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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 است؟زن اجتماعی نقش مخالفت اسالم با معنای  به ،نهی از اختالط زن و مرد در روایات آیا

 یجدّ یها رفع ضرورت حدّدر یو فقط از نظر فقه شده  ینه اتیروادر  زن و مرد اگر بحث اختالط

بحث اختالط مرد و  ؛ بلکهنداشته باشد یکه زن نقش اجتماع ستین نیا آن یمعنا ،اجازه داده شده

 .استگرفته  کید قرارأرد تکه مو استنامحرم زن 

، میداشته باش یدارد دانشگاه یرادیچه اکه ام  نوشته ،حجاب کتاب در ای ،ای در مقاله خاطرم هست

داشته  یمارستانیدارد ب یچه مانع باشند؟ زنهمه دانشگاه زن، دانشجوها  سیاستاد دانشگاه زن، رئ

 ؟باشند زنهمه زن، پرستارها  مارستانیب ریص زن، مدمتخصّ یها آن زن، پزشک سیرئ ،میباش

حذف کرد و نه  یاجتماع یها ینیآفر نقش ی هکرد که نه زن را از عرصحی اطرّای  گونه بهشود  می

 کرد. جادیاختالط ا

دو تا آقا  م واتاق دو تا خان نیدر ا دیبا د که حتماًنشو می یاحطرّ طوری ما یادار یها چرا سازمان

نخواهیم  اگر ای، میهست تیّاهمّ یب هیّقض نیبه ا  نسبت ایکه است  نیا ی دهنده نشان نیا ؟نشسته باشند

 تیّاهمّ به  مییبگوالاقل باید  ،بوده اینجا نیز اجرا شدهکه در غرب  یزیچهمان ناکرده  یخدا بگوییم

بعد هم  و یمختلط کارگر یها طیمحدر  یآلودگ جادیقصد ابا  اند. ]اختالط در غرب[ هه نکردآن توجّ

به آن  کتاب حجاب مفصّل در و من شد جادیا یخصوص یها شرکتو  یدولت یها سهدر موسّ یکارمند

  .است پشت پرده بوده یسوئ یها تیّچه ن که ام هو تشریح کرد هپرداخت
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به آن  یانآقا نکهیا دلیل به ؛استاد دانشگاه شوند کهرا ندارند شانس این ها  از خانم یاریاالن بس نیهم

 یانآقاکه  آن یها استاد یول ؛هاست خانم یبرا ینشگاهدا اءهرالزّ دانشگاهبرای مثال  اند؛ رفتهدانشگاه 

کند و استاد  لیتحص یمدارج علم نیتا باالترنرود  مخان کی. چرا ندا ها گرفته خانمرا از فرصت  ،هستند

 دارد؟ یدانشگاه شود؟ چه مانع سیدانشکده شود؟ رئ سیگروه شود؟ رئ ریدانشگاه شود؟ مد نیا

تداخل فقط شرطش  مییگو یو م میکن یم یاگر ما بحث تداخل را نف ؛دو با هم اشتباه نشود نیا

 یقواعد فقه در ]به این معنا نیست که برای زن نقش اجتماعی قائل نیستیم.[ ،استضرورت 

را که در  یامر تواند یضرورت م 2،ُر ِبَقَدرِهاتـَُقدَّ  روراتُ الضَّ  1،المْحُظوراتِ   تُِبیحُ   الضَُّروراتُ که  دیدان یهم م

مجاز کند که فقط آن ضرورت را برطرف  تواند یرا م یا حدّامّ ؛مجاز کند ،ستیمجاز ن یعاد طیشرا

مشکلی  چیه مانیدر روابط اجتماع ،میآشنا باش یقواعد فقهبا این  اگر ؛را از آن شتریکند و نه فراتر و ب

و  ،ینّمراکز ف ،یمراکز پزشک ،یمراکز فرهنگ ،یکامالً در مراکز علم توانند یها م خانم ؛میکن ینم دایپ

زن  ینیآفر نقش ؛کنند ینیآفر شوند و در جامعه نقش یصشان سازماندهمراکز براساس تخصّ ی همه

 .ستیاصالً مستلزم اختالط ن

اند  کرده ینه اتیرا در روامرد  زن و طشود که اگر بحث اختال ایجاد یسوءتفاهم نیچننباید  نیبنابرا

از و نباید هاست  حذف خانم یمعنا به ،اجازه داده شده یجدّ یها رفع ضرورت و فقط درحدّ

استفاده  ،متعال در وجودشان قرار داده یخدا ی کهیها تیّو ظرف ها یتوانمند و ها خانم ینیآفر نقش

 کرد.
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