست ،بلكه حكمى اضافه بر آن و مخصوص
همسران پيامبر ( )بوده است (مکارم شیرازی :1371 ،ج ،17صص  401و  .)402بر این اساس،
بعید نیست که احکام فوق مخصوص همسران پیامبر ( )باشد (مطهری :1374 ،ج ،19ص.)431
از سوی دیگر ،به نظر میرسد که مقصود آیهی شریفه منع کلی خروج همسران پیامبر ()
و حضور آنها در اجتماع نیست ،بلکه به قرینهی جملهی بعدی ،منظور این است که آنها نباید
مانند زمان جاهلیت در اجتماعات مردان حاضر شوند و الزم است هنگام ارتباط با آنها حریم نگاه
دارند (فضلاهلل :1419 ،ج ،18ص .)298به تعبیر استاد شهید مطهری مقصود از اين دستور زندانى 
« -1يَا ن ِسَ ا َء النَّبِيِّ ل َسْ تُنَّ َكأَحَ دٍ مِنَ النِّسَ ا ِء إِنِ ات َّ َق ْيتُنَّ »
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كردن زنان پيغمبر ( )در خانه نيست ،زيرا تاريخ اسالم به صراحت گواه است كه پيغمبر
اكرم  -  -زنان خود را با خود به سفر مىبرد و آنها را از بيرون شدن از خانه منع نمىفرمود.
مقصود از اين دستور آن است كه زن به منظور خودنمايى از خانه بيرون نشود و اين وظيفه به
خصوص در مورد زنان پيغمبر اكرم  -  -سنگينتر و مؤكدتر است» (مطهری ،همان.)498 :
 .2-1-1خانهنشینی زن در روایات

الف) در قسمتی از بیان امیر مؤمنان علی  -  -خطاب به فرزندش چنین آمده است« :خارج
شدن و بيرون رفتن آنها بدتر از اين نيست كه افراد غير مطمئن را در بين آنها راه دهى .اگر بتوانى 
كه غير از تو ديگرى را نشناسند اين كار را بكن» (کلینی :1365 ،ج ،5ص336؛ سیدرضی.)347 :1414 ،
ب) امام علی ( )فرمودند« :نزد رسول خدا ( )بودیم ،از ما پرسید چه چیزی برای
زن خیر است؟ ما پاسخ آن را نمیدانستیم .نزد فاطمه  -  -بازگشتم و ماجرا را برای او بیان
کردم .ایشان گفت :برای زنان بهتر است که هیچ مردی را نبینند و هیچ مردی نیز آنها را نبیند»
(ح ّر عاملی :1409 ،ج ،20ص.)67
ج) رسول خدا ( )از اصحاب خود پرسيدند« :زن چيست؟» آنها عرض كردند« :عَوْ رَة»؛

یعنی چيزى است كه بايد پوشيده شود 1.سپس فرمودند« :او چه زمانى به پروردگار نزديكتر

است؟» اصحاب نتوانستند جواب پرسش رسول خدا ( )را بدهند .فاطمه  -  -چون اين
سؤال را شنيد ،فرمود« :زمانى زن به پروردگارش نزديكتر است كه در قعر خانهاش قرار گيرد»
(مجلسی :1404 ،ج ،43ص.)92
د) بعضی روایات به صراحت بر لزوم حبس زن در خانه تأکید کردهاند؛ مانند روایت امام علی
( )از رسول خدا ( )که فرمودند« :زنان را در خانههای خود نگه دارید و با فراهم کردن
امکانات آنها را در خارج نشدن از خانه یاری کنید» (کوفی.)94 :
ه) از امام صادق  -  -روایت شده است که فرمودند« :همانا خدا حوّا را از آدم آفرید ،به
همین دلیل همهی همت زنان به مردان است؛ پس آنها را در خانهها نگه دارید» (کلینی:1365 ،

ج ،5ص.)337

 -1عورت در ادبیات عرب به چیزی گفته میشود که به دلیل اهمیت آن باید پوشیده مانده و از آن محافظت شود« :العَوْ َر ُة
سوأة اإلنسان»؛ (راغب اصفهانی .)595 :1412 ،به همین دلیل قرآن کریم دربارهی خانههای بیحفاظ تعبیر عورت را به کار برده
ِب ال مُقا َم ل َكُ مْ فَا ْرجِ عُوا َو يَسْ تَ ْأذِنُ فَريقٌ ِم ْنهُمُ النَّبِيَّ  يَقُول ُونَ إِ َّن بُيُوتَنا عَوْ َر ٌة َو ما هِيَ بِعَوْ َر ٍة
استَ « :و إِذْ قالَتْ طائ ِ َف ٌة ِم ْن ُهمْ يا أَ ْهلَ  يَ ْثر َ
إِنْ يُريدُونَ إِالَّ فِرارا ً»؛ (احزاب.)13 :

11

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /دوره نوزدهم /شماره  / 76تابستان 1396

