محرم:
همراهی زنان
در اسالم

محرم چیست؟

برگرفته از کلمه حرام که در لغت به معنای حرام است ،محرم در فقه (دین
اسالم) به شخصی اطالق می شود که ازدواج با او به دلیل رابطه خونی نزدیک یا
رضاعت (شیردهی از پستان) یا به دلیل داشنت خویشاوندی ممنوع است .مبنی
بر این قاعده ،زن منی تواند با پدر ،پدرکالن ،پدرکالن پدری و جد ،وغیره؛ پرس،
نواسه ،نبیره و غیره؛ کاکا ها و ماما های پدری و مادری ،برادر ،پرس برادر ،و
پرس خواهرش  ،برادر و شوهر زنی که به او شیر داده ،شوهر مادر ،پدر شوهر
(خرس) ،نواسه و غیره ازدواج کند.

در قرآن کریم درباره محرم
چی ذکر گردیده است؟

دین اسالم همیشه زنان را به ایفای نقش در جوامع شان ،منحیث
محصل ،همرس ،کارمند وغیره در انجام مکلفیت های دینی و عقیدتی
تشویق کرده است .از قرنها پیش سفر منودن زن مرشوط به همراه
بودن با محرم بوده است ،اما زنان مسلامن مدرن ،فعالیت های بخاطر
ایفای نقش شان در جوامع دارند و بدون نیاز به همراهی مرد در
املصالح املرسله (منافع عامه) مشارکت میکنند.

در قرآن كريم کدام آيه مشخص مبني بر اينكه زن در هنگام خروج از خانه باید
همراه با محرم اش باشد ،وجود ندارد .در سوره نساء در مورد حرام بودن نکاح
چنین آمده است:
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كَانَ َغفُو ًرا َر ِح ً
ترجمه“ :وبا زنانی كه پدران تان با آنها نکاح کرده اند ازدواج نكنيد مگر آنچه كه در
گذشته رخ داده است هامنا اين كار ناشايست ومنفور می باشد وبد راهی است .برشام
حرام شده است مادران تان ،دخرتان تان و خواهران تان و عمه های تان و خاله های تان
و دخرتان برادر و دخرتان خواهر و آن مادران رضاعی که شام را شري داده اند و خواهران
رضاعی شام و مادران زنان تان و دخرتان زنان تان كه در كنار شام پرورش يافته و از بطن
زنان تان كه با آنان همبسرت شده ايد و پس اگر با آنها همبسرت نشده ايد پس بر شام
گناهی نيست ،و زنان پرسان تان كه از پشت شام باشند و اين كه با دو خواهر یکجا
نکاح کنید مگر آنچه كه گذشته است بدون گامن خداوند آمرزنده و مهربان است”.

بر اساس این آیه ،زن به دلیل قرابت خونی نزدیک ،یا به دلیل رضاعی بودن ،یا
به دلیل داشنت خویشاوندی ،نامحرم است .بر اساس این اصل ،زن حق ندارد که
با پدر ،پدرکالن ،و یا پدرکالن پدری و غیره ؛ پرس ،نواسه ،نبیره و غیره؛ کاکاها و
ماماهای پدری و مادری؛ برادر ،برادرزاده ،و خواهرزاده؛ برادر و شوهر آن زنی
که به او شیر داده؛ شوهر مادر ،پدر شوهر(خرس) ،پدرکالن شوهر وغیره؛ یا پرس
شوهر ،نواسه شوهر و غیره ازدواج کند.
تعلیم دخرتان در دین مبین اسالم

١

حدیث دوم را ابن عباس نقل می کند که پیامرب (صلی الله علیه و سلم) فرمود:

از جمله آیات قرآن کریم که بعضی از مسلامنان در حصه بیرون رفنت زن همراه
با محرم بر آن استنباط می کنند ،آیات  33و  59سوره احزاب است:

« الَ ت َُسا ِف ِر الْ َم ْرأَ ُة إِالَّ َم َع ِذي َم ْح َر ٍمَ ،والَ يَدْ خ ُُل َعلَ ْي َها
َر ُج ٌل إِالَّ َو َم َع َها َم ْح َر ٌم ». َفق ََال َر ُج ٌل يَا َر ُس َول اللَّ ِه إِ ِّن
أُرِيدُ أَنْ أَ ْخ ُر َج ِف َج ْي ِش كَ َذا َوكَ َذاَ ،وا ْم َرأَ ِت تُرِيدُ الْ َح َّج.
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َفق ََال » ا ْخ ُر ْج َم َع َها ».

