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 چکیده

ن و مردان نامحرم یکی از راه های ارتباط میان انسان ها در جامعه، تکلم و ارتباط گفتاری است که میان زنا

ه برخی کنیز وجود دارد که به سبب آن، مرد ناچار است صدای زنان نامحرم را بشنود. این درحالی است 

مراه با تلذّذ و ریبه دان را از تکلم با ایشان نهی می کند. صدای زنان نامحرم، بر دو گونه است: یا هروایات، مر

قوع در گناه وتی است که ناشی از قوای جنسی باشد و ریبه، خوف ذ به معنای لذّاست و یا بدون آن ها. تلذّ

ایی حرمت آن دانسته اند و به چراست. همة فقها شنیدن صدای زن که همراه با تلذّذ و ریبه باشد را حرام 

ه و مذاق شارع قابل اشارة چندانی نکرده اند. اما با توجه به بیانات فقها، ادله ای مانند اجماع و سیره متشرع

ختالف فقها بوده ابرداشت است عالوه بر اینکه به تعدادی از روایات نیز می توان استناد کرد. اما آن چه محل 

آن را  شنیدن صدای عادی و معمولی زن نامحرم است. برخی از فقهای متقدّمیناست، حرمت یا عدم حرمت 

ل کرده اند. مطلقا حرام دانسته اند و برای حرمت آن به عورت بودن صدای زن و پاره ای از روایات استدال

دم حرمت نظیر دلّه عااما در مقابل، متأخّرین و دیگر فقها این نظریه را قبول ندارند. مقاله حاضر، پس از بیان 

هایت، محدوده قرآن و سنّت و سیره متشرعه، به بررسی و نقد ادله قائلین به حرمت می پردازد. همچنین در ن

نکاش مورد بحث و ک« ملحقات» استماع صدای زن و تفاوت حکم میان سماع و استماع را نیز تحت عنوان

 قرار خواهد داد.

                                                           

 ، حوزه علمیه شهیدین) رهما(طلبه پایه پنجم. 1
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 مقدمه . 1

مسئله جواز یا عدم جواز صدای زن توسط مرد نامحرم از زمان قدیم معرکه آرا و اختالف فقها بوده است، 

به سبب ادله ای که  -هرچند در عصر حاضر نسبت به این مسئله اختالفی وجود ندارد تا جایی که جواز آن

 تبدیل به یکی از مسلمات فقهی شده است.  -به آن ها اشاره خواهد شد

از میان قدماء، تعدادی قائل به حرمت مطلق شنیدن صدای زن نامحرم) حتی صدای عادی( شده اند. ظاهر 

ائع و محقق کالم عالمه در کتب مختلفی چون قواعد و تحریر و ارشاد و تلخیص و نیز نظر محقق حلی در شر

کرکی در جامع المقاصد و نیز نظر شهید اول بر حرمت است و حتی این نظریه، به مشهور هم نسبت داده 

 شده است. اما در مقابل، متأخرین و فقهای بسیاری حکم به جواز داده اند.

است.  در میان فقهای گذشته نیز، در تمام ابعاد مسئله اختالف نبود. شنیدن صدای زن نامحرم دو گونه

شنیدن اختیاری و شنیدن غیر اختیاری. شکی نیست شنیدنی که خارج از اختیار انسان باشد و ناگهانی به 

گوش انسان برسد، منعی ندارد و اصال حکمی بر آن بار نمی شود، چراکه موضوع احکام، فعل اختیاری انسان 

 است. 

نامحرم بدون اینکه تلذذ و ریبه ای در  شنیدن اختیاری نیز دو گونه است: الف( شنیدن صدای معمولی زن

 کار باشد ب( شنیدن همراه با تلذذ و ریبه و یا خوف وقوع در آن. 



در میان فقهای قدیم و معاصر، هیچ اختالفی در عدم حرمت شنیدن غیر اختیاری و نیز حرمت شنیدن 

ل اختالف، شنیدن اختیاری اختیاری همراه با تلذذ و ریبه و یا خوف وقوع در آن، نبوده و نیست. تنها مح

 صدای مطلق و معمولی زن است. 

بنابراین، از آنجا که شنیدن صدای معمولی زن محل اختالف است، محل بحث و بررسی اصلی مقاله 

خواهد بود. هرچند به منظور روشن شدن عناوین تلذذ و ریبه و حدود و ثغور آن ها، الزم است شنیدن همراه 

 بحث و بررسی قرار گیرد.  با تلذذ و ریبه نیز مورد

از این رو، پس از کنکاشی نسبت به عناوین تلذذ و ریبه و روشن شدن چرایی حرمت آن ها، مسئله صدای 

 عادی زن را بررسی خواهیم نمود.

 

 شنیدن صدای نامحرم همراه با تلذذ و ریبه. 2

تلذذ و ریبه است، در میان همانطور که اشاره شد، نسبت به حرمت شنیدن صدای زن مادامی که همراه با 

 فقها اختالفی نیست. 

 صاحب ریاض در این زمینه می فرماید:

 و لیس للرجل مطلقاً حتى األعمى سماع صوت األجنبیّة بتلذّذ أو خوف فتنة، إجماعاً؛ » 

به اجماع همه فقها، بر مرد حرام است که صدای زن را نامحرم از روی لذت و یا خوف فتنه بشنود، حتی 

 (57، ص11، ج1418حائری، «) کور باشداگر 

 همچنین صاحب جواهر آورده است:

 األعمى فضال عن المبصر ال یجوز له سماع صوت المرأة األجنبیة مع التلذذ أو الریبة و خوف الفتنة قطعا؛ » 

با  چنانچه صدای زن نامحرم را بشنود و همراه -چه رسد به بینا) بینا نیز هم داخل حکم است( -فرد نابینا

 (169، ص24، ج1266نجفی، «) تلذذ و ریبه باشد، قطعا حرام است



 ابتدا برای واضح شدن معنای این دو عنوان، الزم است آن ها را از نظر لغوی مورد بررسی قرار دهیم. 

 

 ریبه و تلذذ در لغت. 2.1

ت به یک ریبه در لغت، به معنای شک است. یعنی همان نگرانی و اضطراب و عدم اطمینان نفس نسب

(. برخی آن را به یک شک همراه با ترس معنا کرده اند) فراهیدی، 77، ص2، ج1375مسئله ای) طریحی، 

 (. 288، ص8، ج1409

با توجه به معنای لغوی ریبه، می توان برداشت کرد وقتی فقها این کلمه را استعمال می کنند، مقصودشان 

 که در عبارات ایشان وجود دارد. « خوف الفتنه» ا کلمهترس از وقوع در حرام و گناه است و مترادف است ب

 مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرماید:

، 1404نجفی، «)الظاهر أن المراد من الریبة خوف الوقوع معها فی محرم، و لعله هو المعبر عنه بخوف الفتنة» 

 (70، ص29ج

خوف » قوی دهد در حرام می افتد( که گاها باطبق کالم ایشان، ریبه یعنی ترس از وقوع در حرام) احتمال 

 از آن یاد می کنند و این دو یک معنا دارند. « فتنه

هرچند بعضى مایلند بگویند که ریبه و خوف الفتنه دو چیز هستند، به این بیان که خوف الفتنه یعنى ترس 

شکال گناه در نظر او مجسم آید و اَانسان مى از وقوع در گناه ولى ریبه خطوراتى است که به ذهن و قلب

شود، ولى داند هیچ وقت در آن گناه واقع نمىبیند و لو مىشود و خود را در حال گناه با آن طرف مىمى

 انصاف این است که این دو، یک چیز هستند و دلیلى بر این معانى نداریم) همان(.

(. یک خوشایندی 258، ص1386تلذذ نیز در لغت به معنای همان لذت بردن در فارسی است) زمخشری، 

 و رضایت نفسانی است که در نتیجة حصول یک امر موافق با طبع برای انسان رخ می دهد.



 به، دو عنوان عامیتلذذ و ر. 2.2

عنوان تلذذ و ریبه دو عنوان عامی هستند که در دیگر ابواب فقه نیز به چشم می خورند. مثال در مسئله 

 حکام آمده است:نگاه به نامحرم در قواعد اال

إلّا العورة و إن کان شابّا حسن  -و إلى أهل الذمّة و شعورهنّ، إلّا لتلذّذ أو ریبة. و أن ینظر الرجل إلى مثله» 

الصورة، إلّا لریبة أو تلذّذ؛ نگاه به زنان اهل ذمه و موهای آنان و نیز نگاه مرد به همجنس خود به غیر از 

 (6، ص3، ج1413عالمه حلی، «) ا تلذذ یا ریبه باشدعورت، جایز است اال اینکه همراه ب

تلذذ و ریبه در این مسئله موجب حرمت شده است کما اینکه در مسئلة شنیدن صدای زن نامحرم موجب 

 تحریم آن شده است. 

اما آنچه مورد سوال است، این است که آیا هر مسئله ای که با عنوان تلذذ و ریبه همراه شود حرام خواهد 

ای روشن شدن پاسخ این سوال، باید مشخص شود دقیقا چه نوع لذت بردنی حرام است؟ آیا هر شد؟ بر

 لذتی حرام است یا اینکه حرمت، محدود به نوع خاصی از لذت است؟ 

بدیهی است که هر لذتی حرام نیست. لذت از خوردن غذا و یا نگاه به مناظر زیبا را شارع حرام نکرده 

عام و در همه موارد ممنوع است و مورد نهی شارع، آن لذتی است که ناشی از است. آن لذتی که به طور 

شهوت جنسی و قوای جنسی باشد. چنین لذتی است که انسان را به گناه می کشاند و انسان باید از آن 

 بهراسد. این مطلبی است که از مجموع عبارات فقها در ابواب مختلف بدست می آید. 

شیخ «) اللهو ما تلتذّ به النفس و ینبعث عن القوى الشهویة» و حرام فرموده است:شیخ انصاری در مفهوم له

 (48، ص2، ج1415انصاری، 

طبق این بیان، آنچه موجب حرمت لهو شده است، لذتی است که ناشی از قوای شهوانی و جنسی است. 

 را در انسان تقویت می کند. چنین لذتی، زمینه و بستر سازی است برای گناه. در واقع تمایل به انجام گناه 



از همین جهت، همة لذّت هایی که در روایات ممنوع دانسته شده اند، نسبت به مسائل جنسی هستند) که 

 به برخی از این روایات اشاره خواهد شد(.

همچنین ریبه، زمانی حرام خواهد بود که خوف وقوع در محرّمات جنسی وجود داشته باشد. اما کاری که 

آن خوف وقوع در مطلق گناه برود، می تواند از باب مقدمه گناه مورد بررسی قرار گیرد که در همه  با انجام

 موارد حرام نخواهد بود و بحث آن خواهد آمد. 