بررسی سندی روایات مسئله در این نوشتار مختصر نمیگنجد .از سوی دیگر ،با توجه به
فراوانی روایات مسئله بررسی اسناد آنها نیاز نیست ،زیرا پس از بررسی در نهایت بعضی از آنها کنار
گذاشته شده و آنچه باقی میماند برای استدالل کافی است .داللت روایات مزبور بر خانهنشینی
زن نیز واضح است .در عین حال ،با توجه به ادلهی مشروعیت حضور اجتماعی  -که در ادامه بیان
خواهد شد  -روایات مزبور به استحباب حمل شده است.
 .2-1بررسی ادلهی مشروعیت حضور اجتماعی زن

در منابع اسالمی ادلهی فراوانی دربارهی مشروعیت حضور اجتماعی زن مشاهده میشود .در
این نوشتار ،نخست ادلهی قرآنی مشروعیت حضور اجتماعی زن و سپس حکم آن در سیرهی اهل
بیت  -  -و مسلمین تبیین خواهد شد.
 .1-2-1حضور اجتماعی زن در قرآن کریم

از بعضی آیات قرآن کریم مشروعیت حضور زن در جامعه و ارتباط وی با مردم با رعایت ضوابط
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شرعی استنباط میشود که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

الف) از آیهی  59سورهی احزاب و شأن نزول آن مشروعیت حضور اجتماعی زن استنباط

میشود .در این آیه آمده است« :اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو :روسرىهاى 

بلند بر خود بيافكنند ،اين (عمل) مناسبتر است ،تا (به عفّت و پاكدامنى) شناخته شوند و آزار
نشوند و خداوند آمرزندهی مهربان است» 1.در تفسير علىبن ابراهيم قمی و منابع دیگر دربارهی

شأن نزول آيهی فوق آمده است« :زنان مسلمان به مسجد مىرفتند و پشت سر پيامبر ( )نماز

مىگزاردند .هنگام شب موقعى كه براى نماز مغرب و عشا مىرفتند ،بعضى از جوانان هرزه بر سر

راهشان با سخنان ناروا آنها را آزار مىدادند و برایشان ایجاد مزاحمت میکردند .آيهی فوق نازل

شد و به زنها دستور داد حجاب خود را به طور كامل رعايت كنند تا به خوبى شناخته شوند و
كسى برای آنها مزاحمت ایجاد نکند» (قمی :1376 ،ج ،2ص197؛ عروسی حویزی :1415 ،ج ،4ص.)30

اگر خروج زن از منزل حرام یا مرجوح باشد ،خدای متعال به زنان میفرمود در خانههایتان بمانید

تا از مزاحمتها در امان باشید ،درحالیکه آنها را به پوشیدگی مأمور فرمود تا اذیت و آزار نشوند.

با توجه به شأن نزول آیهی شریفه ،خروج زنان از منزل برای حضور در نماز جماعت پیامبر()

بوده است .از آنجا که شرکت در نماز جماعت  -به ویژه برای زنان  -واجب نیست ،خروج آنها از
منزل ضروری نبوده است ،اما به جای منع از خروج ،ضوابط آن بیان شده است.

ى أَنْ يُ ْع َر ْفنَ فَال يُؤْ ذَيْنَ َو كانَ اهللُ
ِك أَ ْدن 
ِك َو ن ِسا ِء الْمُؤْ ِمنِينَ  يُدْ ن ِينَ َع َل ْيهِنَّ ِمنْ جَ الب ِيبِهِنَّ ذل َ
ك َو ب َنات َ
ْ لزْواجِ َ
« -1يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل أِ َ
َغفُورا ً رَحِ يماً».

تأمّلی بر نظریهی خانهنشینی زن در فقه اسالمی

ب) از آیهی  32سورهی احزاب مشروعیت مواجههی کالمی زنان پیامبر ( )با مردان استنباط
میشود .در این آیه آمده است« :اى همسران پيامبر! شما مثل يكى از زنان (عادّى) نيستيد .اگر
تقوا پيشهايد ،پس به نرمى و كرشمه سخن نگوييد تا (مبادا) آن كه در دلش بيمارى است طمعى 
پيدا كند و نيكو و شايسته سخن بگوييد» 1.همان طور که مشاهده میشود ،در آیهی مزبور سخن
گفتن زنان پیامبر ( )با مردان به طور مطلق نهی نشده ،بلکه تنها به خضوع در کالم امر شده
است (موسوی خویی :1418 ،ج ،32ص81؛ سبحانی تبریزی :1416 ،ج ،1ص.)75
عالوه بر آیات فوق ،از بعضی آیات دیگر نیز میتوان به صورت ضمنی مشروعیت حضور زن در
جامعه را استنباط کرد که از ذکرشان خودداری میشود (طاهرینیا.)49 :1389 ،
 .2-2-1حضور اجتماعی زن در سیرهی اهل بیت -  -

سیرهی پیامبر ( )و امامان معصوم  -  -چنین نبوده که همسران و دختران خود
را در خانه محبوس و محصور کرده و ارتباط آنها را با بیرون خانه قطع کنند .حسب گزارشهای
تاریخی ،پیامبر ( )در سفرها به قید قرعه یکی از همسرانش را با خود میبرد (مکارم شیرازی،