َو َق ْرنَ ِف بُ ُيوتِكُ َّن َو َل ت َ ََّب ْج َن ت َ َُّب َج الْ َجا ِهلِ َّي ِة ْالُ َ
ول
الص َل َة َوآتِ َني ال َّزكَا َة َوأَ ِط ْع َن اللَّهَ َو َر ُسولَهُ إِنَّ َا
َوأَ ِق ْم َن َّ
يُرِيدُ اللَّهُ لِ ُي ْذ ِه َب َع ْنك ُُم ال ِّر ْج َس أَ ْه َل الْ َب ْي ِت َويُطَ ِّه َرك ُْم
2
تَطْ ِهريًا ﴿﴾۳۳

ترجمه“ :هیچ مردی نباید با زن بدون محرم خلوت کند .هیچ زنی نباید بدون محرم سفر
کند ،مردی گفت :یا رسول الله! من برای فالن غزوه ثبت نام کرده ام و همرسم عازم حج
شد ،حرضت به او فرمود :با همرست برو (مراسم حج را با او ادا کن)”.

ترجمه« :و در خان ه های خود مبانيد و همچون زمان جاهليت نخستني (در ميان مردم)
ظاهر نشويد ،و مناز را بر پا داريد و زكاة را بدهید ،و خدا و رسولش را اطاعت منایيد
خداوند فقط میخواهد پليدی و گناه را از شام اهلبيت دور كند و كامال شام را پاک
سازد».

اما سنت پیامرب (صلی الله علیه و سلم) نشان می دهد که زنان در زمان پیامرب
(صلی الله علیه و سلم) بدون همراه سفر می کردند .مثالً“ ،ابراهیم از پدرش
روایت کرده است که جدش چنین روایت منوده این که حرضت عمر در آخرین
حج خود به همرسان پیامرب (صلی الله علیه و سلم) اجازه داد تا مراسم حج
را ادا کنند و عثامن بن عفان و عبدالرحمن بن عوف را با آنان بخاطر بدرقه
فرستاد” 6.این روایت نشان می دهد که حرضت بی بی عایشه و چند تن از
همرسان پیامرب(صلی الله علیه و سلم) بدون همراهی محرم از مدینه به مکه
رفتند .محققین سیتی فاطمه صالح و همراهان ،همه متذکرشدند“ :بر اساس
همین واقعه است که علامی دین و مجتهدین با در نظر گرفنت عوامل در آن
7
زمان ،درباره یک موضوع حکم قانونی صادر می کردند”.

َيا َأ ُّي َها ال َّنب ُِّي ُق ْل ِلَ ْز َواجِ كَ َوبَ َناتِكَ َونِ َسا ِء الْ ُم ْؤ ِم ِن َني يُدْ نِ َني
َعلَ ْي ِه َّن ِم ْن َج َلبِي ِب ِه َّن َذلِكَ أَ ْد َن أَنْ يُ ْع َر ْف َن ف ََل يُ ْؤ َذيْ َن
3
يم ﴿﴾۵۹
َوكَانَ اللَّهُ َغفُو ًرا َر ِح ً
ترجمه“ :ای پيامرب! به همرسان و دخرتانت و به زنان مؤمن بگو چادرهای شان (هنگام
بیرون رفنت) را بر خويش فرو افكنند ،اين كار برای اينكه (از كنيزان و آلودگان) شناخته
شوند و مورد آزار قرار نگريند بهرت است و خداوند مغفرت کننده و مهربان است”.