توجه به این مسئله که لذت حرام، لذت ناشی از قوای جنسی و شهوانی است نه هر لذّتی، اشکاالت 

د و لذت حرام و حالل را از یکدیگر تفکیک خواهد کرد. شاید عدم احتمالی در این زمینه را اسخ خواهد دا

عنایت به این مسئله، موجب شده است که مرحوم نراقی به حرمت لذت در مسئله سماع صوت نامحرم اشکال 

 کرده و سعی در ردّ ادله آن کنند. اما خود ایشان در نهایت می فرمایند:

 فساد فکلّما کان کذلک یحرم و إلّا فال؛بل إذا کان مهیّجا للشهوة داعیا إلى ال» 

نراقی، «) اد و گناه ترغیب کند، حرام استبله، چنانچه مهیج و تحریک کننده شهوت باشد و انسان را به فس

 (69، ص16، ج1415

ایشان با این استثناء خود، اشاره به همین نکته ای دارند که پیش تر بیان شد. یعنی قبول دارند که لذت و 

ست و آن لذتی که در سایر فقها به حرمت آن فتوا می دهند، همین است. ریبه نسبت به مسائل جنسی حرام ا

 لذا اشکال به حرمت لذت جایگاهی نخواهد داشت. 

با توجه به آنچه گذشت و تفکیک بین لذت حالل و حرام، چنانچه انسان به صورت زن یا مرد زیبارویی 

غیر از آن باشد مثال لذتی باشد که از دیدن  بنگرد و لذت ببرد، اگر ناشی از قوای جنسی باشد، حرام است اگر

 یک منظره زیبا برای او حاصل می شود، لذتی است حالل. 

 

 



 چرایی حرمت تلذذ و ریبه. 2.3

فقهای گذشته و معاصر، اعم از شیعه و سنی، نظر و سماع از روی تلذذ و ریبه را حرام شمرده و آن را 

 (. 76، ص1425م شیرازی، مفروغ عنه و یک مسئله مسلم دانسته اند) مکار

اما اینکه چرا تلذذ و ریبه حرام است، امری است که به تفصیل به آن پرداخته نشده است و از آن عبور 

 ل قبولی برای مسئلة مذکور یافت. کرده اند. اما با نگاهی به عبارات فقها و نیز آیات و روایات، می توان ادله قاب

 

 اجماع. 2.3.1

 ه، از سوی فقها ادعای اجماع شده است. صاحب جواهر می فرماید: در حرمت تلذذ و ریب

و األمر سهل بعد معلومیة الحرمة عند األصحاب و المفروغیة منه، و إشعار النصوص بل ظهورها بل » 

صریح بعضها فیه، فال وجه للمناقشة فی الثانی منهما) ای خوف الفتنة( بعدم ثبوت حرمة ذلک بمجرد احتمال 

 (70، ص29، ج1404نجفی، «) المحرم، ضرورة کون المستند ما عرفت، ال هذا کما هو واضحالوقوع فی 

ایشان می فرماید مسئله حرمت تلذذ و ریبه یک امر ثابت شده نزد فقهاست و آن را مفروغ عنه گرفته اند. 

لیل ما صرف به عالوه روایات بسیاری نیز وجود دارد که ظهور و حتی تصریح بر مطلوب دارند. بنابراین د

 احتمال وقوع در حرام نیست، بلکه اجماع فقها و روایات پشتوانة این نظر هستند. 

اما به هرحال، از آنجاکه مستند مورد استشهاد فقها معلوم است، این اجماع یک اجماع مدرکی است) 

بسیار قوی ( و در نتیجه یک دلیل قطعی نخواهد بود. هرچند می تواند یک موید 38، ص1، ج1424مکارم، 

 باشد. 

 مرحوم عالمه حلی در ایضاح الفوائد می فرماید:



نظر الرجل إلى المرأة... و اما الوجه و الکفان فیحرم بتلذذ أو خوف الفتنة إجماعا لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ » 

 یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم؛ 

خوف فتنه باشد، اجماعا حرام است به دلیل نگاه مرد به صورت و دو کف زن نامحرم چنانچه با تلذذ و 

 ( 6، ص3، ج1387عالمه حلی، «) آیه شریفه: به مؤمنان بگو نگاه خود را نگه دارند

در این عبارت، مرحوم عالمه دلیل قول فقها را آیه شریفه معرفی کرده است که مدرکی بودن آن را می 

م، باز هم این آیه به همراه دیگر روایاتی که خواهد آمد، رساند. حتی اگر این آیه را دلیل قطعی کالم فقها ندانی

 احتمال دارد که مورد استناد فقها بوده در نتیجه یک اجماع محتمل المدرکی و باز هم غیر حجت خواهد بود. 

 

 مذاق شارع. 2.3.2

ت هائى کرده است که بعضى از آنها هرچند به صورگیرىشارع در مورد رابطة زن و مرد نامحرم سخت

رم نشسته است تا موقعى گوید جائى که زن نامحتواند مذاق شارع را مشخص کند. مثلًا مىکراهت است امّا مى

گوید که خلوت با نامحرم حرام است و لو احتمال خالفى هم که محل گرم است در آنجا ننشیند و یا مى

(. حال شارعى که حتی 38، ص1ج، 1424ندهد. حتّى اگر در آنجا نماز هم خوانده شود باطل است) مکارم، 

دهد، چگونه ممکن است نگاه به نامحرم و شنیدن اى نمىاگر خوف وقوع در حرام هم نباشد چنین اجازه

صدای رو را با وجود خوف وقوع در حرام اجازه دهد؟ چنین احکامى در شرع زیاد داریم و قصد ما تعرّض 

 آید.) همان(رع بدست مىها مذاق شابه این احکام نیست بلکه از این نمونه

 

 

 



 ارتکاز و سیره متشرعه. 2.3.3

ارتکاز متشرعه بر این است که شنیدن صدای زن نامحرم و یا نظر به آن از روی تلذذ و یا خوف وقوع در 

( به سبب این ارتکاز، عمل و سیره متشرعه نیز بر 30، ص14، ج1416حرام، ممنوع و حرام است.) حکیم، 

ذذ و ریبه را یک امر حرام تلقی می کرده است. این سیره در همه اعصار جاری بوده همین منوال بوده و تل

است و می توان ادعا کرد که سیره متصل به زمان معصوم است و در نتیجه حجت می باشد. چراکه خیلی 

ه بعید و محال عرفی است که متدینین بماهم متدینین تا این حد گسترده یک سیره ای را از پیش خودشان ب

 (.175، ص5، ج1466باشند) خرازی،  وجود آورده باشند و به آن پایبند

 

 ادله نقلی. 2.3.4

ادله نقلی فراوانی مبنی بر حرمت و منع از نگاه یا سماع از روی تلذذ و ریبه وجود دارد. ابتداءا برخی از 

 رمورد حرمت ریبه خواهیمد روایاتی که دال بر نهی از تلذذ است را از نظر خواهیم گذراند و سپس به روایات

 پرداخت. 

 

 ادله نقلی حرمت تلذذ. 2.3.4.1

 روایت اول. 2.3.4.1.1

 الْمَخْرَجَ فَأُطِیلُ وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ لِی جِیرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ

ءٌ آتِیهِ بِرِجْلِی إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ شَیْ  «لَا تَفْعَلْ » مِنِّی لَهُنَّ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ عالْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً

مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ تَاللَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: إِنَّ السَّ »أَسْمَعُهُ بِأُذُنِی فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع



یٍّ فَقَالَ الرَّجُلُ کَأَنَّنِی لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآیَةِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِیٍّ وَ لَا عَجَمِ« أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا؟

قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَکَ فَلَقَدْ کُنْتَ مُقِیماً  »اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع لَا جَرَمَ أَنِّی قَدْ تَرَکْتُهَا وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُ

رَهُ فَإِنَّهُ لَا مِنْ کُلِّ مَا یَکْ عَلَى أَمْرٍ عَظِیمٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِکَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى وَ اسْأَلْهُ التَّوْبَةَ

 ؛یَکْرَهُ إِلَّا الْقَبِیحَ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکُلٍّ أَهْلًا

مردی آمد نزد امام صادق ع و عرض کرد: من همسایگانی دارم و آن ها کنیزانی دارند که نوازندگی و 

صدایشان را می شنوم، پس نشستن را خوانندگی می کنند. چه بسیار اوقاتی که به تخلّی می روم و در آنجا 

طوالنی می کنم تا صدایشان را بشنوم. امام صادق ع فرمود: این کار را نکن. سپس آن شخص گفت: به خدا 

قسم قصد انجام گناهی ندارم و نمی خواهم سراغ آن کنیزان بروم، بلکه فقط صدایشان را می شنوم] و لذت 

د: آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: گوش و چشم و دل همه می برم و چیز دیگری نیست[. امام ع فرمو

شان نزد خداوند مورد سوال هستند؟ سپس آن مرد گفت: گویا تا حال این آیه را از هیچکس نشنیده بودم. 

پس علی رغم میل باطنی آن کار را رها کردم و استغفار کردم. امام صادق ع به او فرمود: غسل کن و نماز] 

چراکه مشغول انجام کاری بودی که قبح بسیار باالیی داشت، اگر در همان حال می مردی احوال  توبه[ گذار

بسیار بدی داشتی. استغفار کن و توبه کن از هر کار مکروه و قبیحی که خدا تنها کار قبیح را مکروه می داند 

 (116، ص1، ج1407و شیخ طوسی،  80، ص1، ج1413شیخ صدوق، «) و کار قبیح را برای اهلش واگذار

این روایت شریفه، بسیار صریح در مطلوب است اال اینکه از نظر سندی دچار مشکل است و مرسله است. 

اعتبار نسبی این روایت می  که موجب« تهذیب» آمده است و هم در« الفقیه» اما این روایت، هم در کتاب

 شود. 

 

 

 



 روایت دوم. 2.3.4.1.2

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ

 (524، ص5، ج1407کلینی، «) لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ» اللَّهِ ع یَقُولُ:

حدیث ثقه و امامی هستند اال عبّاد بن صهیب که فردی عامّی اما موّثق بوده است) تمامی راویان این 

 (. 24، ص1342و برقی،  293، ص1365نجاشی، 

این روایت نسبت به زن بادیه نشین است که می فرماید نگاه به مو و بدن او اشکالی ندارد مادامی که نگاه 

، 1، ج1424ت است نه اینکه در مقابل سهواً باشد) مکارم، عمدی نباشد. اما عمداً یعنى چه؟ یعنى به قصد لذّ

توان نگاه کرد) همان(. این (. پس حتّى به زنانى هم که نگاه کردن به آنها جایز است به قصد لذّت نمى39ص

 چراکه مناط و مالک آن واحد است. مسئله نسبت به شنیدن صدا نیز صادق است 

 

 روایت سوم. 2.3.4.1.3

نَ رَسُولُ اللَّهِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَا عَلِیُّ بْنُ

ى النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَى ص یُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ عَلَ

، 2، ج1417کلینی، «) جْرِالشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَ

 (.648ص

سالم کردن به زنان جوان خودداری می کرد تا  مطابق این حدیث شریف و صحیح السند، امام علی ع از

مبادا صدای آن ها موجب لذت شود. طبیعتا امام علی ع معصوم بودند و خوف گناه و لذت برایشان نمی 

 (469، ص3، ج1413رفت، این را برای آموزش دیگر انسان ها بیان کردند) شیخ صدوق، 

  



 روایت چهارم. 2.3.4.1.4

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ لَکَ أَوَّلُ نَظْرَةٍ َو الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ وَ لَا » نُ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْ» 

 ؛لَکَ

پیامبر ص فرمود: ای علی! نگاه اول برای توست] و اشکالی ندارد[ و نگاه دوم علیه تو] و بر تو ممنوع 

 (19ص، 4، ج1413شیخ صدوق، «) است[.