 :1371ج ،14ص  .)388در سفر پیامبر ( )به مکه که به صلح حدیبیه منجر شد ،همسرش ا ّم
سلمه آن حضرت را همراهی میکرد (بخاری :1401 ،ج ،2ص .)182گزارشهایی از حضور حضرت
خدیجه ( )در مسجدالحرام و اقامهی نماز جماعت با رسول خدا ( )در دست است
(عکبری بغدادی :1413 ،ج ،1ص .)30حضور حضرت زهرا ( )در جامعه و در میدان سیاست و
آموزش و نیز حضور مداوم آن حضرت بر سر مزار شهدای بدر و مزار عموی بزرگوارش حمزه و
در بیتاالحزان و مانند آن مشهورتر از آن است که نیاز به گفتوگو داشته باشد .روشن است که
همهی موارد فوق را نمیتوان به ضرورت حمل کرد .چه ضرورتی وجود داشت که آن حضرت
فاصلهی حجره تا احد را مکررا ً طی کنند و بر مزار شهدای احد حاضر شوند؟
 .3-2-1حضور اجتماعی زن در سیرهی مسلمین

سیرهی مسلمین صدر اسالم خانهنشینی یا حبس زن در خانه نبوده است .زنان در کنار سایر
اعضای خانواده در مزارع و کشتزارها کار میکردند .آنها در اجتماع مردان حضور مییافتند ،اظهار
وجود میکردند ،نیازهای خود را تأمین میکردند و برای تأمین نیازهای مردم میکوشیدند .بعضی
از آنها نزد رسول خدا ( )آمده و پرسشهای خود را مطرح میکردند ،درحالیکه آن حضرت در
جمع اصحاب خود بودهاند؛ مانند اسماء بنت یزید انصاری که به نمایندگی از زنان نزد پیامبر()
ال َم ْعرُوفاً».
َض َو قُلْنَ قَوْ ً
ال تَخْ ضَ ْعنَ ب ِالْقَوْ لِ فَيَطْ مَعَ الَّذِي فِي قَ ْلبِ ِه َمر ٌ
« -1يَا ن ِسَ ا َء النَّبِيِّ ل َسْ تُنَّ َكأَحَ دٍ مِنَ النِّسَ ا ِء إِنِ ات َّ َق ْيتُنَّ فَ َ

13

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /دوره نوزدهم /شماره  / 76تابستان 1396

آمد و سؤاالتی را مطرح کرد و با تشویق آن حضرت مواجه شد (سیوطی :1404 ،ج ،2ص.)153
بعضی زنان صدر اسالم در میادین جنگ حضور داشتند و مجروحین را مداوا یا با اشعار حماسی
خود سربازان را تشویق و تشجیع میکردند .بعضی از آنها به حضور خلفا و حاکمان راه یافته و از
نصیحت و بازداشتن آنها از جفا به مردم دریغ نمیکردند (جوادی آملی301 :1375 ،؛ نوری همدانی،

)109 :1383؛ مانند سوده همدانی که بعد از شهادت علیبن ابیطالب ( )به منظور شکایت از
کارگزار معاویه راهی شام شد و به دربار امویان رفت .او نزد معاویه با شجاعت و فصاحت بینظیر
از ستمهای کارگزار او گفت (ابن طیفور .)47 :اگر حضور زن در جامعه به لحاظ شرعی محذوری
داشت ،زنانی چون اسماء بنت یزید انصاری و سوده همدانی باید به خاطر حضورشان در جامعه
شماتت میشدند؛ درحالیکه تاریخ دربارهی آنها و رفتار آنها به نیکی یاد کرده است.
 -2نقد نظریهی استحباب خانهنشینی زن

با توجه به ادلهی مشروعیت حضور اجتماعی زن ،بسیاری از فقهای عظام روایات خانهنشینی را
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بر استحباب ماندن در خانه و کراهت حضور در جامعه حمل کردهاند .به تعبیر بعضی اندیشمندان،
علت اينكه فقها به مضمون چنين جملهها فتوا ندادهاند ،ادلّهی قطعى ديگر از آيات و روايات و
َض
سيرهی معصومين بر خالف مفاد ظاهر اين تعبيرات است و به اصطالح ظاهر اين جملهها « ُم ْعر ٌ
َعنْه» اصحاب است .لهذا اين جملهها حمل به توصيهی اخالقى شده و ارزش اخالقى دارند نه
فقهى (مطهری :1374 ،ج ،19ص .)547نخست به آراء فقهای عظام پیرامون استحباب خانهنشینی
زن اشاره و سپس چالشها و پیامدهای آن تبیین میشود.
 .1-2بازخوانی آراء فقهی پیرامون استحباب خانهنشینی زن

استحباب خانهنشینی زن در قالب دو مسئلهی «حبس» و «جلوس» زن در خانه تقریر یافته
است که به اختصار آراء فقهای عظام ذکر و ارزیابی میشود.
 .1-1-2استحباب حبس زن در خانه
در بعضی منابع روایی ،روایات مزبور در باب اس��تحباب حبس در منزل ذکر ش��ده است (نوری،

 :1408ج ،14ص .)181در منابع فقهی نیز استحباب حبس زن در خانه مطرح شده است .صاحب عروه
س الْمَرأ ِة فِي الْبَي ِْت فَال تَخْ رُجُ
در مسئلهی  15از مسائل مقدماتی کتاب نکاح آورده است« :سْ تَحَ ُّب حَ ْب ُ

اّإل ل ِضَ رور ٍة َو ال يَدْ خُ لُ َع َليْها أحَ ٌد مِن الرِّجالِ» (طباطبائی یزدی ،1409 ،ج ،2ص)801؛ «مستحب است

زن در خانه حبس شود و جز در موارد ضروری از خانه خارج نشود و هیچ مردی بر وی وارد نشود».