این آیات که امر به همرسان پیامرب (صلی الله علیه و سلم) است که در حالت
گشت و گذار در کوچه و رسک “از زنان بت پرست تقلید نکنند” ،هرچند این
امر بر متامی زنان مسلمه و در متامی زمان ها حکم نشده است .با این امر زنان
مسلامن را در بیرون شدن از خانه منع نکرده و همچنان در داشنت محرم در
زمان بیرون شدن و سفر اشاره ننموده است .و هیچ یک از این آیات همراه
بودن محرم در محل کار را الزمی منی پندارد .آیات توضیح می دارد که زن
هنگام بیرون رفنت از خانه باید حجاب را رعایت کند .این اوامر در اصل توجیه
بزرگ برای بیرون رفنت زنان از خانه و تبدیل شدن به اعضای فعال در جامعه
است.

فتاوی و احکام فقهای اسالم در مورد مسافرت زنان متفاوت است 8 .بر اساس
مذهب حنفی ،رشط همراه بودن محرم با زن مسافر رصفاً زمانی قابل تطبیق
است که مدت سفر یک طرفه به رس منزل مقصود بیش از سه روز باشد 9.در
اینجا تاکید بر زمان واقعی سفر است ،ولی بر متام مدت سفر یا اقامت در جای
دیگر نیست .این حکم رصیح و معترب از نظر مذهب حنفی ،فتاوی الهندیه ،در
مورد زنانی است که برای ادای فریضه حج سفر می کنند ،و بسیار واضح است:
“یکی از رشوطی که زن می تواند به سفر حج برود ،خواه پیر و یا جوان باشد،
این است که اگر فاصله او تا به مکه سه روز باشد ،باید محرم به همراه داشته
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باشد .اما اگر مسافت راه کمرت از آن باشد ،مراسم حج را بدون محرم ادا کند”.

در مورد حدیث چطور؟

با توجه به احکام اجتهاد ،منجمله نگاه به اسباب الورود (علل بیان حدیث)
توسط پیامرب اکرم (صلی الله علیه و سلم) ،استناد (سلسله روایت) و االء (دلیل
اثباتیه) ،دانشمندان مختلف اسالم  11به این نتیجه رسیده اند که در زمان پیامرب
اکرم (صلی الله علیه و سلم) زنان به خاطر امنیت شان مقید بودند .اگر به
نگرانی های ایمنی زن رسیدگی می شد ،هیچ مانع برای سفر کردن بدون محرم
برای زن وجود نداشت .دانشمندان با استناد به حدیثی که از عدیه بن حاتم
نقل شده است پیامرب (صلی الله علیه و سلم) فرمودند:

برخی از مسلامنان برای توجیه منودن موضوع  -مکلف بودن زنان به داشنت
محرم در مسافرت را به دو حدیث اشاره میکنند ،هر چند هیچ آیهای در قرآن
کریم به این امر اشاره منیکند .حدیث اولی از ابوهریره روایت شده که پیامرب
اکرم (صلی الله علیه و سلم) فرمود:

َل يَ ِح ُّل ِل ْم َرأَ ٍة تُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِخرِ ،أَنْ ت َُسا ِف َر َم ِس َري َة
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يَ ْو ٍم َولَ ْيلَ ٍة لَ ْي َس َم َع َها ُح ْر َمة

	 َفإِنْ طَال َْت بِكَ َح َيا ٌة ل َ ََتيَ َّن الظَّ ِعي َن َة تَ ْرتَ ِح ُل ِم َن
َاف أَ َحدً ا إِالَّ اللَّهَ  2.1
وف بِالْكَ ْع َب ِة ،الَ تَخ ُ
الْ ِحريَ ِةَ ،ح َّتى تَطُ َ

ترجمه“ :برای زنی که به خدا و روز آخرت ایامن دارد ،سفر یک شبانهروز جایز نیست،
مگر اینکه با او محرم (شوهر یا یکنت اقارب مرد که با او نکاح کردن اش جایز نیست)
همراه باشد”.

ترجمه“:اگر عمر طوالنی داشته باشی ،زنی را میبینی که از حیره (عراق) برای طواف
(در مکه) حرکت میکند و از کسی جز خدا منیترسد”.