 اصبغ بن نباته از راویان ثقه و جلیل بوده و سند روایت، صحیح و خالی از اشکال است. 

وارد شده اند « ال تتبع النظرة النظرة» مشابه این حدیث، روایات بسیاری نیز وجود دارد که برخی با تعبیر

اه شهوت آلود و از روی و در واقع بیان کننده حرمت نگاه مجدد هستند که نگاه مجدد، انصراف دارد به نگ

 (38، ص1، ج1424تلذذ.) مکارم، 

از مجموع این روایات استفاده می شود که لذت بردن به واسطه شنیدن صدای نامحرم و یا چهرة او که 

 قوای شهوانی را تحریک می کند، به خودی خود حرام است، چه خوف وقوع در حرام باشد و چه نباشد. 

را به ریبه و خوف فتنه نیز برگرداند. چراکه لذت بردن از صدای نامحرم  از طرفی، می توان حرمت تلذذ

و یا مشاهده صورت او، یک نوع تحریک کننده و ایجاد کننده میل در نفس انسان برای عمل حرام است. در 

نتیجه خوف فتنه و حرام در آن وجود دارد. بنابراین از این منظر می توان روایات موجود در بحث حرمت 

 رای حرمت تلذذ نیز استفاده کرد. ه را بریب

 

 

 

 



 ادله نقلی حرمت ریبه. 2.3.4.2

 رفتار پیامبر ص در مقابل زن خثعمی. 2.3.4.2.1

ثمّ اتا الجمرة فرماها فاستقبلته جاریةٌ شابّة من خَثعَمْ  انّ النّبى صلى اهلل علیه و آله ارْدف الفضل بن عبّاس» 

زى عن احُجَّ عنه؟ قال: خٌ کبیر قد أفند و قد ادرکَتْه فریضة اللّه فى الحج فیُجفقالت یا رسول اللّه إنّ أبى شی

ک؟ قال صلى اهلل علیه و حُجّى عن ابیک و لوّى عُنُقَ الفضل فقال له العباس یا رسول اللّه لَوَّیتَ عُنق ابن عمّ

 آله رأیتُ شابّاً و شابّةً فَلَمْ آمُنْ الشیطان علیهما؛

ره) باس، پسر عموی خود را پشت خود بر روی مرکبی سوار کرد تا اینکه به جمپیامبر ص فضل بن ع

دمت پیامبر یک جمره از میان جمرات( رسیدند و پیامبر ص آن را رمی کرد، سپس زن جوانی از قبیله خثعم خ

ی او حج ص آمد و عرض کرد: پدرم پیر و زمین گیر شده و حج واجب بر گردن او آمده، آیا می توانم بجا

ا نبیند(. رآورم؟ پیامبر ص فرمود: بجای او حج بجای آور و سر فضل را به طرف دیگری گرداند) تا آن زن 

ا کنار رسپس عباس به ایشان عرض کرد: چرا سر او را برگردانیدی؟ فرمود: یک پسر جوان و دختر جوانی 

 (.77، ص1425مکارم شیرازی، «) هم دیدم و آنان را از مکر و حیله شیطان در امان ندیدم

این حدیث شریف را آیت اهلل مکارم در کتاب انوار الفقاهة خود آورده اند که مشابه این حدیث با کمی 

 2کتب مختلف اهل سنت نقل شده است. تغییر در عبارات، در

 ایت، از عامه رسیده است اما مورد عمل فقهای امامیه واقع شده است. لذا این رو

                                                           

و السنن  261ص  5و سنن النسائي ج  431ص  1و سنن أبي داود ج  74ص  4و صحیح مسلم ج  57ص  2الدارمي ج . 2

و  201ص  5ج  و كنز العمال 24ص  10و عمدة القاري ج  425و  417ص  3و فتح الباري ج  122ص  5برى للبیهقي ج الك

در مرورگر، این روایت در كتاب « رأیت شابّاً و شابّة» . با جستجوي برخي از عبارات این حدیث مانند:347ص  2عیون األثر ج 

 هاي مختلف عامه یافت خواهد شد.



در این روایت از آنجا که پیامبر ص خوف فتنه داشتند و متوجه شدند که اگر فضل به آن زن گاه کند، ریبه 

شد، وجود دارد، از ادامه نگاه فضل ممانعت فرمود. هرچند که طبیعتا آن نگاه در آن شرایط به گناه منجر نمی 

 اما همین خوف فتنه و شرایط تحریک آمیز از دیدگاه پیامبر ص غیر مشروع بود و از آن جلوگیری کرد. 

 ه به همین مورد اکتفاء می کنیم. روایات دیگری در این زمینه وجود دارد ک

 

 مقدمه حرام . 2.3.4.3

جب خوف فتنه شود، در دلیل دیگری که می توان برای حرمت ریبه ذکر کرد، این است که آن چه مو 

 واقع یک نوع مقدمه است برای عمل حرام. لذا از باب حرمت مقدمه حرام، حرام خواهد بود. 

اما این دلیل، یک دلیل تامّی نیست. نسبت به حرمت مقدمه، اصولیون اتفاق نظر ندارند. برخی از اصولیون 

ر که مطلقا تالزمی بین واجب و وجوب مانند مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آیت اهلل خوئی و مرحوم مظف

 (. 311، ص1440) مظفر، دمقدمه آن قائل نیستند، می گویند تالزمی بین عمل حرام و مقدمه آن نیز وجود ندار

اما در مقابل، افرادی که به هر نحو مقدمه واجب را واجب می دانند، مقدمه حرام را نیز حرام می دانند. 

وب مقدمه حرام نیز با هم اتفاق نظر ندارند و اختالفات گسترده ای در این این دسته از اصولیون نیز در وج

 زمینه وجود دارد. 

گاهی مقدمه حرام به نحوه علت تامّه است یا علت ناقصه است اما آخرین جزء محقّق کننده علّت تامه 

حرام می شود و راهی است. در این فروض که موارد کمی هم دارند، انسان با انجام مقدمه باالجبار داخل در 

، 1، ج1428برای تخلف از آن ندارد. در این دو صورت، حرمت مقدمه قطعا حرام خواهد بود) مکارم، 

 .(429ص



فرض دیگر، این است که انسان بعد از انجام مقدمه، هرچند در مسیر حرام قرار می گیرد، اما همچنان 

 نیز صورت های مختلفی مطرح است:اختیار در انجام حرام یا ترک آن را دارد. در این حالت 

 الف( انسان آن مقدمه را به قصد رسیدن به حرام انجام دهد. حال یا موفق به آن می شود یا نمی شود. 

ب( انسان مقدمه را به قصد رسیدن به حرام انجام نمی دهد، بلکه غرض دیگری دارد یا خود مقدمه را 

 مستقال می خواهد. 

آیا مقدمه حرمتی دارد یا نه؟ و اگر دارد، در کدام از این حاالت مقدمه حرام  اینکه در این دو فرض اخیر،

 .(310، ص1440است، اختالف است) مظفر، 

خوف فتنه، می تواند مصداقی از هر یک از فروض باال قرار بگیرد و طبق نظر برخی، حکم به حرمت آن 

حرام است و باید از آن اجتناب  -که گذشتهمانطور  -بشود. در حالی که خوف فتنه مطلقا طبق نظر همه فقها

 شود. بنابراین، این دلیل نمی تواند دلیل متقنی محسوب شود.

از روایات و  -که منظور خوف وقوع در محرّمات و منکرات جنسی است -بنابراین، حرمت خوف فتنه

می شود. لذا اگر  سیره متشرعه و دیگر ادله به دست آمده است و خود آن مستقالً یک منکر و گناه محسوب

خوف وقوع در آن وجود داشته باشد، مثال شرایطی باشد که انسان را دچار خوف وقوع در حرام جنسی کند) 

 ه حرام مورد بررسی قرار گیرد.   همان خوف فتنه اصطالحی(، می تواند از باب مقدم

 

 حرمت نازک و لطیف کردن صوت بر زنان . 2.3.5

ای زن نامحرم از روی لذت و ریبه مشخص شد، جای این سوال است بعد از آن که حرمت شنیدن صد

که آیا در مقابل هم بر زنان حرام است که صدای خود را بگونه نازک و با کرشمه کنند که موجب ریبه و 



لذت مرد نامحرم شود؟ به عبارتی همانطور که سماع صوت نامحرم با لذت و ریبه حرام است، آیا اسماع آن 

 نامحرم نیز حرام است؟ از سوی زنان 

 

 « ال تخضعن بالقول» آیه. 2.3.5.1

یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَالَ تَخْضَعَْن » سوره احزاب آمده است: 32در آیه شریفه 

 «مَعْرُوفاً بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْالً

در این آیه شریفه، خداوند زنان پیامبر ص را نهی می کند از این که هنگام تکلم با مردان نامحرم، در 

صدای خود خضوع نکنند، یعنی صدای خود را به گونه ای نازک و لطیف نکنند. به عبارت دقیق تر، در برابر 

نشان ندهند بلکه با حالتی عادی و خوددارانه  مردان خود را خاشع و خاضع و آرام و تسلیم به واسطه گفتار

سخن بگویند و هرگز آثار لطافت و تسلیم در کالمشان هویدا نباشد. خضوع گاهی به واسطه گفتار نشان داده 

می شود و گاهی به واسطه رفتار. خضوع و کرشمه زن در برابر مرد، قلب مرد را جذب زن کرده و او را 

 امر، خطوط قرمز بین زن و مرد را می شکند و خوف فتنه می رود.  متمایل به خود می کند. همین

از این جهت، خداوند زنان پیامبر ص را از خضوع درگفتار نهی می کند چراکه موجب می شود افرادی 

 که دارای نفس ضعیفی هستند، به آنان طمع کنند. 

استفاده می شود همانطور که بر  نهی و ظاهر در حرمت است و از این آیه، به خوبی« ال تخضعن بالقول» 

مردان شنیدن صدای ریبه دار زن حرام است، شنواندن صدای ریبه دار به گوش نامحرمان بر زنان نیز حرام 

 است. 

برخی اشکال کرده اند که این آیه مختص زنان پیامبر است. چراکه ابتدای آیه خطاب به آنان است در مقام 

(. اما این اشکال وارد نیست. 165، ص1417وا پیشه کنند) سیفی مازندرانی، فضلیتشان بر سایر زنان چنانچه تق



چراکه آیه بعد از اشاره به قدر و منزلتشان برخی مواردی که باید از آنها دوری کنند را بیان می کند، از جمله 

پیامبر ص عدم خضوع بالقول و ماندن در خانه و عدم تبرج و اقامه داشتن نماز و زکات. آنچه مختص زنان 

است، همان مورد اول است یعنی فضلیتشان بر  سایر زنان در صورت رعایت تقوا. اما تکالیف الهی مختص 

 انان نیست و مشترک در همه زنان است) همان(. 

