
 

 

 

 بنام خالق هستي 
بي شك اختالط زن و مرد نامحرم بدون رعايت حدود شرعي 

ديني واعتقادي ماست و پشت پا زدن به   برخالف فرهنگ 

پيمان هايي است كه با خدا بسته ايم، متعهد شده ايم كه فقط 

او را بپرستيم ، برخالف قانون او رفتار نكنيم و در برابر امر 

))به عهدي كه با « اوفوا بعهد اهلل.» ونهي خدا تسليم باشيم 

 خدابستيد وفا كنيد((.

مسئله اختالط و انفكاك محيطهاي زنانه ومردانه نيز از مسائل 

اجتماعي مهمي است كه بسياري از فرهنگ ها به آن توجه و 

آن را تحليل كرده اند ، ولي در بعضي از فرهنگ ها به زير 

 است. ساخت ها وخاستگاه ها توجه خاصي مبذول شده

قبل از بيان محدوده واحكام اختالط وارائه راهكارهاي عملي 

براي آن ، بايد به اين نكته توجه كرد كه در جامعه ،  ارتباط 

زن و مرد به شكل عام، مواردي چون روابط شغلي ، 

خانوادگي و تحصيلي را در برمي گيرد وحدود و ثغور عرفي 

ح و بررسي وقانوني براي آن تدوين شده است. پيش از طر

ديدگاه ها، پيشاپيش به صورت كلي اين حقيقت را متذكر 

مي شويم كه اسالم ضمن محترم شمردن حقوق انساني، به 

عناصر اخالقي ، امنيت فكري ، روح عفاف ، تقوا و مشاركت 

 .مرد وزن در ميدان مسابقه معنويات ، توجه كامل كرده است

شرايط خاص و اولويت تفكيك محيطهاي زنانه از مردانه در 

توصيه به كاهش اختالط زن و مرد در اماكن عمومي ) در 

صورتي كه امر اهمي ضايع نشود(، از مسائلي است كه روح 

معارف اسالم و سيره عملي پيامبر)ص( آن را تاكيد و تقرير 

مي كند. هدف اسالم ، احترام به حقايقي تكويني است كه 

البته روح  موجبات تكامل زن ومرد را فراهم مي آورد،

 پوشش حجاب ، كنترل رفتار ورعايت وقار و متانت ، تنها به 

 

پوشش ظاهري خالصه نمي شود، بلكه حتي در نوع معاشرت و 

برخوردهاي ظاهري ، حيا اقتضا مي كند كه تاحدامكان اين انفكاك 

انسان و  مراعات شود. اين انفكاك از نظر اسالم حرمت بخشيدن

ر بيان حكمت حكم انكه خداوند دحفظ حريم شخصيت اوست. چن

كم و قلوبهن وان يستعففن خير ذلكم لقلوب»حجاب مي فرمايد: 

ستر و ند كه هر اندازه مرد و زن  جانب كه داللت مي كن «لهن

ردهاي غيرضروري در محيطهاي اجتماعي را وپوشش وترك برخ

 ا و پاكي نزديكتر است. به تقو رعايت كنند، 

 هابررسي نظريه ها وديدگاه 
در باره ارتباط يا عدم ارتباط زنان ومردان ، ديدگاه هاي متعدددي  

   وجود دارد، اما ما بده اختصدار ديددگاه ديندي وعرفدي خدود رابيدان         

 داريم.مي 

 ارتباط در حد اعتدال
از ديدگاه اسالم ، ارتباط ميان زن و مرد في نفسه ممنوعيتي ندارد. 

ي از آن را جدن  مدرد   طبيعي است ، درجامعه اي كده معمدوال   نيمد   

 ونيمي ديگر را جن  زن تشكيل مي دهد، چاره اي جز ارتبداط دو 

ير ديگر، اجتمداع مجموعده   جن  مخالف با همديگر نيست. به تعب

اي از زنان و مردان است وقابل تقسيم به جامعده مدردان و جامعده    

 زنان نيست.

 برحسب ديدگاه اسالم ، زن ومرد بايد با نگاه به شخصيت انسداني 

هم كه به طور قطع درروابطدي سدالم خدود را نشدان مدي دهدد، در       

 تعامالت اجتماعي حضور يابند.

روابط زن و مرد نامحرم نبايد به گونه اي باشد كه تمتعات جنسدي  

 در آن سهمي داشته باشد.

اسالم در عين اعتقاد به روابط اجتماعي زنان ومدردان درچدارچوب   

را هم بده خدوبي مشدخ      دين، چالش ها و نقاط خطر و خط قرمز

 كرده است كه به برخي از آنها اشاره مي شود.

 الف: قرآن
در قرآن در باب پوشش شرعي تحت عندوان حجداب ،   

 خطاب به پيامبر)ص( آمده است:

اي پيامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنين بگدو  »

كه جلباب ها) روسري هاي بلند( خود را به خود نزديدك  

خدويش فدرو افكنندد( ايدن كداربراي اينكده        سازند) يا بدر 

شوند  ومدورد اذيدت و آزار قدرار نگيرندد، بهتدر      نشناخته 

 «است و خدا آمرزنده و مهربان است.