پیامرب اکرم (صلی الله علیه و سلم) پیش بینی کرده بود که زن در آینده بدون
همرس یا محرم به سفر می رود .این ممنوعیت در زمان حیات پیامرب (صلی الله
٢
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داد 18.او همچنین از زمره زنان در بیعت عقبه و عهدنامه حدیبیه بود .ابن سعد
همچنین اشاره می کند که ام سلیم در جنگ احد رشکت کرد با وجود این که
حامله بود و نقل می کند که وقتی ام سلیم از پیامرب (صلی الله علیه و سلم)
اجازه گرفت تا در جنگ رشکت کند ،او پاسخ داد که بسیاری از زنان قبالً از او
خواسته بودند و اجازه دریافت کرده بودند و به او اجازه دادند که می تواند با
رسبازان بپیوندد و یا همراه قبیله اش مباند 19.به عالوه اولین شهید اسالم زنی به
نام سمیه بنت خیاط بود.

علیه و سلم) وجود داشت چونکه
زنان تحت تهدیدات جرایم و جنایات
مختلف قرار می گرفتند و امنیت شان
تضمین منی شد 13.بسیاری از علامی
اسالم نظر داده اند که زن می تواند
بدون محرم سفر کند در صورتی که
امنیت جان و ایمنی اش تضمین شود.
این نظر توسط علام و مؤسسات
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امروزی مانند شیخ یوسف القرضاوی ،
شورای فتاوی اروپا ،داراالفتاء مرص،
شیخ قره داغی و علامی االزهر تأیید
شده است که میگویند سفر کردن زن
بدون محرم مجاز است.

زنان در طول تاریخ اسالم در جوامع شان رشکت می کردند و بدون محرم سفر
می کردند .این روند در دوره خلفای راشدین پس از دوران نبوت نیز ادامه
یافت .در کتب سیرة آمده است که زنان در دوره عمر بن الخطاب (رضی الله
عنه) عضو مجلس شورای اسالمی (مجلس الشوری) بودند 20.در زمان حکومت
عثامن (رضی الله عنه) زنان به عنوان سفیر در کشورهای دیگر تعیین شدند.
 21زنان در رشته های مختلف منجمله تفسیر ،فقه و حدیث ،ریاضی ،علوم،
موسیقی ،بالغت و شعر وغیره تحصیل کردند .مثالً ،محقق اهل سنت محمد
اکرم ندوی در اثر خود در املحدثات بیش از  8000زن اهل حدیث را در طول
تاریخ اسالم معرفی می کند و نشان می دهد که زنان در متامی عرصه های
علوم دینی به رتبه های عالی مانند فقه و فتاوی و تفسري دست یافته اند و
به مردان و زنان آموزش می دادند 22.امات الوحید سوطیتا املحاملی از بغداد
(متوفی  ،)987صاحب نظر در محاسبات حسابی و جانشینی ،در بسیاری
از زمینه های دیگر منجمله ادبیات عربی ،حدیث و فقه رسآمد بود و مورد
تحسین دانشمندان برجسته زمان خود قرار گرفت 23.لوبانا (یا لبنا) اهل قرطبه،
زن مسلامن قرن دهم میالدی ،به دلیل دانش در علوم مشهور بود و منشی
خصوصی الحکم دوم ،خلیفه اموی هسپانیای اسالمی بود 24.مریم االجلیه
(متوفی  ،)967ایجاد کننده آله ستاره یاب (ٱألَ ْسطُرالب) در شامل سوریه بود که
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در کتاب ابن الندیم در کار کتابشناسی الفهرست از وی ذکر شده است.