است، یک مالک عامی است که « یطمع الذی فی قلبه مرض» که« ال تخضعن بالقول» به عالوه، دلیل حکم

 ارد. نسبت به همه زنان وجود د

از طرفی، وقتی خوف فتنه رود، این یک خوف طرفینی است. در نتیجه بر طرفین الزم است که از آن 

 در تکلم تغییر رویه صورت دهند.  خودداری کنند و وقتی دیدند خوف فتنه می رود، تکلم را قطع کنند یا

 

 اعانت بر حرام. 2.3.5.2

وف فتنه از آن، موجب حرمت شنیدن آن بر مرد است. همانطور که بیان شد، لذت بردن از صدای زن یا خ

حال اگر زنی هنگام تکلم با نامحرم، صدای خود را بگونه ای کند که موجب تلذذ و یا خوف مرد از وقوع 

 در حرام شود، در حقیقت آن زن اعانت بر اثم کرده و زمینه را برای گناه مرد فراهم می کند. 

 شهید ثانی در مسالک می فرماید: 

و اعلم أنّ القدر الذی یحرم استماعه منه یحرم علیها إسماعه األجنبیّ من عموم و خصوص، کما یحرم » 

 علیها کشف ما یحرم نظره لألجنبیّ؛

چه سماع همراه با تلذذ و ریبه را حرام بدانیم  -همان مقدار از صوت زن که شنیدن آن بر مرد حرام باشد

د نیز بر زن حرام است. همانگونه که بر زن حرام است آن مقدار از ، اسماع و شنواندن آن به مر-چه مطلقا

 (. 57، ص7، ج1413شهید ثانی، «) بدن و موی خود که دیدن آن بر مرد حرام است را کشف و ظاهر کند



 همچنین مرحوم مال احمد نراقی در این زمینه می فرماید: 

، 16، ج1415راقی، ن«) م حرام و معاونة على اإلثمو لو کان السماع حراما لحرم تکلّمهنّ، ألنّ سبب الحرا» 

 (66ص

ن ع با ایشان بعد از اینکه نسبت به جواز شنیدن صدای زن توسط نامحرم به تکلم خواهران امام حسی

اع صدایشان اجانب و دشمنان استهشاد می کنند، می گویند اگر شنیدن صدایشان توسط نامحرم حرام بود، اسم

 چراکه سبب حرام نیز حرام است و معاونت بر اثم است.  نیز بر آنان حرام بود.

البته در حرمت یا عدم حرمت تعاون بر اثم اختالفاتی وجود دارد و برخی قائل به جواز آن هستند اال در 

 3اعانت بر اثم است در همه موارد.استثنائاتی، اما نظر مشهور فقها حرمت 

د و بنابراین، طبق آنچه گذشت، مشخص شد شنیدن صدای زن نامحرم بر مرد چنانچه از روی لذت باش

ا رها کند و یا خوف وقوع در حرام باشد، حرام است و باید از آن خودداری کند و اگر دچار آن شد، تکلم ر

را بگونه ای  ر این مسئله اختالفی میان فقها نیست. همچنین در مقابل، بر زن نیز حرام است که صدای خودد

 کند. رد نامحرم را دچار لغزش می لطیف و با کرشمه کند چراکه قلب م

 

 شنیدن صدای عادی زن نامحرم . 3

مت صدای عادی زن نامحرم همانطور که گذشت، آنچه مورد اختالف فقها بوده است، حرمت یا عدم حر

است. از میان قدماء، تعدادی قائل به حرمت مطلق شنیدن صدای زن نامحرم شده اند. ظاهر کالم عالمه در 

( و نیز 521، ص4، ج1417کتب مختلفی چون قواعد و تحریر و ارشاد و تلخیص) جمعی از پژوهشگران، 

حقق کرکی در جامع المقاصد) محقق کرکی، ( و م213، ص2، ج1408نظر محقق حلی در شرائع) محقق حلی، 

                                                           

 15، ص1381و طباطبائي قمي، االنوار البهیة في القواعد الفقهیة،  180، ص1، جمصباح الفقاهة، بي تا -ر.ک: خوئي، المكاسب. 3



( بر حرمت است و تنها به مقدار ضرورت 219، ص3، ج1419( و شهید اول) شهید اول، 43، ص12، ج1414

(. اما در 66، ص23، ج1405جواز داده اند. حتی این نظریه، به مشهور هم نسبت داده شده است) بحرانی، 

 ( حکم به جواز داده اند.573، ص1388تذکره) عالمه حلی،  مقابل، فقهای بسیاری حتی خود عالمه در

ابتداءا ادله قائلین به جواز را بررسی خواهیم کرد و سپس به ادله قائلین به حرمت و نقد آنها خواهیم 

  پرداخت.

 

 ادله جواز. 3.1

 قرآن. 3.1.1

ده است. اما می توان برخی در قرآن کریم آیه ای که به طور صریح و مستقل به این مسئله بپردازد بیان نش

آیات که حاوی سخن گفتن زنان است و یا اشاره به این موضوع دارد را مورد بررسی قرار داد و دیدگاه قرآن 

 نسبت به این مسئله را استخراج کرد. 

 آیاتی که می تواند مورد استشهاد باشد، آیات ذیل است:  .1

 آل عمران: گفتگوی حضرت زکریا با مریم س 37آیه  .2

 نمل: گفتگوی حضرت سلیمان با ملکه سبا 44-42ه آی .3

 قصص: گفتگوی حضرت موسی ع با دختران شعیب ع  23آیه  .4

 قصص: گفتگوی خواهر حضرت موسی ع با فرعونیان  12آیه  .5

 احزاب: توصیه به زنان پیامبر ص که با نازکی و کرشمه در صدا سخن نگویند  32آیة  .6

 یم: از باب نمونه، به چند مورد اشاره می کن

 : تکلم حضرت مریم یا زکریای نبی ص. 3.1.1.1



ا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ کَفَّلَها زَکَرِیَّا کُلَّما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّ» 

 ؛ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابرِزْقاً قالَ یا مَرْیَمُ أَنَّى لَکِ هذا قالَتْ هُوَ

اى مریم! »دید. از او پرسید: شد، غذاى مخصوصى در آن جا می ... هر زمان زکریا وارد محراب او می 

این از سوى خداست. خداوند به هر کس بخواهد، بى حساب روزى »گفت: « اى؟!این را از کجا آورده

 (.37آل عمران، «) دهدمی

حضرت زکریا ع شوهر خاله حضرت مریم س بود که بعد از وفات عمران، پدر حضرت مریم ع، تکفل 

(. بنابراین، هرچند ایشان با یکدیگر رابطه سببی داشته اند 30، ص2، ج1419او را برعهده گرفت) ابن کثیر، 

س صورت گرفته است کریا ع و حضرت مریم اما نامحرم بوده اند. در آیه فوق، گفتگویی که بین حضرت ز

 را می خوانیم. 

 

 تکلم خواهر حضرت موسی ع با فرعونیان. 3.1.1.2

 ؛لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُون أَْهلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ  وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلى» 

از پیش بر او حرام کردیم و خواهرش )که بیتابى مأموران را براى پیدا کردن دایه  ما همه زنان شیرده را

توانند این نوزاد را براى شما کفالت کنند اى راهنمایى کنم که می آیا شما را به خانواده»مشاهده کرد( گفت: 

 (12قصص، «) و خیرخواه او باشند؟!

فرزندی گرفتند و برای او دنبال دایه بودند، خواهر بعد از آنکه فرعون و آسیه س حضرت موسی ع را به 

 حضرت موسی ع وارد دربار فرعون شد و با عمّال فرعون سخن گفت.  

 

 



 که با نازکی و کرشمه در صدا سخن نگویندص توصیه به زنان پیامبر . 3.1.1.3

قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَواْلً  ال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فییا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَ» 

 (32احزاب، «) مَعْرُوفاً

در این آیه شریفه خداوند متعال به زنان پیامبر ص می فرماید شما مانند دیگر زنان نیستید و باید نسبت 

جمله اینکه با ناز و کرشمه سخن نگویید تا موجب به مراعات دستورات اسالم، توجه بیشتری داشته باشید. از 

 لغزش دل بیمار دالن نشود. بلکه به نحو عادی و بدون ریبه سخن بگویید. 

 شیخ طوسی در تفسیر التبیان در این باره فرموده است:

یطمع من فی قلبه أی ال تلین کالمکن للرجال، بل یکون جزال قویاً لئال « فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» ثم قال لهن» 

مستقیماً جمیال بریئاً من التهمة « وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً» مرض. قال قتادة: و معناه من فی قلبه نفاق... ثم قال لهن

 (338، ص8شیخ طوسی، ج«) بعیداً من الریبة موافقاً للدین و اإلسالم

محرم ممنوع نشده است. بلکه سخن بنابراین می توان نتیجه گرفت اساس سخن گفتن زنان با مردان نا

 ه نحو تحریک آمیز مورد نهی است. گفتن ب

 

 . نحوه استدالل به آیات3.1.1.4

در میان آیاتی که گذشت) غیر از آیه اخیر(، برخی از آن ها شامل گفتگویی هستند که حداقل یکی از 

 . طرفین آن، معصوم است و در برخی دیگر، هردو طرف گفتگو غیر معصوم هستند

 از دو جهت می توان به آیات مذکور استشهاد کرد:



رف الف( مورد اول که تنها برای دسته اول مطرح می شود، این است که: دو طرف یا حدّاقل یک ط

های ممتاز و کسانی هستند که گفتار و رفتارشان برای وگو در این آیات از پیامبران الهی، از شخصیتگفت

 الگوبرداری است.  سایر افراد جامعه حجت و قابل

البته شاید این استدالل مورد اشکال واقع شود. از این جهت که ما در حال بررسی حکم اسالم هستیم و 

فعل انبیاء پیشین برای ما حجت نیست. چراکه عصمت انبیاء متناسب با شریعت خودشان است و فعلی که 

ممکن است شنیدن صدای زن نامحرم برای آن در شریعت خودشان حرام بوده را انجام نمی دادند. بنابراین، 

 4شد و این منافی با عصمتشان نیست.ها جایز بوده ولی در اسالم حرام با

هره برداری خواهند بتدالل دوم نیز در بحث ما مورد اما به هر حال، این دسته از آیات با استفاده از شیوه اس

 بود. 