تأمّلی بر نظریهی خانهنشینی زن در فقه اسالمی

عبارت صاحب عروه از سوی بسیاری از تعلیقه نویسان تلقّی به قبول شده است (طباطبائی
یزدی :1428 ،ج ،5ص .)490عین همین مسئله در منابع دیگر نیز مشاهده میشود (مرعشى نجفى،

 :1406ج ،2ص.)201
 .2-1-2استحباب جلوس زن در خانه

بعضی فقها ترجیح دادهاند به جای واژهی «حبس» از واژهی «جلوس» استفاده کنند .آنها
نوشتهاند« :سزاوار است زن در خانه بنشیند و جز برای ضرورت دینی مانند آموختن احکام مبتالبه
در مجالس دینی و مذهبی یا ضرورت دنیوی مانند درمان یا صلهی ارحام از خانه خارج نشود»
(تبريزى :ج ،8ص .)221واژهی «حَ بْس» ضدّ رهاسازی (قرشی :1412 ،ج ،2ص )96و به معنی توقیف در
مکان است (مصطفوی :1360 ،ج ،2ص )156و در فارسی به بازداشت یا زندانی کردن ترجمه میشود.
این واژه متعدّ ی است و به معنی آن است که کسی دیگری را در مکانی نگه دارد؛ درحالیکه واژهی
جلوس الزم و به معنی نشستن در خانه است .بنابراین تفاوت «جلوس» با «حبس» در آن است
که واژهی نخست ناظر به وظیفهی زن مسلمان است ،درحالیکه واژهی دوم وظیفهی شوهر یا
پدر را خانهنشین کردن زن و دختر بیان میکند.
 .2-2چالشهای نظریهی استحباب خانهنشینی زن

به رغم شهرت قول به استحباب حبس یا جلوس زن در خانه ،این نظریه اشکاالتی دارد که
در ادامه بیان خواهد شد.
 .1-2-2مالحظات فقهی نظریهی استحباب خانهنشینی

مطابق نظریهی استحباب خانهنشینی ،شوهر بهتر است همسرش را در خانه نگه دارد و جز در
موارد ضروری اجازهی خروج به او ندهد .به نظر نگارنده این نتیجه در هر دو قسمت تأملبرانگیز است:
خاص مستلزم آن است که اختیار شوهر
الف) قول به استحباب حبس زن در خانه بدون جهت ّ
در کنترل معاشرت اجتماعی زن و منع وی در خروج از منزل مطلق دانسته شود؛ یعنی او مجاز
باشد بدون دلیل موجّ ه مثل معرضیت فساد یا تفویت حق استمتاع وی را در منزل حبس کند .هر
چند مشهور فقهای امامیه 1و عامّه 2خروج زن از منزل را در صورت مخالفت شوهر به طور کلی
حرام شمردهاند ،ولی در این مطلب تردید جدی وجود دارد و همان طور که بعضی از فقها یادآور
 -1نک .عاملی :1413 ،ج ،8ص308؛ عكبرى بغدادی38 :1413 ،؛ حلبی294 :1403 ،؛ اسدى حلی :1420 ،ج ،3ص587؛
حائری طباطبايى :1416 ،ج ،12ص166؛ بحرانی :1405 ،ج ،24ص587؛ نجفی :ج ،31ص147؛ موسوی خمینی :1390 ،ج،2
ص303؛ سیستانی :1413 ،ج ،3ص.104
 -2نک :ابن قدامه :ج  ،8ص.129
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شدهاند ،ادلهی لفظی قاصر از اثبات وجوب إذن به صورت مطلق است (فاضل لنكرانى.)483 :1421 ،
قدر متیقن از ادلهی لفظی مربوط به مسئله ،لزوم اذن شوهر در مواردی است که خروج زن از
منزل با حق استمتاع شوهر ناسازگار باشد (موسوی خویی :1418 ،ج ،20ص .)101شرح تفصیلی این
مطلب از موضوع این نوشتار خارج است (نک :هدایتنیا.)160 :1396 ،
ب) منع حضور اجتماعی زن جز در موارد ضروری مستلزم تخصیص اکثر است ،زیرا در زمان
کنونی ضرورتها بسیار توسعه یافته و چونان گذشته به مواردی مثل درمان محدود نمیشود.
این حکم در بسیاری اوقات با مالکات دیگری معارض خواهد بود؛ این حکم موجب بدخلقی زن
و طغیان او بر شوهر میشود ،نیز به علت حضور نیافتن در مساجد و مجالس مذهبی از مسائل
شرعی و شعائر دینی جاهل باقی میماند ،بلکه گاهی موجب میشود که احساس حقارت کند و
جذب عقاید باطل شود (طباطبایی يزدى :1428 ،ج ،2ص.)755
افزون بر آنچه گذشت ،حمل بعضی روایات مسئله بر استحباب دشوار است؛ مانند بیان امیر
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َك فَا ْفعَلْ »
ْت أَلاَّ يَ ْع ِر ْفنَ َغ ْير َ
مؤمنان علی  -  -خطاب به فرزندش که فرموده است« :إِنِ اسْ تَطَ ع َ