محرم و تحرک زنان در تاریخ
اسالم

در دین اسالم فعالیت اجتامعی زنان مستلزم همراه بودن مرد محرم نیست.
پیامرب اکرم (صلی الله علیه و سلم) به مشارکت زنان در تحرکات و فعالیت های
بزرگ سیاسی و اجتامعی مرشوعیت بخشیده و فعالیتهای گروهی زنان را با
درنظر داشت تواناییهای شان تشویق میکند .مثالً ،پس از رحلت پیامرب اکرم
(صلی الله علیه و سلم) ،همرس شان حرضت بی بی عایشه ،یکی از ارجمندترین
صحابه ،شاعر توانا و دانشمند اهل حدیث و سنت ،شخصیت مهم بود که تعداد
زیادی از مردان و زنان از تخصص او متابعت می کردند 15.عبدالرب (متوفی
 )1070عمدتاً از نقش عمومی حرضت بی بی عایشه می گوید ،و روایتی از
عطاء بن ابی رباح را نقل می کند که او می گوید“ :عایشه در مسائل فقهی
محرتم ترین شخص بود .او داناتر از همه مردم بود و به بهرتین عقیده در میان
16
عموم معروف بود”.
کتاب النساء (نسخه زنان) از کتاب معروف طبقات الکربی (نسل های بزرگ) اثر
ابوعبدالله محمد بن سعد (متوفی  )845نشان می دهد که تعداد زیادی از زنان
در بیعت به پیامرب اکرم (صلی الله علیه و سلم) رشکت کردند همچنان در طلب
قبال اشاره شد،
طالق و یا کار و کسب درآمد رشکت می کردند 17 .هامنطور که ً
سایر زنان ،منجمله اعضای خانواده پیامرب (صلی الله علیه و سلم) بدون محرم
برای ادای حج به مکه می رفتند .در بسیاری از مواقع ،حتی موجودیت خطر
جسمی برای زنان نیز آن ها را از رشکت در زندگی عمومی یا مسافرت ،بشمول
سفر با نظامیان مانع منی گردید .مثالً ،پس از رحلت پیامرب اکرم (صلی الله علیه
و سلم) ،بی بی عایشه در جنگ جمل ،لشکریان را علیه حرضت علی (کرم الله
وجهه) رهربی کرد.

مشارکت زنان در زندگی عمومی ایجاب میکرد که خانههای خود را ترک کنند
و گاهی اوقات فاصلههای طوالنی را ،اکرثا ً بدون محرم سفر کنند .وسایل سفر
شامل شرت (در عربستان) ،اسب (در آناتولی و آسیا) و کشتی بود .گزارشهای
تاریخی و مجالت در مورد مسافران مشهور مانند ،ابن بطوطه (متوفی )1369
و اولیا سلبی (متوفی  ،)1682نشان میدهد که حضور زنان در کاروانها،
خوابگاهها یا در کشتیها به گونه کم و یا یک کار غیرعادی نبوده است 26.اکرثا ً

اگر خروج زن از خانه حرام بود ،حتی در رشایط ناامنی ،چرا همرسان گرامی
پیامرب اکرم (صلی الله علیه و سلم) و بسیاری زنان دیگر در جنگ رشکت کردند؟
بی بی عایشه تنها زنی نبود که به میدان نربد رفت :ابن سعد میگوید که ام
عامره ،معروف به نصیبة بنت کعب ،با شمشیر و تیر در جنگهای احد ،خیرب،
حنین و یاممه جنگیده است که  12زخم برداشت و یک دستش را از دست
تعلیم دخرتان در دین مبین اسالم

٣

راه های خراب ،زمینهای نا هموار و سخت و سایر چالشها ،سفر را برای همه
دشوار می ساخت .جهت رسیدگی منودن به چنین مشکالت ،ملکه عباسی زبیده
(زبیده بنت بن منصور) (متوفی  )831یک سلسله حفر چاه ها ،اعامر ذخیره
گاه ها و حوض های آب را در مسیر بغداد الی مکه و مدینه راه اندازی کرد تا
سفر زایران حج را آسان سازد.
در طول این قرون ،داشنت محرم الزمی نبود .اگر چنین می بود ،بسیاری از این
زنان منی توانستند تحصیل کنند؛ کار؛ یا بخاطر کار ،خانواده و یا حج  ،سفر
کنند .زمانی که جنگها و نا امنی های اجتامعی باعث شد متدن مسلامنان در
زمان جنگهای صلیبی و فیودالیزم متالشی شود ،نیاز به داشنت محرم برای زن
الزمی پنداشته شد .بی نظمی ها فضای عمومی را تهدید می کرد و فقها را به
این نتیجه رساند که بخاطر امنیت زنان باید همراه شان محرم باشد .با گذشت
زمان ،این احکام افراطی شد و زنان را به صورت عموم از عرصه عامه منزوی و
منع کرد.