وگوها در قرآن، ب( دومین شیوه استدالل که نسبت به همه آیات وجود دارد این است که: نقل این گفت

 رآن است.قبدون اینکه این عمل تخطئه یا از آن مذمّتی شده باشد، دلیل بر عدم ممنوعیت آن از دیدگاه 

آن داستانی و یا کالمی نقل شود و خداوند همه و یا بخشی از آن را ردّ نکند، به معنای اساسا هرگاه در قر

 5گذاشتن خداوند بر آن مطلب است. امضا و صحه

                                                           

مي فرمایند: الزمه عصمت هر شخص، ترک اعمالى است كه بر او حرام باشد مانند  197آیت اهلل مصباح در آموزش عقاید، ص. 4

كه در شریعت متبوع او در زمان ارتكاب، حرام باشد. بنابراین، عصمت یك  گناهانى كه در همه شرایع، حرام است و كارهایى

شود پیامبر با انجام دادن عملى كه در شریعت خود وى و براى شخص او جایز است و در شریعت قبلى حرام بوده، یا بعداً حرام مى

 .گرددخدشه دار نمى

 40و یا در آیه « انما یتقبل اهلل من المتقین» مائده آنجا كه هابیل به برادر خود مي گوید: 27براي مثال، عالمه طباطبائي در آیه . 5

، از آن جاكه بعد از آن ها هیچ ردّي از سوي «الغوینهم اجمعین اال عبادک منهم المخلصین» كه شیطان مي گوید:سوره حجر 

خداوند صادر نشده است، ایشان در تفسیر المیزان این عدم ردّ را به معناي صحه گذاشتن و تایید الهي قلمداد كرده اند. یعني حقیقتا 

 متقین را قبول مي كند و تنها انسان هاي مخلَص هستند كه از اغواي شیطان مصون مي مانند.اینگونه است كه خداوند تنها اعمال 



نیدن صدای شبنابراین، با توجه به آنچه گذشت، می توان نتیجه گرفت که اساس تکلم مرد و زن نامحرم و 

 اه قرآن جایز است و منعی ندارد. یکدیگر، از دیدگ

 

 سیره متشرعه. 3.1.2

بین زنان اهل بیت ع و سایر مؤمنات به نحو فراگیر و گسترده بر نقل احادیث از معصومین  سیره مستمره

و نیز مکالمه با مردان نامحرم در اعصار مختلف از زمان پیامبر ص و اهل بیت ع تا زمان حاضر بوده است، تا 

سیفی مازندرانی،  و 98، ص29، ج1404جایی که تعداد قابل توجهی از راویان حدیث، زنان هستند) نجفی، 

(. بنابراین، مکالمه زنان و مردان نامحرم با یکدیگر، سیره متشرعه متصل به زمان معصوم بوده 165، ص1417

و حجت است و کاشف از یک دلیل شرعی است که مبنای عمل و سیره آن ها قرار داشته است) خرازی، 

 6.(175، ص5، ج1466عمدة االصول، 

وان همه آن تبه عالوه، این مکالمات ما بین زنان و معصومین و مردان نامحرم از شمار خارج است و نمی 

 ها را حمل به ضرورت کرد. 

 مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان ادله حرمت می فرماید: 

ى خالف ذلک، کل بالسیرة المستمرّة فی األعصار و األمصار من المتدینین و غیرهم عللکن ذلک کلّه مش» 

و األئمة ع على وجه  صو بالمتواتر أو المعلوم ممّا ورد من کالم الزهراء و بناتها س . و بمخاطبة النساء للنبی 

 نجفی، همان(. «) ال یمکن إحصاؤه و ال تنزیله على االضطرار لدین أو دنیا

وه، اینگونه نیز می توان مسئله را بیان کرد که زن و مرد نامحرم از میان عقالی زمان معصوم، به عال

بایکدیگر مکالمه داشتند با این وجود، نه تنها هیچ ردعی از سوی شارع به ما نرسیده است بلکه خود ائمه نیز 

                                                           

 عقالء به همین منبع مراجعه شود. ه سیره متشرعه و نیز تفاوت آن با سیرهبراي اطالعات بیشتر راجع ب. 6



ا امضا و ، یک سیره عقالئی همراه ببا زنان نامحرم تکلم داشته اند) به موارد آن اشاره خواهد شد(. در نتیجه

 تقریر شارع خواهد بود.

 

 سیره و روایات اهل بیت ع. 3.1.3

 روایاتی که داللت دارند بر جواز سالم کردن بر زن نامحرم و شنیدن جواب او . 3.1.3.1

انَ کَ» د:الف( در حدیث ربعی بن عبد اهلل که در بخش پیشین گذشت، ایشان از امام صادق ع نقل می کن

 کَانَ یَکْرَهُ أَنْ انَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ کَ

کلینی، «) جْرِفَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَهَا یُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُ 

 (.648، ص2، ج1417

م علی ع در این حدیث به وضوح آمده است که پیامبر ص به همه زنان در همه سنین سالم می کرد و اما

چنین مواردی  ا دربه زنان مسنّ سالم می کرد اما به زنان جوان سالم نمی کرد به سبب خوف فتنه ای که غالب

ال بر یک است و این د« کان یسلّم» وجود دارد. عبارت حدیث هم برای پیامبر ص و هم برای امام علی ع 

 سیر مستمر است از سوی ایشان. 

 د، جایز است. بنابراین طبق این روایت، شنیدن صدای عادی زن مادامی که همراه با تلذذ و خوف فتنه نباش

» وم؟ قال:ز امام صادق ع: أنّه سأله عن النساء کیف یسلمن إذا دخلن على القب( حدیث عمار ساباطی ا

 (470، ص3، ج1413شیخ صدوق، «) المرأة تقول علیکم السالم، و الرجل یقول السالم علیکم

تعداد زیادی از راویان فطحی مذهب هستند، اما از ثقات  هرچند 7در طریق شیخ صدوق به عمار ساباطی

 امامیه بودند و سند حدیث را از اعتبار نمی اندازد. 

                                                           

 422، ص4ر.ک: مشیخه كتاب من الیحضره الفقیه، ج. 7



طبق این روایت نیز سالم و جواب بین زنان و مردان نامحرم نهی نشده است، بلکه جواز آن را داده اند 

 لسالم سالم کنند. تنها بیان شده که اگر زنان شروع کننده سالم اند، با لفظ علیکم ا

 

 روایاتی که به مسئله نیاحه زنان) گریه و عزاداری برای مرده( می پردازند. 3.1.3.2

این روایات، از آنجا که جواز نیاحه زنان را می رسانند، دال به جواز شنیدن صدای آنها توسط نامحرم 

که طبیعتا در مأل عام بوده و توسط هستند. چراکه اگر شنیدن صدایشان حرام بود، قطعا شارع جواز نیاحه او 

نامحرمان شنیده خواهد شد را نمی داد. زیرا همانگونه که در بخش قبلی گذشت، چنانچه شنیدن صدای زن 

توسط نامحرم حرام باشد، شنواندن و اسماع آن به نامحرم نیز حرام خواهد بود. در این مورد، به دو روایت 

 اشاره می کنیم: 

 جَعْفَرٍ ع أَنْ یُنْدَبَ فِی الْمَوَاسِمِ عَشْرَ سِنِینَ؛ وَ أَوْصَى أَبُو» 

، 1، ج1413صدوق، «) امام باقر ع وصیت فرمود که تا ده سال در ایام حج، برایشان ندبه و عزاداری شود

 (. 182ص

(. چراکه ایشان 628، ص2، ج1421این روایت از مرسالت جزمی شیخ صدوق است و معتبر) امام خمینی، 

 استفاده کرده و مستقیم به امام نسبت داده است، پس نسبت به سند آن جزم داشته است.« اوصی» از عبارت

 همچنین روایتی که در کافی از امام صادق ع نقل شده است: 

» أَِبی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ 

 مِنًى؛قَالَ لِی أَبِی یَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ ِلی مِنْ مَالِی کَذَا وَ کَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًى أَیَّامَ 

ا ده امام صادق ع فرمود: پدرم به من فرمود ای اباجعفر از اموالم فالن مقدار خرج نوادب کن تا برای من ت

 (. 117، ص5، ج1407کلینی، «) سال در منی در ایام منی ندبه و عزاداری کنند



این حدیث از نظر سندی معتبر و صحیح است. چرا که همه روایان آن ثقه و امامی هستند. تنها یونس بن 

ابنا، یعقوب ابتداءا فطحی بوده اما برگشته است. همچنین ابتدای حدث که ایشان فرموده است عدّة من اصح

 8اکه افراد آن کامال مشخص هستند.موجب ضعف و ارسال سند نیست، چر

وده اند، لذا ان نشده است، اما نوادب معموال زنان بدر این دو روایت، تصریحی به ندبه و زاری توسط زن

 آمده است. « باب کسب النائحة» این روایت توسط شیخ کلینی، در کنار دیگر روایات مشابه در

 

 حدیث ابا بصیر. 3.1.3.3

د أبی الحسین بن محمد األشعری عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن أبی بصیر: کنت جالسا عن

« فأذن لها»عم، قال: فقلت: ن« أ یسرّک أن تسمع کالمها؟»لیه السالم إذ دخلت علیه أمّ خالد، فقال: عبد اللّه ع

 فأجلسنی معه على الطّنفسة، قال: ثمَّ دخلت فتکلّمت فإذا هی امرأة بلیغة؛

مود: آیا ابا بصیر گوید: نزد امام صادق ع بودم که ام خالد بر ایشان وارد شد. سپس حضرت به من فر

کنار  ست داری کالم او را بشنوی؟ عرض کردم بله. سپس حضرت به ام خالد اذن دخول دادند و من رادو

یار با خودشان بر روی بوریا نشاندند. سپس ام خالد وارد شد و شروع به سخن کردن کرد درحالی که بس

 (. 101، ص8، ج1407کلینی، ) «فصاحت و بالغت سخن می گفت...

 قه و امامی بوده و حدیثی صحیح السند می باشد.تمامی راویان این حدیث ث

بلکه مانع  در این روایت، به صراحت می بینیم که امام نه تنها خودشان به سخنان ام خالد گوش کردند،

 به گوش دادن سخنانش دعوت کردند. گوش دادن ابابصیر نیز نشدند و حتی او را 

                                                           

هاشم) این روایان عبارتند از: محمد بن یحیي، علي بن موسي الكمنداني، داود بن كورة، احمد بن ادریس، علي بن ابراهیم بن . 8

 (272، ص1381خالصه االقوال، 



 گفتگوهای زنان با پیامبر ص. 3.1.3.4

گفت، زنی به ایشان عرض آله از جهاد سخن میوعلیهاهللالسالم فرمود: پیامبر اکرم صلییهحضرت علی عل

ای نیست؟ پیامبر فرمودند: چرا، برای زن از آغاز بارداری تا اللّه! از این عمل، برای زنان، بهرهکرد: یا رسول

رزهای اسالم مت که در راه خدا از زایمان و پس از آن، تا وقتی کودک را از شیر بگیرد، مثل پاداش کسی اس

 (. 561، ص 3، ج 1413حراست و پاسبانی کرده است) صدوق، 

 

 وگوی سلمان با حضرت فاطمه سگفت. 3.1.3.5

سلمان! این پیراهن مرا بگیر و نزد شمعون  »به سلمان گفت: سگوید: حضرت فاطمه الف( ابن عبّاس می

من خرما و یک من جو قرض  گوید: در مقابل آن، یکص می یهودی ببر و به او بگو: فاطمه دختر محمّد

 9«بده...