(کلینی :1365 ،ج ،5ص336؛ سیدرضی)347 :1414 ،؛ «خارج شدن و بيرون رفتن آنها بدتر از اين

نيست كه افراد غير مطمئن را در بين آنها راه دهى .اگر بتوانى كه غير از تو ديگرى را نشناسند
اين كار را بكن» .ظاهر این روایات چیزی بیش از توصیهی اخالقی است.
 .2-2-2پیامدهای اجتماعی نظریهی استحباب خانهنشینی

وضعیت زن و خانه در جوامع امروزی تغییر یافته است و به همین دلیل امروزه خانهنشینی
الگوی مناسبی برای زنان نیست .در ادامهی نوشتار ،عوارض و پیامدهای فردی و اجتماعی
خانهنشینی زن تبیین میشود.
الف) پیامدهای خانهنشینی با توجه به وضعیت زن امروزی

زن امروزی فرد مستعدّ و دانشآموختهای است و مهارتهای زیادی دارد و میتواند متناسب
با توانمندی خود در حوزههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی حضوری فعال داشته باشد.
در این صورت خانهنشینی برای وی پیامدهای زیادی دارد:
yyاستضعاف فکری زنان؛ اگر آن طور که مدافعان نظریهی خانهنشینی میگویند ،حبس زن در
خانه واجب یا مستحب باشد ،الزمهی این سخن تداوم محرومیت تاریخی زنان مسلمان است.

تأمّلی بر نظریهی خانهنشینی زن در فقه اسالمی

اگر اعتبار بعضی روایات دالّ بر منع سوادآموزی زنان پذیرفته شود (کلینی :1365 ،ج ،5ص،)516
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باید برای همیشهی تاریخ ،زنان را مستضعفان فکری و فرهنگی به شمار آورد .به تعبیر بعضی
اندیشمندان« :در گذشته ،در اثر سنتهای گوناگون اجتماعی که وجود داشت ،زنها از تعلیم
منابع اسالمی بیش از مردها دور بودند .به همین دلیل محرومیت جنس زن از فرهنگ واقعی
اسالم و همچنین دانشهای بشری بیش از محرومیت مرد بوده» (دفتر نشر و حفظ آثار حضرت

آیةاهلل العظمی خامنهای .)74 :1393 ،اگر میدان تحصیل علم و کمال برای زنان نیز باز بود ،به طور

مسلّم از میان زنان نیز در هر عصری هزاران فقیه ،فیلسوف ،ادیب ،راوی حدیث ،طبیب ،هنرمند،
و نویسنده به وجود میآمدند (نوری همدانی 54 :1383 ،و  .)55تأکید بر حضور زن در جامعه برای
رشد و زدودن فقر فکری و فرهنگی آنهاست .اگر چنین شود ،خانواده و جامعه نیز از آن سود
میبرد ،زیرا زن رشد یافته و تحصیل کرده فرزندان بهتری را تربیت خواهد کرد و محیط خانواده
را گرمتر و باصفاتر نگه میدارد (دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیةاهلل العظمی خامنهای ،همان)101 :