پیامدهای محدود کردن
فعالیت های زنان

اسالم مردان و زنان مسلامن را به خاطر کسب دانش معنوی و فکری تشویق می
کند تا در زندگی جوامع خود رشکت منایند ،عدالت جویی کنند و کار پرمنفعت
داشته باشند 27.حصول این همه موضوعات با اشرتاک زنان صورت می گیرد و
اگر زن محدود در محوطه خانه باشد و از دسرتسی به جای های عمومی مانند
پوهنتون ها ،مساجد ،شفاخانه ها ،محالت کار و مراکز رای گیری محروم باشد،
هیچ یک از این موارد محقق منی شود .به ویژه بسیاری زنان در این ایام بخاطر
کمک به رفاه اقتصادی خانواده شان نیاز به کارکردن دارند .آنها برای تحصیل
یا بردن فرزندان شان به نزد داکرت رضورت دارند تا سفر کنند .آنها باید به دکان
خوراکه فروشی و دواخانه بروند .بخاطر کار ،جهت اشرتاک در کنفرانس ها،
سمینارها یا انجام ماموریت های خیریه ،و برای زیارت حج باید سفر کنند.

اگر در بیرون رفنت زن از خانه و یا رفنت به مسافرت – مثالً رفنت به شفاخانه،
مکتب و یا رسیدن به محل کار همراه بودن محرم با زن الزمی باشد  -پیامدهای
جدی برای خانواده زن و جامعه او دارد .دهه های جنگ ،پویایی جنسیتی را
در افغانستان تغییر داده است .تعداد زیادی از زنان رسپرست خانواده شان
شده اند ،نقشی که به گونه سنتی برای مردان محفوظ است ،چونکه تعداد
زیاد مردان کشته و یا زخمی شده اند .برای این چنین زنان ،داشنت محرم عمالً
غیرممکن است ،چونکه ممکن اقوام مرد آنها مرده باشند ،مفقود شده و یا
مهاجرت کرده باشند .این امر امنیت زنان را در بیرون رفنت از خانه بخاطر
دستیابی به خدمات اولیه مانند مراقبت های صحی (با تأثیرات منفی بر صحت
مادر ،دوران حاملگی و اوایل دوران طفولیت) یا دسرتسی به آب ،غذا و دوا به
مخاطره می اندازد.

محدود کردن فعالیت زنان به ویژه بر زنانی که رسپرست خانوار هستند و
باید برای مراقبت از خانواده شان کار کنند ،تأثیر منفی میگذارد .مامنعت
از دستیابی آنان به منابع معیشتی و رسیدگی به امور خانواده آشکارا مغایر
با موازین اسالمی عدل و مقاصد رشعی است 28 .در صورتی که مردان بخاطر
همراهی با زنان برای انجام کارهای اولیه ،رفنت به وظیفه و یا حضور در مکتب
امر حتمی باشد این یک بار اضافی بر دوش مردان می گردد و فعالیت شان را
نیز محدود می کند .و نتیجتاً اصول اساسی اسالم در مقاصد رشیعت و مصالح
املرسله نقض می گردد.