استاد مطهري در مدورد فلسدفه حجداب بيدان بسديار رسدا       

حقيقددت امددر ايددن اسددت كدده در مسدداله » وزيبددايي دارنددد: 

پوشدش ، سدخن درايدن نيسددت كده آيدا زن خدوب اسددت       

ده  دراجتماع ظاهر شود يا عريان؟ روح سدخن ايدن   پوشي

است كه مردان فقط در محيط خانوادگي و دركادر قدانون  

ازدواج وهمراه با يك سلسله تعهدات سنگين مدي توانندد   

از زنان به عنوان همسران قانوني كدامجويي كنندد. امدا در    

محيط اجتماع، استفاده از زنان بيگانه ممنوع اسدت وزندان   

ا درخددارج از كددانون خددانوادگي  كدده  مددردان ر نيددز از اين

كامياب سازند ، به هر صورت ممنوع مدي باشدند كده ايدن     

امر عالوه براينكه ازجنبه رواني، به بهداشت رواني اجتماع 

كمك مي كندد، از جنبده خدانوادگي سدبب تحكديم روابدط       

افراد خانواده و برقراري صميميت كامل بين زوجدين مدي   

اي نيددروي كددار شددود و از جنبدده اجتمدداعي موجددب اسددتيف 

وفعاليت اجتماع مي شود واز نظر وضع زن در برابر مدرد،  

سبب مي گردد كه ارزش زن در برابر مرد باال رود.فلسفه 

اينكه پوشش بر زن واجدب شدده و برمدرد واجدب نشدده      

است، اين است كه ميان زن ومدرد در ايدن رابطده تفداوت     

جدددي وجددود دارد ، زن مظهددر جمددال و زيبددايي و لطافددت 

 ولي مرد مظهر شيفتگي و عشق به زن است، زن در  است



 

 

ذات خود ميل به خدود آرايدي، خودنمدايي و جلدوه گدري      

دارد و به همين دليل، تبرج از مختصات زنان است، اما مدرد  

ميل به اظهار عشق، دلدادگي و چشم چراني دارد. لذا به زن 

بايد گفت در برابر نامحرمان خدودآرايي نكدن و خدود را در    

نمايش قرار نده و به مرد بايد گفت به چشم چراني معرض 

 نپرداز.

وقل للمومنات بغضضن مدن ابصدارهن و يحفظدن فدروجهن     «

هر منهدا و ليضدربن بخمدرهن علدي     وال يبدين زينتهن اال ماظ

))به زنان با ايمان بگو، چشدمان  » بهن وال يبدين زينتهن جيو

حفظ خود را ازنگاه هوس آلود فرو گيرند ودامان خويش را 

كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه نمايدان اسدت آشدكار    

ننمايند و اطراف روسري هاي خودرا بر سدينه خدود افكنندد    

 تا گردن و سينه با آن پوشانده شود.

 ب: روايات
حضددرت محمددد)ص( مددي فرماينددد: شدديطان بدده حضددرت     

موسي)ع( گفت : اي موسي! با زني كه به تو محرم  ويا حالل 

)تنها مباش(، به خاطر آنكده هديم مدردي    نيست خلوت مكن

با زن نامحرمي خلوت نمي كند، مگر اينكه من همراه آن دو 

هستم.)و خودم شخصا  آن دو را براي گناه و رابطه نامشروع 

 تحريك و وسوسه مي كنم(

حضرت محمد)ص(مي فرمايند: كسدي كده بدا زن ندامحرمي     

دست بدهدد، در روز قيامدت در حدالي مدي آيدد كده دسدت        

يش به گردنش بسته شده است . آنگاه دستور مدي رسدد   ها

 او را به جهنم ببريد.)در صورتي كه توبه نكرده باشد(

نتيجه: ارتباط زنان و مردان نامحرم داراي اصول و قواعددي  

است كده عبدور از آنهدا عبدور از خدط قرمدز اسدالم و داراي        

 تبعات منفي و خسارت بار است.

 ج: ديدگاه فقها:

 
نيز در فتواي خودنسدبت بده ارتبداط زندان ومدردان      فقهاي عظام 

نامحرم ديدگاه هايي مبتني  بر روايات ائمه معصدومين)ع( ارائده   

 داده اند كه ضامن امنيت اخالقي واجتماعي در ارتباطات است.

 امام خميني قدس سره مي نويسد:

  كه نگاه به او حرام است، لم  وي نيز حرام است. هرك»

ت كه زن و مرد نامحرم همديگر را لم  بنابراين ، جايز نيس

نمايند، بلكه اگر به جواز نگاه به وجه و كفين قائل شويم، به 

 بود. بنابراين،  جواز لم  آن قائل نخواهيم 

بر مرد جايز نيست كه با زن نامحرم دست دهد،البته اگر از 

روي پارچه و لباس باشد، جايز است، ولي احتياط اين است 

 »رد.كه دست اورا نفش

پيشنهادات جهت رعايت حدود بيان شده در محيط هاي 

 درماني عبارتند از:

درب اتاق ها زماني كه دو نامحرم در آن حضور دارند باز  -1

 باشد، تا از هرگونه گمان بيمار و احتمال گناه جلوگيري شود.

 رعايت حريم زن و مرد در هنگام ميل غذا و... -2

ار و اخالق نيروهاي پايين دستي و رفتار مسئوالنه نسبت به رفت -3

 مورد.گيري از هرگونه احتمال اختالط بياهتمام بر پيش
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 لمسلمين حسن مؤيدفراحجه االسالم و  
 

 22آذرماه - آق قال بيمارستان آل جليل                 
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