yyتضییع استعدادهای زنان؛ حضور زن در فعالیتهای اجتماعی برای مقاصد گوناگون یک نیاز دو
سویه است؛ از سویی ،زن برای تأمین پارهای نیازها یا عمل به برخی وظایف شرعی یا ایفای نقش و
اظهار وجود از طریق پذیرش مسئولیتها به حضور در جامعه نیازمند است و از سوی دیگر ،جامعه به
استعداد ،توانایی و خدمات زن احتیاج دارد .در زمان کنونی ،فرصتهای آموزشی به آقایان اختصاص
ندارد و زنان نیز از فرصت یکسانی برای تعلیم و تعلم برخوردارند .هر چند در مورد نظام آموزشی
کشور و نوع دانشهایی که زنان فرا میگیرند ،حرف و سخن بسیار و جای نقد و بررسی باز است،
ولی ارتقای سطح آگاهی و دانش زنان یک نقطهی مثبت است .هزاران زن و دختر تحصیلکرده در
رشتههای مختلف علوم انسانی ،تجربی ،ریاضی و هنر در جامعه وجود دارند و از میان جامعهی زنان،
افراد فرهیخته و متخصص فراوان هستند .حال سخن در این است که آیا منطقی است که نیمی
از جمعیت کشور خانهنشین باشند؟ آیا این امر هدر دادن امکانات و معطّ ل گذاشتن سرمایههای
انسانی و در حاشیه قرار دادن زنان نیست؟ به همین دلیل بعضی اندیشمندان از زن خانهنشین
به «در حاشیه و بینقش در تاریخسازی» تعبیر کرده و به طور تلویحی از آن انتقاد کرده2و اظهار
 -1در بعضی رواياتاز آموختن نويسندگي به زنان نهی شده استَ « :علِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ َعنْ أَب ِي ِه عَنِ النَّوْ فَلِيِّ عَنِ السَّ كُ ون ِيِّ َعنْ أَب ِي
َف وَ لاَ تُ َع ِّلمُوهُنَّ ال ْكِ تَاب َ َة َو َع ِّلمُوهُنَّ ال ْ ِم ْغزَلَ َو سُ ورة النُّورِ».مطابق این
َع ْبدِاهلل ( )قَالَ قَالَ رَسُ ولُ اهلل ِ ص لاَ تُ ْن ِزل ُوا النِّسَ ا َء ب ِال ْ ُغر ِ
روایت ،اساس ًا تحصیل علم بر زنان روا نخواهد بود .چه اینکه زیربنای آموختن ،نوشتن است .این قبیل روایات اعتماد کردنی
نیستند (نیکزاد.)1383 ،
 -2در قسمتی از پیام ایشان به کنگرهی ملّی هفت هزار زن شهید کشور ( )1391/12/15آمده است« :زن در تعریف غالب ًا شرقی،
همچون عنصری در حاشیه و بینقش در تاریخسازی و در تعریف غالب ًا غربی ،به مثاب ه موجودی که جنسیت او بر انسانیتش
میچربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایهداری جدید است ،معرفی میشد .شیر زنان انقالب و دفاع مقدس
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داشتهاند« :یک کشور نمیتواند از نیروی کار زنان در عرصههای گوناگون بینیاز باشد» (همان.)53 :
yyمردانه شدن ادارهی امور زنان؛ اگر زنان در خانه حبس شوند و امکان حضور در جامعه را نداشته
باشند ،فرصت تحصیل و ارتقای سطح آگاهی خود را نخواهند داشت .نتیجهی این وضعیت آن است
که جامعهی مسلمانان پزشک و پرستار زن نخواهد داشت ،معلم و مربی زن نخواهد داشت ،مبلغ
زن نخواهد داشت و غیره .در این وضعیت چارهای نیست که امور زنان را مردان اداره کنند؛ بیمار
زن را پزشک و پرستار مرد معالجه کند ،امور مربوط به تحصیل و آموزش احکام دینی را مردان
بر عهده بگیرند و مانند آن .درحالیکه این امور و برخی مسائل دیگر زنان را مردان نمیتوانند به
درستی اداره کنند ،مشکالت آن را حلوفصل کرده و برای آن راه حل ارائه کنند .در این قبیل
موارد چارهای جز حضور فعال خود زنان نیست (همان.)124 :
ممکن است گفته شود ،زنان در خانهها بمانند و در حد ضرورت تعدادی از آنها برای ادارهی
امور زنان آمادهی حضور در جامعه شوند .واضح است که سطح نیازها آنقدر زیاد است که با تئوری
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«ضرورت» نمیتوان جامعه را اداره کرد و در عمل ضرورتها به رویهی عمومی تبدیل میشوند.
yyدینگریزی زنان؛ هر چند فمینسیم مبنای محکمی ندارد ،اما جریان فمینیستی توانسته موجی
را ایجاد کند و سرعت انتشار آن در جهان اسالم چشمگیر بوده است .شعار جذاب برابری زن و
مرد و ادبیات زنستیزانهی تورات و انجیل از عوامل رشد سریع فمینیسم در دنیای غرب است.
برخی دیدگاههای سختگیرانه دربارهی زن در اسالم ،برجسته سازی تمایزات حقوقی میان زن
و مرد و پافشاری بر فرادستی طبیعی مردان بر زنان از سوی بعضی عالمان دینی از عوامل نفوذ
خیره کنندهی جریان فمینیستی در دنیای اسالم است.
yyعسروحرج زنان؛ حبس زن در خانه در درازمدت مشکالت روحی و روانی فراوانی برای آنها
ایجاد کرده و بر خالف اصل قرآنی «معاشرت به معروف» و به نوعی «امساک اضراری» است.
مطابق آیهی  19سورهی نساء ،مردان باید با همسران خود به معروف معاشرت کنندَ « :و عَاشِ رُوهُنَّ

ُوف .»...نیز آیات متعددی از قرآن کریم بر لزوم امساک به معروف زنان توسط شوهران و
ب ِال ْ َم ْعر ِ

نهی از امساک اضراری آنها داللت صریح دارد (بقره 229 :و 231؛ طالق .)2 :از این آیات یک اصل

کلی دربارهی نحوهی رفتار مردان با همسران استنباط میشود و آن اصل منع امساک اضراری
است (هدایتنیا .)113 :1391 ،نقطهی مقابل امساک به معروف «سوء معاشرت» است .رفتار منجر
به ضرر یا حرج فاحش همسر ،در اسالم ممنوع است .شاید به همین دلیل قرآن کریم آن را
نشان دادند که الگوی سوم ،زن نه شرقی ،نه غربی است».