محرم و فعالیت زنان امروز

امروزه سنت داشنت محرم در بسیاری از کشورهای اسالمی رو به زوال است.
هیچ کشور اسالمی دیگر مانند افغانستان این گونه قوانین سختگیرانه داشنت
محرم را ندارد .اخیرا ً ،عربستان سعودی قوانین خود را در مورد محرم تغییر
داده است :از آگست  ،2019زنان باال تر از سن  21سال برای سفر نیاز به اجازه
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رسپرست مرد را ندارند.
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الزم به یادآوری است که نقش و داشنت محرم در زمانی شکل گرفت که سفرها
طوالنی مدت و بسیار دشوار بود .اما اکنون سفر مدرن شده و بسیار ایمنتر
و راحتتر است :زنان و مردان دیگر نیاز به سپری منودن مسافتهای طوالنی
در زمینهای صعب العبور باالی مرکب ،شرت و یا اسب را ندارند و نوآوریها در
علم و تکنالوژی به این معنی است که مسافتهای طوالنی را میتوان با سپری
منودن مدت زمان کمرت و حتی امن تر طی منود.
بسیاری از علامی فقهی معارص بر این عقیده اند که زنان می توانند بدون
محرم سفر کنند .مثالً ،قرضاوی پس از ارزیابی حدیث منع زنان از سفر و
شناسایی هدف (مقاصد) حکم رشعی از طریق استدالل رشعی (االء) ،به این
نتیجه رسید که زنان امروزی می توانند بدون محرم سفر کنند .او میگوید
دلیل این ممنوعیت در دورانی بود که حیوانات یگانه وسیله حملونقل بودند،
سفرها مستلزم عبور از بیابانهای وسیع بود که زنان به تنهایی و بدون همرس
و یا محرم سفر میکردند ،و زنان در معرض حمالت و سایر تعرضات قرار
30
میگرفتند.
هیئت مشورتی اسالمی داراالفتاء املرصیه به این نتیجه رسیدند“ :در زمان حارض
نظر مناسب جهت فتوا این است که زن اجازه دارد و هیچ مامنعت نیست که
اگر زن به تنهایی در مسیرها و با وسایل مختلف و از مکانهای مانند میدان
های هوایی ،بنادر و یا امثال آن سفر کند .این فتوا شامل سفر بخاطر کدام امر
واجب ،مستحب و یا مباح می گردد .احادیث نهی زن از مسافرت بدون محرم
مربوط به عدم امنیت است که در ادوار گذشته وجود داشت .بر این اساس ،اگر
31
امنیت زن تامین شود ،ممنوعیت رفع میشود”.
فتاوی معارص نیز در مورد مسافرت زنان برای کسب علم وجود دارد که میگوید
سفر زن برای کسب علم به کشورهای صلحآمیز جایز است ،مرشوط بر اینکه
زن به اخالق اسالمی پایبند باشد 32.عامل مشهور عراقی عبدالکریم زیدان (متوفی
 )2014بر این عقیده بود که برای زن ،سفر بدون محرم برای کسب علم جایز
است .وی گفت :در این صورت ،زنی که میخواهد به تنهایی به خارج از کشور
سفر کند ،باید از امنیت و آرامش کشور اطمینان حاصل کند و برای حفظ
ارزشهای اسالمی ،حامیت از امنیت و عزت نفس زنان به سفارت یا وزارتخانه
مراجعه کند 33.فقیه الدین عبدالکدیر ،محقق مسلامن و مؤسس انستیتوت
فهمینه در اندونیزیا ،یادآوری می کند که ممنوعیت سفر زنان بدون محرم یک
امر مرشوط است حامیت از افراد ضعیف ،خواه از نظر جسمی (ضعیف) یا
اجتامعی (مستدالفین) و روح محرم است.
منع کردن زنان از کار ،مسافرت و رفنت به مکتب بدون محرم ،نقض حقوق
خدادادی زنان برای کار ،تحصیل و آزادی تردد است 34 .در جامعه امروز ،دولت
35
باید مسئول ایمنی و امنیت عمومی زنان باشد و نباید وابسته به دیگران باشد.
اگر دولت نتواند ایمنی و امنیت مردم اش را تامین کند ،حق ندارد حقوقی که
خداوند داده است را منع کند.
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یادداشت های پایانی
 22محمداکرم ندوی ،املحدثات :زنان دانشمند در اسالم (النساء العلم فی االسالم) (انتشارات
انرتفیس3. ،)2007 ،

 1قرآن کریم :سوره  4آیات  22و .23
 2قرآن کریم سوره  33آیه .33
 3قرآن کریم سوره  33آیه .59

 23سلیم الحسنی« ،زنان اولیه  -علم ،تکنالوژی ،طبابت و مدیریت» ،میراث مسلمین »،
https://muslimheritage.com/early-women-of-science/.