گوید: حضرت فاطمه س نشسته بود و پیش روی آن حضرت سنگ آسیابی بود که با آن ب( سلمان می

که در آن زمان کودکی شیرخوار بود( در کناری  )آلود بود و حسین ع سته آسیاب خونکرد و دجو آسیا می

ختر رسول خدا! این فضّه است، از او کرد. من به آن حضرت عرض کردم: ای داز خانه، از گرسنگی گریه می

در کارهای خانه کمک بگیر! حضرت فاطمه س فرمودند: پدرم به من سفارش کرد که کارهای خانه یک روز 

ض گوید: عراز من و یک روز از فضّه باشد. دیروز نوبت فضّه بود )و امروز نوبت من است.( سلمان می

داری کنم. ام( یا جو را آسیاب کنم یا از حسین ع نگهآمادهبرای خدمت  )ن بنده آزاد شما هستم وکردم: م

                                                           

: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَتْ 413، ص13، ج1408مستدرک الوسائل، محدث نوری، . 9

  الْیَهُودِیِّ...(فَاطِمَةُ ع لِسَلْمَانَ یَا سَلْمَانُ خُذْ دِرْعِی هَذَا ثُمَّ امْضِ بِهِ إِلَى شَمْعُونَ



، به آسیاب کردن جو بپرداز) راوندیترم، شما حضرت زهرا س فرمود: من به ساکت کردن حسین شایسته

 (530، ص2، ج1409

د) ایراد شبه عالوه خطبه فدکیه حضرت زهرا س که در مقابل جمع بسیاری از مردم در مسجد کوفه 

ال د(، همچنین گفتگوها و خطبه های حضرت زینب س در کوفه و شام) همان(، همه 136، ص1425مکارم، 

واند مؤید تبر جواز تکلم زن و مرد نامحرم هستند. البته حضرت زینب س معصوم نبودند اما فعل ایشان می 

 خوبی برای مسئله باشد. 

های حضرت زینب س را حمل بر ضرورت کند. اما  البته ممکن است کسی خطبه فدکیه و نیز خطبه

 10همه آن ها را حمل بر ضرورت کرد. روایات و سیره اهل بیت ع در این زمینه آنقدر زیاد است که نمی توان

، اما اگر در ر سند مطالعه شوند ممکن است قابل خدشه باشندگرچه تعداد زیادی از این روایات اگر از نظ

لمان با پیشوایان یک نگاه کلی به مجموع این روایات نگاه شود، همه در داللت بر این معنا متحدند که زنان مس

گفتند، از آنها سؤال بیت ع ارتباط گفتاری داشتند و با آنان در مسائل مورد نیاز خود سخن میدینی و اهل

توان گفت: این روایات بر ارتباط گفتاری زنان با پیشوایان معصوم رو، میشنیدند. از اینکردند و جواب میمی

 وگوی زن و مرد نامحرم در مسائل مورد نیاز زندگیشود که گفتع تواتر معنوی دارند و از آنها استفاده می

 به طور متعارف، منع شرعی ندارد.

 

 

                                                           

السالم، قال: دخلت علیه نسوة فسألته امرأة عن السحق، فقال: حدّها حدّ الزانى. فقالت چند مثال دیگر: عن أبى عبداللّه علیه. 10

المرأة: ما ذكر اللّه ذلك فى القرآن؟ قال: بلى. قالت: و أین هو؟ قال: هم أصحاب الرس) احمدبن خالد البرقى، المحاسن، دارالكتب 

السالم فقالت: أصلحك اللّه! إنّى امرأة متبتّلة. فقال: و ما التبتل (. دخلت امرأة على أبى عبداللّه علیه114، ص 1االسالمیه، ج 

أتزوج. قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال: انصرفى! فلو كان ذلك فضالً لكانت فاطمة علیهاالسالم أحقّ به  عندک؟ قالت: ال

 (509، ص 5، ج 135منك إنّه لیس أحد یسبقها إلى الفضل)محمّدبن یعقوب كلینى، فروع كافى، تهران، دارالكتب االسالمیه، 



 ادله عدم جواز. 3.2

 عورت بودن صدای زن. 3.2.1

میان آن دسته از فقهایی که قائل به حرمت سماع صوت اجنبیّه هستند، مشهور است که صدای زن، برای 

مرد نامحرم عورت است به همین دلیل سماع آن را مطلقا جایز ندانسته اند. ظاهرا اینگونه استدالل می کنند 

نسان شرمگاه خود را بپوشاند یا زن تمام بدن خود که پوشانیدن عورت واجب است، کما اینکه واجب است ا

 را از دید نامحرم مصون بدارد. صوت او نیز عورت است و مخفی نگه داشتن آن از نامحرم واجب است. 

 محقق حلی می فرماید: 

 األعمى ال یجوز له سماع صوت المرأة األجنبیّة، ألنّه عورة؛» 

ام است که صوت زن نامحرم را بشنود، چراکه صدای او عورت بر مرد نابینا) فرد بینا به طریق اولی( حر

 (.214، ص2، ج1408محقق حلی، «) است

 همچنین عالمه حلی در منتهی المطلب می فرماید: 

 ألنّ صوتها عورة فال یجوز لها إبرازه إلى الرّجال؛» 

 (.89، ص5، ج1412عالمه حلی، «) صدای زن عورت است، لذا جایز نیست که آن را بر مردان آشکار کند

 

 نقد:

اما اینکه صدای زن عورت باشد، ادعایی است که برای آن دلیلی ذکر نکرده اند و اساسا دلیلی هم بر آن 

 وجود ندارد. صاحب حدائق در این زمینه می گوید:

«) أنت خبیر بأنه لم یقم عندنا ما یدل على ما ادعوه من کون صوتها عورة و انها منهیة عن إسماعه األجنبی» 

 (141، ص8، ج1405بحرانی، 



 همچنین محقق سبزواری آورده است: 

و لو سمعها األجنبی فالمشهور بین المتأخرین بطالنها للنهی فی العبادة المستلزم للفساد و هو مبنی على » 

 (275، ص2، ج1247محقق سبزواری، « ) أن صوت المرأة األجنبیة عورة و لم یظهر إلى اآلن دلیله

المرأة » ادله می توان وجهی برای آن یافت. مثال در حدیثی از پیامبر اکرم ص آمده است:  بله، از برخی

« اشعثیات -جعفریات» (. در حدیث مشابه دیگری در کتاب1173حدیث  310، ص3، ج1419ترمذی، «) عورة

 (.94کوفی، بی تا، ص«) النّساء عورة» نیز آمده است:

یستند. حدیث اول از عامه نقل شده است. احادیث موجود در اما این دو حدیث از نظر سندی معتبر ن 

 اشعثیات نیز فاقد اعتبار هستند. صاحب جواهر در این زمینه می فرماید: -کتاب جعفریات

باشد و هیچ کس به صحت آن حکم اند، ... از منابع معتبر نمیکتاب مذکور بنابر آنچه بزرگان نقل کرده» 

، 21، ج1404نجفی، «) مصنف به قدری که موجب اطمینان باشد، نیست نکرده است. و حتی استنادش به

 (398ص

، ظاهر در این است که «المرأة عورة» فارغ از بحث سندی، این دو حدیث داللتی بر مطلوب ندارند. چراکه

بدن او عورت است و باید از دیدگاه نامحرم پوشیده بماند، اما تعمیم دادن عورت به صدای زن، امری است 

 ه دلیلی بر آن وجود ندارد. ک

از طرفی، صرف عورت بودن، دلیل بر لزوم پوشیده و مخفی نگه داشتن نمی شود. به عبارتی، تالزمی بین 

 عورت بودن یک شیء و لزوم پوشش آن وجود ندارد. 

، 2، ج1409عورت در لغت به معنای هر چیزی است که انسان از آشکار شدن آن شرم دارد) فراهیدی، 

(. از همین رو به 416، ص3، ج1375و از روی حیا می خواهد آن را پوشیده نگه دارد) طریحی،  (237ص

، یعنی مرد «المرأة عورة» شرمگاه انسان عورت گفته می شود) همان(. بنابراین، وقتی پیامبر ص می فرماید



اند و ظاهر نشود، دلیلی نسبت به او حیا دارد و شرم دارد که ظاهر شود. اما اینکه آیا واجب است پوشیده بم

 بر آن نیست. 

لذا برخی از فقها با وجود اینکه عورت بودن صدای زن را پذیرفته اند، اما فتوا به حرمت شنیدن آن نداده 

 اند، بلکه حرمت را تنها محدود به وجود لذت و خوف فتنه کرده اند. 

 برای مثال، محقق کرکی می فرماید: 

 اعه مع خوف الفتنة ال بدونه؛ صوت المرأة عورة یحرم استم» 

محقق کرکی، «) صدای زن عورت است و شنیدن آن تنها درصورت خوف فتنه حرام است نه بدون آن

 (42، ص12، ج1414

 همچنین، آیت اهلل روحانی در فقه الصادق ع آورده است:

 مع أن حرمة سماعه على فرض کونه عورة غیر ظاهر الدلیل؛» 

حسینی روحانی، «) هم بپذیریم، دلیلی بر حرمت شنیدن صدای او نخواهد بودحتی اگر عورت بودن زن را 

 (. 133، ص21، ج1412

بنابراین، عالوه بر اینکه بین عورت بودن زن و لزوم پوشیده بودن تالزمی نیست، تعمیم عورت به صدای 

 زن در مقابل سیره و روایات بسیاری که در بحث ادله جواز گذشت، وجهی نخواهد داشت. 

 

 «النساء عیّ و عورة» حدیث پیامبر ص:. 3.2.2

أَِبی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ]عَْن أَبِیهِ[ َعنْ هَارُونَ بِْن مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ

کلینی، «) وْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ النَّبِیَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَ»... الْمُؤْمِنِینَ:

 (534، ص5، ج1407



ثیق او این روایت در کافی شریف آمده است و در سلسه سند آن، مسعدة بن صدقه وجود دارد که در تو

و  147، ص1373ه است) شیخ طوسی، اختالف است. در کتب رجالی از او به عنوان عامی و بتری یاد شد

وایت با ضعف (. بنابراین امامی نبوده و نمی توان به نقل های او اعتماد کرد لذا سند ر390، ص1404کشی، 

ه دارای متانت و کمواجه خواهد بود. اما در مقابل نیز برخی مانند محقق بهبهانی با توجه به دیگر روایات او 

(. 249، ص1350انی، ت، او را توثیق کرده و روایاتش را معتبر دانسته اند) مامقموافقت با روایات افراد ثقه اس

 از این جهت برخی از فقها به روایات او عمل کرده اند) همان(.

عیّ به کسره، مصدر است و به فتحه، صفت است و به معنای کسی است که در سخن گفتن توانایی زیادی 

 11ر که می خواهد بیان کند.ندارد و نمی تواند مقصود خود را آن طو

اتی است، یعنی ذاینکه پیامبر ص فرمود زنان ناتوان در کالم و بیان مراد هستند، حال یا ناظر به یک امر 

ی که دارند خلقت ایشان اینگونه است و یا اینکه ناظر به یک مسئله روانی است، یعنی به سبب عجب و حیای

 ه باید حق کالم را ادا نمی کنند. در کالم لغزش دارند و آنگونه ک

 معنای عورت نیز در مبحث قبلی روشن شد. 