تأمّلی بر نظریهی خانهنشینی زن در فقه اسالمی

مجازاتی برای زنان بدکار قرار داده است (نساء .)15 :مطابق این آیه ،حبس خانگی مجازات زنان
فاحشه است .در این صورت ،این رفتار با زنان محجبه و شریف موجب حرج روحی و تحقیرآمیز
است (مطهری.)551 :1374 ،
ب) پیامدهای خانهنشینی با توجه به وضعیت خانههای امروزی

رسانههای نوین امروزی توانسته زنان را در معرض آسیبهایی قرار دهد که در گذشته تنها
با حضور در جامعه با آنها روبهرو میشدند .زن امروز ،دانشآموخته و به تکنولوژی دسترسی دارد
و خانهنشینی ارتباط او را با دنیای بیرون قطع نمیکند ،بلکه بر عکس اگر فعالیت سودمندی
نداشته باشد ،اوقات فراغت خود را با عضویت در شبکههای اجتماعی یا سرک کشیدن در فضاهای
مجازی و مانند آن پر خواهد کرد .در نظر گرفته شود که دختر جوان تحصیلکردهای ناچار باشد در
چهاردیواری خانهی خود بماند و اوقات فراغت خود را با رسانههای جدید مانند ماهواره ،اینترنت،
گوشیهای هوشمند ،شبکههای اجتماعی و مانند آن بگذراند .بر این اساس ،شاید بتوان ارتباط
زنان را با دنیای واقعی محدود و میان آنها و مردان حائلی ایجاد کرد ،ولی برای دنیای مجازی و
ارتباط در شبکههای اجتماعی چه راهحل مؤثّری وجود دارد؟ ای بسا ممکن است ،خانهنشینی
برای زنان نسبت به جامعهپذیری و حضور اجتماعی ضابطهمند آسیبهای بیشتری داشته باشد.
 .3ماهیت ثانوی حکم خانهنشینی زن

در فقه اسالمی ،احکام شرعی به اولی و ثانوی تقسیم میشود (حکیم .)73 :1418 ،حکمی ثانوی
خاص جانشین حکم اولی میشود؛ نظیر حرمت شرب خمر که در حالت اضطرار حالل
در شرایط ّ
میشود و طالق حاکم که با فرض حرجی بودن رابطهی زوجیت جایگزین ارادهی زوج میشود.
بدین ترتیب ،شارع مقدس برای فعل واحد دو حکم واقعی مختلف جعل کرده است :یکی از این دو،
حکم اولی برای شرایط اولی و دیگری حکم ثانوی برای شرایط غیرعادی است (هدایتنیا.)42 :1392 ،
تحلیل دیگری که در مورد روایات خانهنشینی میتوان ارائه کرد این است که گفته شود ،حکم
اصلی و اولی اسالم اباحهی حضور زن در جامعه است و روایات خانهنشینی با توجه به شرایط
اجتماعی گذشته و بر مبنای جهات ثانوی صادر شده است .عناوین ثانوی که حکم اولی حضور
اجتماعی زن را تحت تأثیر قرار میدهد به شرح زیر است:
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 .1-3عناوین ثانوی مقتضی خانهنشینی

خوف آلودهدامنی و تزاحم وظایف همسری با حضور اجتماعی دو عنوان ثانوی است که مقتضی
خانهنشینی برای زن خواهد بود .عنوان نخست مشترک میان همهی اصناف زنان و عنوان دوم
ناشی از زوجیت است .تفصیل مطلب در ادامه خواهد آمد.
 .1-1-3خوف آلودهدامنی

در بعضی موارد خروج از منزل و حضور اجتماعی زن با اصل عفاف و پاکزیستی ناسازگار
است .در این صورت الزم است زن در خانه بماند و شوهر نیز از باب مسئولیت تربیتی خود مانع
خروج وی از منزل خواهد شد .موضوعشناسی زن ،خانه و جامعه در روایات خانهنشینی نشان
میدهد که در دوران تشریع یا صدور روایات ،حضور اجتماعی زن به نوعی برای وی و جامعه
پرآسیب بوده است .زن در روایات بررسی شده ،انسانی است که به نوعی بیسواد است و هنر یا
مهارتی جز شوهرداری و فرزندآوری ندارد .او فرآیند اجتماعی شدن یا جامعهپذیری را طی نکرده
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و عقب مانده است .حضور چنین زنی در جامعه برای وی و مردم آسیبزاست .از این رو بهتر است
حضورش در جامعه حداقلی باشد .خانه نیز در زمان صدور روایات پوشش مناسبی برای زنان و
ال قطع کرده و وی را
امنترین مکان برای آنها بوده است ،زیرا ارتباط وی را با دنیای بیرون کام ً
از هرگونه تعرّض دور نگه میداشت .در خانههای قدیم ،زن خانهنشین با مردان مواجههی بصری
یا کالمی نداشت .به همین دلیل ،خانهنشینی آنها را از آسیبهای اجتماعی دور نگه میداشت.
با توجه به شرایط دوران صدور روایات ،خانهنشینی زن تدبیر مناسبی برای وی ،خانواده و جامعه
بوده است .از رسول خدا ( )نقل شده است که فرمودند« :از خدا در مورد زنان بپرهیزید که
آنها ناتوان و آسیبپذیرند...؛ بنابراین با سکوت ،ناتوانی را از آنها دور و با خانهها آسیبپذیری آنها
را پنهان کنید» (تمیمی مغربى :1383 ،ج ،2ص.)214