 4سنن البخاری و مسلم

 24سلیم الحسنی« ،زنان اولیه  -علم ،تکنالوژی ،طبابت و مدیریت» ،میراث مسلمین »،

 5سنن البخاری و مسلم

 25نگین خان « ،ستاره یاب ها یا اسطرالب ها و اسالم اولیه :مریم «االسطرالبیا» االجلیه ،چرا
اسالم»،
https://www.whyislam.org/muslim-heritage/astrolabes-and-early-islammariam-al-astrolabiya-al-ijliya/.

 . M.I 6البخاری ،صحیح البخاری فی موسوعة الحدیث الرشیف :الکتب السیطاح ،چاپ.
صالح بن عبدالعزیز الشیخ (الریاض :مکتبه دارالسالم1999 ،م) .سیتی فاطمه صالح ،اینگکو
محمد تاج الدین اینگکو علی ،و تینگکو فاطمه مولیانا تینگکو مودا« ،تأثیر تغییرات
اجتامعی بر حکم رشعی اسالمی در مورد زنان مسافر» ،مجله بیناملللی پژوهش آکادمی
تجارت و علوم اجتامعی  ،7شامره550.-540 :)2017( 8 .

 26مارینا توملاچیوا« .سفر زنان مسلامن قرون وسطایی :مبارزه با فاصله و خطر» ،انجمن:
سفر و حسابهای سفر در تاریخ جهان ،قسمت  ،2متصل تاریخچه جهان ،برگرفته شده از
صفحه انرتنیتی زیر به تاریخ  2مارچ ،2022
https://worldhistoryconnected.press.uillinois.edu/10.2/forum_tolmacheva.html.

 7سیتی فاطمه صالح و همکاران« ،تأثیر تغییرات اجتامعی.544 : (2017) »،...

 9ظفر احمد عثامنی ثانوی ،إالء السنن (ملتان :مکتبه امدادیه ،ن.د) ،ج 1.-30

 27انستیتوت جورج تاون برای زنان ،صلح و امنیت« ،آموزش زنان و دخرتان در اسالم»( ،بریف،
واشنگنت ،دی سی2022 ،؛ انستیتوت جورج تاون برای زنان ،صلح و امنیت« ،حق زنان برای
اشتغال سودمند و مشارکت سیاسی در اسالم» (بریف  ،واشنگنت دی سی.)2022 ،

 10شیخ نیام و دیگران ،الفتاوی الهندیه (بیروت :دارالکتب العلمیه1:241-2. ،)2000 ،

 28انستیتوت جورج تاون برای زنان ،صلح و امنیت« ،تحصیل زنان و دخرتان در اسالم».

 11یوسف القرضاوی« ،حکم رفنت زنان به حج بدون محرم چیست؟» ترجمه .خواهر مروه،
مسجد مجازی 3 ،جوالی  ،2009به تاریخ  1مارچ  ،2022از صفحات انرتنیتی زیر برگرفته
شده است:
https://www.virtualmosque.com/islam-studies/faqs-and-fatwas/what-issharia-ruling-regarding-a-women-going-to-hajj-without-a-mahram-dr;yusuf-al-qaradawi/
«حکم حج کردن زنان بدون محرم چیست؟» ،داراالفتاء املرصیه،
;http://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=8127
فقیه الدین عبدالکدیر« ،مفهوم محرم (قیمومیت) و حامیت از زنان» ،سواره رحیمه2 ،
اکتوبر  ،2020به تاریخ  2اکتوبر گرفته شده از صفحه انرتنیتی
https://swararahima.com/en/2020/10/02/the-concept-of-mahramguardianship-and-women-protection/.

« 29عربستان سعودی  ،»2021عفو بینامللل،
https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/saudiarabia/report-saudi-arabia/
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