ست ندارند، بنابراین، پیامبر ص در این حدیث می فرمایند زنان توانایی سخن گفتن آنگونه که شایسته ا

مقابل نباید  واین نقص را به واسطه سکوت بپوشانید. در نتیجه، پیامبر ص از سخن گفتن آنان نهی کرده است 

 نامحرمان سخن بگویند. 

و نجفی،  66، ص16، ج1415استدالل به این روایت را دیگر فقها به قائلین حرمت نسبت داده اند) نراقی، 

 (98، ص29، ج1404

 

                                                           

تَعایا و اسْتَعْیا و تَعَیَّا: لم یَهْتَدِ لِوَجْهِ مُرادِهِ، أو عَجَزَ عنه، و لم یُطِقْ إحْكامَه، و هو عَیَّانُ و عایاءُ » در قاموس المحیط آمده است:. 11

 «.(عیي» ، ماده416، ص4، ج1415ي، ادفیروز آب«) و عَيٌّ و عَیِيٌّ ... و المُعایاةُ: أنْ تَأتِيَ بكالمٍ ال یُهْتَدَى له



 نقد:

 این راویت شریف، داللتی بر مقصود قائلین به حرمت ندارد به چند دلیل: 

آنان را با سکوت بپوشانید، می تواند امر به سکوت  الف( منظور سکوت مردان باشد: اینکه آمده است عیّ

مردان باشد، یعنی شما مردان با آنان وارد بحث و مجادله نشوید، چراکه در کالم و بیان مقصود خود ناتوانند 

و نمی توانند مراد خود را آنگونه واقعا مقصوشان است برسانند، در نتیجه ممکن است منظورشان را خوب 

بقره، «) هّن لباس لکم و أنتم لباس لهنّ» ه هرحال، با ایشان وارد بحث نشوید و از بابمتوجه نشوید و ب

 (، با سکوت خودتان سعی در پوشش عیوب آنان کنید. 187

ب( امر ارشادی است نه مولوی: اگر امر به سکوت زنان هم باشد، باز هم با توجه به فضای روایت، اینکه 

ضعف در کالمند پس آنان را به سکوت توصیه کنید، یک بیان ارشادی است پیامبر ص فرموده اند زنان دارای 

و ارشاد به اینکه اگر می خواهید آبروی خودشان و شما حفظ شود و سخنشان مثال در جمع مردان موجب 

 کراهت شما نشود، ایشان را به سکوت وادارید. عالمه مجلسی در مرآة العقول در تفسیر این روایت می فرماید: 

العیّ العجز عن البیان، أی ال یمکنهن التکلم بما ینبغی فی أکثر المواطن، فاسعوا فی سکوتهن لئال یظهر » 

 منهن ما تکرهونه؛ 

عیّ، عجز از تکلم است، یعنی در اکثر موقعیت ها نمی توانند آنگونه که شایسته است سخن بگویند، پس 

 (.374، 20، ج1404مجلسی، «) ماست پدیدار نشودتالش در سکوتشان کنید تا از آنان آنچه مورد کراهت ش

بنابراین، این امر پیامبر ص یک توصیه و ارشاد است برای افراد برای حفظ آبرو. از این رو، اگر این مالک 

و معیار) ضعف در کالم( نسبت به زنی صادق نبود، امر این روایت شامل او نمی شود. چه بسیار زنانی که 

و قوت کالم دارند، مانند ام خالد که در روایت ابابصیر از امام صادق ع گذشت. آیت توانایی زیادی در سخن 

 اهلل مکارم) حفظه اهلل( در این باره می فرمایند:



و هذا الحدیث مع ضعف سنده، لعله على خالف المطلوب أدلّ. ألنّه ال یدل على نهى النساء العاقالت » 

 . (136، ص1425مکارم، «) العالمات عن التکلم

لذا این حدیث به یک جنبه ای که برای نوع زنان است اشاره دارد، اما شامل همه زنان نمی شود و اساسا 

 در مقام تشریع نیست. 

ج( امر پیامبر ص، یک امر عام است: مضافا اینکه این امر پیامبر ص به سکوت زنان، یک امر عمومی است 

ر مقابل نامحرمان نیست. در نتیجه این روایت، به شنیدن و ناظر به طبیعت زنان و تنها ناظر به تکلمشان د

 زن توسط نامحرم ارتباطی ندارد.  صدای

 

 نهی از جهر در قرائت و تلبیه هنگام شنیدن نامحرم. 3.2.3

از دیگر ادله ای که بیان شده است، فتوای فقها به عدم جواز جهر در قرائت نماز و تلبیه توسط زن است 

 رمی صدای او را می شنود اما در جایی نامحرم نمی شنود، مخیر است بین جهر و اخفات)هنگامی که مرد نامح

 (.134، ص21، ح1412روحانی، 

اما مسئله مهمی که وجود دارد، این است که عبادات توقیفی هستند و حمک هر مسئله ای، مختص به 

داد و قیاس کرد. در مسئله مورد بحث،  همان است و نمی توان حکمی را از مسئله ای به مسئله دیگر سرایت

نمی توان گفت چون در نماز این حکم وجود دارد، پس در همه موارد زن باید صدای خود را از نامحرم 

ت) سیفی حفظ کند اال اینکه یک دلیل متقنی ما را به مناط و مالک حکم رهنمون کند که در اینجا منتفی اس

 (.163، ص1417مازندرانی، 

 

 



 هی پیامبر ص از تکلم زنان نزد نامحرم بیش از پنج کلمهن. 3.2.4

در حدیثی طوالنی از پیامبر اکرم ص تحت عنوان مناهی النبی که مرحوم صدوق آن را نقل می کند، آمده 

 است:

بِْن وَاقِدٍ َعنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیٍْد رُوِیَ عَنْ شُعَیْبِ  قال أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بِْن بَابَوَیْهِ الْقُمِّی

نَهَى أَنْ تَتَکَلَّمَ » الَ:عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَ

 مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْه؛ پیامبر ص نهی کرد که الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ

«) کلمه که در حد ضرورت باشد، سخن بگوید 5زن در نزد شخصی غیر از محرم خود یا همسرش بیش از 

 (3، ص4، ج1413صدوق، 

خصی مجهول الحال است و نه توثیق در سلسله سند این روایت، شعیب بن واقد البصری وجود دارد که ش

 و نه مدح و ذمی در وصفش بیان نشده است. لذا سند این روایت با ضعف مواجه خواهد بود. 

کلمه که ضرورت باشد،  5مطابق این حدیث، پیامبر ص زنان را نهی کرد که نزد افراد نامحرم بیش از 

 نسبت به مطلوب دارد.  سخن بگویند. این روایت نسبت به دیگر روایات صراحت بیشتری

و  66، ص16، ج1415استدالل به این حدیث را نیز دیگر فقها به قائلین به حرمت نسبت داده اند) نراقی، 

 (. 99، ص29، ج1404نجفی، 

 

 نقد: 

این روایت شریفه، عالوه بر ضعف سندی، صراحت و نص بر مطلوب استدالل کنندگان ندارد، بلکه دو 

یکی از آن احتماالت مخالف اجماع و بداهت خواهد بود و احتمال دیگر با احتمال در آن می رود که 

 مدعایشان سازگار است. 



را بعضیه بگیریم، معنا اینگونه « ممّا البدّ منه» اولی در عبارت« من» در این روایت شریفه، چنانچه حرف

کلمه جواز سخن دارند) تنها می شود که: زنان در مقابل نامحرمان تنها به مقدار ضرورت آن هم تا سقف پنج 

در بخشی از مقدار ضرورت آن هم تا سقف پنج کلمه، نه تمام مقدار ضرورت(. این احتمال مخالف اجماع 

فقهاء و حتی استدالل کنندگان است. چون همه فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند که اگر ضرورتی برای 

کند، زن قادر به سخن خواهد بود و در مقدر ضرورت،  تکلم وجود داشته باشد، هر مقدار که ضرورت ایجاب

 (67، ص16، ج1415کلمه وجود ندارد) نراقی،  5محدودیتی مانند 

خواهد بود) همان(. لذا پنج « خمس کلمات» بیان و توضیح« ما ال بد منه» را بیانیه بگیریم،« من» اما اگر

است. با این احتمال دوم، روایت می تواند کلمه محدودیت نخواهد آورد و صرف مثالی برای مقدار ضرورت 

 مورد استشهاد استدالل کنندگان قرار گیرد.  

اما با این حال، از آن جا که بسیاری از نهی های موجود در این روایت، نسبت به امور مکروه هستند و 

ت است، روایت، هم شامل امور حرام است و هم مکروه، در نتیجه نمی توان گفت این نهی ظاهر در حرم

چون در سیاق کالم پیامبر ص، نهی برای مکروه هم استعمال شده است. لذا ظهور این نهی در حرام نیز منتفی 

 (.58، ص11، ج1418می شود) حائری، 

به هرحال، اگر این روایت از نظر داللت هم مشکلی نداشته باشد، معارض است با سیره قطعی هل بیت 

که بیان کننده جواز هستند و به راحتی می توان این نهی را حمل به  ع و متشرعه و آیات و دیگر روایات

 کراهت کرد. 

همچنین، حکم به جواز، موافق با اصل است. از آنجاکه ادله محکمی بر جواز وجود دارد و در مقابل ادله 

ئت حکم ای برای حرمت، چنانچه با توجه به ادله جواز اطمینان به آن حاصل نشود، مطابق اصل حلیت و برا

 به جواز متعین خواهد شد. 