1

 .2-1-3تضییع حقوق شوهر

مستنبط از آیات و روایات ،حق استمتاع شوهر در مقایسه با حضور اجتماعی زن حق اهمّ
به شمار میآید ،زیرا شوهر حق دارد هر وقت که بخواهد از همسرش متمتع شود .این مطلب از
واژهی «اَن ّی» در آیهی  223سورهی مبارک بقره «...فَ ْأتُوا حَ رْ ثَكُ مْ أَن َّى شِ ْئتُمْ  »...استنباط میشود؛.
چه اینکه این كلمه اسم شرط است كه در زمان و مكان کاربرد دارد (مکارم شیرازی :1371 ،ج،2

وت َو وَارُوا عَوْ رَاتِهِنَ
« -1اتَّقُوا اهلل فِي النِّسَ ا ِء فَ ِإنَّهُنَّ عِيٌّ َو عَوْ َر ٌة َو إِن َّكُ ُم اسْ تَحْ َل ْلتُمُوهُنَّ ب ِ َأمَان َ ِة اهلل ِ َو هُنَّ ِعنْدَ ُكمْ  َعوَانٍ فَدَاوُوا ِعيَّهُنَّ ب ِالسُّ كُ ِ
ُوت».
ب ِالْبُي ِ
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ص .)141این مطلب با بعضی روایات اهل بیت  -  -تأیید میشود؛ مانند روایتی از امام باقر
( )از رسول گرامی اسالم ( )که در قسمتی از آن آمده است« :زوجه نباید خود را از شوهر
دریغ دارد ،حتی اگر بر روی کوهان شتر باشد» (کلینی :1365 ،ج ،5ص .)507واضح است که این
یک تعبیر کنایهای است و مقصود این است که زن نباید در قبال درخواست شوهر مانعی ایجاد
یا آن را به وقت دیگری موکول کند.
بنابراین هرگاه حضور اجتماعی زن با حق استمتاع شوهر در تزاحم باشد ،حق شوهر ترجیح
دارد ،زیرا در تزاحمات ،حکم یا حق اهمّ بر حکم یا حق دیگر ترجیح دارد ،در نتیجه ،زن باید برای
خروج از منزل از شوهر اجازه بگیرد و احیاناً شوهر این حق را دارد که مانع وی شود.
 .2-3عناوین ثانوی مقتضی حضور اجتماعی

در بعضی موارد حضور در جامعه و ایفای نقشهای اجتماعی برای زن مستحب بلکه گاهی
واجب میشود؛ مانند زن پزشکی که جامعه به مهارت یا تخصص وی نیاز دارد یا مواردی که
حضور زن در عرصهی سیاسی برای حفظ نظام ضروری باشد .بعضی فقها با اشاره به این موارد
خاص اظهار داشتهاند« :اگر شركت در انتخابات يا راهپيمايى واجب بود در اينجا نيز نهى زوج
تأثير ندارد و بايد زن در اين صحنهها براى اداى واجب حاضر شود و اجازه الزم نيست .البتّه اگر
از روی اخالق اجازه بگيرد ،اشكالى ندارد .همچنين اگر در داخل منزل تحصيل علم واجب مانند
عقايد ،فروع فقهيّه ،مسائل اخالقيّۀ واجبه و  ...ممكن نشد ،خروج از منزل الزم است و همچنین

اگر دور ماندن از مجالس دينى باعث نسيان و فراموشى و بىاعتنايى به دين شود ،به خصوص
در زمان حال كه اگر زنها از جمعه و جماعت منع شوند مانند بريده شدن از منبع فيض است و
كمكم به فساد كشيده مىشوند» (مکارم شیرازی :1424 ،ج ،6ص.)124
نتیجهگیری

در این نوشتار ،نظر اسالم دربارهی حضور اجتماعی زن بررسی شد .دیدگاه رایج فقهی ،رجحان
خانهنشینی زن به جز در موارد ضروری است .مستند فقهی این نظریه روایاتی است که بر حبس یا
ماندن زن در خانه تأکید دارد .هر چند ظاهر این روایات الزام است ،ولی با توجه به ادلهی مشروعیت
حضور اجتماعی زن ،روایات مزبور به جهت اخالقی و استحباب حمل شده است.
تحلیل اخالقی حکم خانهنشینی زن تنافی ظاهری میان ادله را برطرف میکند ،ولی به دلیل
برخی مالحظات و پیامدهای اجتماعی ،التزام به آن دشوار است .به نظر میرسد که حکم اولی و
اصلی اسالم اباحهی حضور اجتماعی زن است .این حکم ناظر به شرایط عادی است و مانند سایر
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احکام شرعی در شرایط ثانوی تغییر مییابد .از این منظر ،روایات خانهنشینی زن ناظر به شرایط
ثانوی دوران صدور است .مبتنی بر این تحلیل ،ماندن در خانه یا حضور در جامعه فی نفسه ارزش
محسوب نمیشود و به اقتضای جهات ثانوی ،هر یک از این دو به حکم دیگری تغییر مییابد.
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