عالوه بر این، بسیار روشن است که فتوا به حرمت شنیدن صدای عادی زن توسط نامحرم و همچنین 

اسماع آن مکر در موارد ضرورت، موجب عسر و حرجی غیر قابل انکار برای مردم خواهد بود و در اسالم 

  12یچ حکم حرج آوری تشریع نمی شود.هم ه

 

 . ملحقات4

 . چارچوب تکلم عادی4.1

محرم حرام هرچند با توجه به آن چه گذشت، به اثبات رسید تکلم عادی زنان و شنیدن آن برای مردان نا

دیگر قرار امحرم با یکآیا شارع هیچ محدودیتی در تکلم مرد و زن ننیست، اما این سوال مطرح می شود که 

 نداده است؟

 

 بسنده کردن به مقدار حداقلی. 4.1.1

ت، اما از درست است روایاتی که قائالن به حرمت به آن ها استشهاد کرده بودند داللتی بر حرمت نداش

ع مکروه مرد و زن نامحرم در نگاه شارمجموع آن روایات می توان برداشت کرد که تکلم غیر ضروری بین 

 (.133، ص1425است و ترک آن موافق احتیاط است) مکارم، 

وگوی با زنان و ارتباط گفتاری با آنان مذمّت کرده یا زنان را از روایاتی که به تعبیرهای گوناگون از گفت

دامنگیر زن و مرد شود. این تکلّم با مردان منع کرده، درصدد بیان خطری است که از این ناحیه ممکن است 

روایات گرچه بر ممنوعیت ارتباط گفتاری زن و مرد نامحرم داللت ندارد، اما ـ فی الجمله ـ مرجوح بودن آن 

                                                           

 (.78حج، «) ختي اي قرار نداده استعلیكم في الدین من حرج؛ و خداوند براي شما در امر دین هیچ رنج و س و ما جعل» . 12



کند تا زن و مرد نادانسته به این وادی قدم را از این نظر که ورود به این وادی خطرناک است، گوشزد می

 ند.نگذارند و حزم و احتیاط را از دست نده

وگو با زنان نهی کردند و از مردان همچنین بر اساس برخی روایات، امیرالمؤمنین ع مردان را از گفت

 های شیطان است.وگو با زنان از دامخواستند که کمتر با زنان سخنان بگویند. امام صادق ع نیز فرمودند: گفت

 (214، ص2، ج1385) ابوحنیفه، دعائم االسالم، 

پرهیز زن و مرد نامحرم از طوالنی کردن سخن خود، حاکی از آن است که سخن گفتن تأکید روایات بر 

نقطه لغزش زن و مرد است. ریشه بسیاری از مفاسد و معضالت اجتماعی همچون اختالفات خانوادگی، 

 وجو کرد. توان در همین ارتباطات جستها را میجدایی همسران و از هم پاشیده شدن خانواده

ایسته است ارتباط کالمی زن و مرد نامحرم، به مقدار نیاز و حداقلی باشد. در نتیجه، سخنرانی بنابراین، ش

یا تدریس زن برای مردان یا مرد برای زنان، که مورد نیاز و معموالً مدت آن طوالنی است و جمالت و کلمات 

ندارد و کراهتی هم ندارد شود در صورتی که سخنان با ناز و کرشمه بیان نشود، اشکالی فراوانی گفته می

 مادامی که به مقدار ضرورت باشد. 

 

 پرهیز از مزاح .4.1.2

هاست که معموالً به هدف تفریح، گویی، مزاح و طنز نوعی از ارتباط صمیمی و دوستانه میان انسانبذله

طلق، گیرد. از این عمل در برخی از روایات به طور مرفع خستگی و ادخال سرور در مخاطب صورت می

( اما در برخی 664، ص2، ج1407صرف نظر از اینکه مخاطب چه کسی باشد، مذمّت شده است) کلینی، 

دیگر از روایات، از آن به عنوان صفتی که هیچ مؤمنی از آن خالی نیست و سبب خوشحال کردن برادران 

 مؤمن است، یاد شده.



اعَبَةَ مِنْ لْتُ قَلِیلٌ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ الْمُدَعَبَةُ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ مُدَا663) همان، ص

 رَّهُ.(  رَسُولُ اللَّهِ ص یُدَاعِبُ الرَّجُلَ یُرِیدُ أَنْ یَسُحُسْنِ الْخُلُقِ وَ إِنَّکَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَ عَلَى أَخِیکَ وَ لَقَدْ کَانَ

روایات، باید گفت: به طور کلی، افراط در شوخی کردن، که سبب غفلت از خود و خدا  در جمع بین این

 13شود، مذموم است.ماالت انسانی میتوجهی به کو بی

گیرد، انجام میاما آنچه معموالً به قصد شاد کردن و خنداندن دوستان و برادران و برطرف شدن خستگی 

اگر به دور از لهو و لعب و مقارنات حرام از قبیل غیبت، تهمت و استهزای دیگران باشد، مجاز است و در 

 14خورد.هایی از آن به چشم میمونهسخنان معصومان نیز ن

رد ن و ماکنون سؤال این است که طنز و شوخی میان زن و مرد نامحرم چگونه است؟ در اجتماعاتی که ز

حرم چه حکمی نامحرم وجود دارند ـ مثل اداره، محل کار، دانشگاه و مدرسه ـ شوخی کردن زنان و مردان نام

شد؟ آیا دختر دارد؟ آیا استاد مجاز است با دانشجویان دختر، ارتباط عاطفی در حدّ شوخی و خنده داشته با

دار داشته باشد؟ آیا برای زن خندههای تند و مجاز است با همکالس پسر، ارتباط صمیمی به صورت شوخی

 مشروع است با همکار مرد خود در محل کار یا با مردان نامحرم دیگر شوخی کند و بخندد؟

اند. نیز این نکته را به مردم تذکر داده و با تعبیرهای گوناگون مردم را از آن باز داشته  پیشوایان دینی ما

ر شریف خود برای مسلمانان ایراد کردند، فرمودند: هر مردی ای که در اواخر عمپیامبر گرامی ص در خطبه

ای که با او در این دنیا سخن گفته است، هزار ماه او را که با زن نامحرم شوخی کند خدا به اندازه هر کلمه

 15(.283، ص1406کند) صدوق، حبس میدر آتش 
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 . همان14

أَوْ  كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْیَا أَلْفَ عَامٍ فِي النَّارِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا طَاوَعَتِ الرَّجُلَ فَالْتَزَمَهَا حَرَاماً وَ مَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا یَمْلِكُهَا حُبِسَ بِكُلِّ... » . 15

جُلِ فَإِنْ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ وِزْرُهَا وَ َأصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً فَعَلَیْهَا مِنَ الْوِزْرِ مَا عَلَى الرَّ قَبَّلَهَا أَوْ بَاشَرَهَا حَرَاماً أَوْ فَاكَهَهَا

...» 



ی شود یا به زنان نیز فرمودند: هر زنی که از مرد )نامحرمی( اطاعت کند تا نسبت به وی مرتکب گناه

 (.مقدّمات گناه را انجام دهد یا با او شوخی کند گناه آن زن نیز برابر مرد خواهد بود) همان

آموختم، یک نوبت با او شوخی کردم. وقتی خدمت امام باقر گوید: به زنی قرآن میچنین ابوبصیر میهم

ع رسیدم، امام فرمود: ای ابا بصیر! به آن زن چه گفتی؟ من روی خود را) از خجالت( پوشاندم. امام فرمود: 

 16(.198، ص20، ج1409 د) حر عاملی،دیگر تکرار نشو

ه که هر دو عده عذاب داده شده و در روایت امام باقر ع از آن نهی شددر روایت نبوی، بر این رفتار و

ت خاص یا بیانگر قبح و ناپسندی این عمل است. همچنین نهی و وعده عذاب در هر دو روایت مقیّد به حال

ای نشده است. بنابراین، شوخی زن و مرد نامحرم در هر جا و به هر عنوان، عملی ناپسند و شوخی ویژه

 .خواهد بود غیرمجاز

ها، یا از ابتدا به قصد لذت بردن است، یا در ادامه و ها و طنزگوییسرّ مطلب نیز این است که شوخی

گردد، شود و عالوه بر اینکه سبب فروریختن دیوار شرم و حیا میان زن و مرد نامحرم مینهایت به آن منجر می

نماید و راه را برای فساد و فحشا پرتگاه گناه نزدیک میکند، انسان را به دامنی را متزلزل میحریم عفت و پاک

توان شوخی و مطایبه زن و مرد نامحرم را به طور کلی و در همه موارد رو، گرچه نمیکند. از اینهموار می

شود، پرهیز از آن در همه موارد حرام دانست، اما با توجه به فسادی که در بیشتر موارد بر این کار مترتب می

ر محل کار دیده و به مصلحت فرد و جامعه است. بر اساس این ادب اجتماعی، نباید زنان و مردانی که پسند

اگرد بودن بیش آنچه شو دانش، در اداره و دانشگاه، با نامحرم سرو کار دارند، به بهانه همکار بودن یا استاد و 

 .صمیمی داشته باشند الزمه اشتغال و اقتضای کار و درس و بحث آنان است، رابطه عاطفی و

 

                                                           

ءٍ قُلْتَ يَّ شَيْ أَ »فَقَدِمْتُ عَلَى َأبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِي ءٍرْآنَ فَمَازَحْتُهَا بِشَيْالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ امْرَأَةً كُنْتُ أُعَلِّمُهَا الْقُعَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَ. 16

 «.لَا تَعُودَنَّ إِلَیْهَا »فَغَطَّیْتُ وَجْهِي( فَقَالَ )«لِلْمَرْأَةِ؟



 سماع و استماع. 4.2

یک مسئله مهم دیگری که باید مورد بررسی قرار بگیرد، این است که آیا سماع حکم استماع را دارد و اگر 

 استماع حرام باشد،سماع نیز حرام خواهد بود؟ 

که شنیدن آن  به عبارت دیگر، قدر مسلم این است که اگر انسان به قصد گوش دادن و با توجه به صوتی

حرام است گوش دهد، حرام خواهد بود، اما اگر صوت حرام صرفا به گوش او برسد بدون اینکه قصد گوش 

 دادن  توجه کردن به آن را داشته باشد، باز هم حرام است؟ 

مثال فردی در مسجدی کنار پرده حائل نشسته است و صدای زنان به گوش او می رسد بدون اینکه توجه 

چه تلذذ و ریبه ای در کار باشد یا تلذذی نباشد اما مطلق صدای زن را حرام بدانیم، آیا الزم است کند، چنان

نقل مکان کند؟ یا در اتوبوسی نشسته است که صدای زنان به گوش او می رسد، آیا الزم است اتوبوس را 

 ترک کند؟ 

ت و حتی در رساله های توضیح این مسئله ای است که در میان کتب فقها زیاد به آن پرداخته نشده اس

المسائل نیز به چشم نمی خورد و تنها در استفتائات مراجع موجود است که نسبت به مسئله غناء مطرح شده 

 است. 

ابتداءا، الزم به ذکر است در نظر فقهایی که در فرض تلذذ و ریبه قائل به حرمت هستند، صدای زن 

ذ و ریبه است. لذا مطابق نظر ایشان، چه در استماع و چه در موضوعیتی ندارد، بلکه حرمت به سبب آن تلذ

سماع، چنانچه ریبه و تلذذی در کار باشد، موجب حرمت است و اگر نباشد، حرمتی در کار نیست. یعنی اگر 

همان صدایی که حتی ناخواسته به گوش او می رسد، موجب ریبه و لذت او شود، سماع آن حرام خواهد 

 بود. 



قتی وست اشکال شود که تلذذ و ریبه، تنها در صورت استماع به صوت حاصل می شود و هرچند ممکن ا

یبه است و کسی توجهی به صوت ندارد، موجب تلذذ آن نیز نخواهد بود. اما به هرحال مالک همان تلذذ و ر

 مطلب روشن است. 

هشان زن در دیدگا اما در نگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حرمت مطلق صدای زن هستند و صدای

 مالک است، باید بررسی شود که آیا سماع آن نیز حرام است یا حرمت منحصر در استماع است؟ 

برخی از محرّمات که در آن ها حرمت تعلق گرفته است به اصل انجام دادن و تحقق عنوان آنها، بدون 

و زنا. در این موارد طبیعتا انجام اینکه حرمت به انگیزه و قصد داشتن بر انجام مقیّد باشد. مثل شرب خمر 

 17فعل حرام چه با قصد و توجه و چه بدون آن حرام خواهد بود.

به آنها،  اما در برخی محّرمات، حرمت منوط است به قصد انجام آن. لذا انجام آنها بدون قصد و توجه

 حرام نخواهد بود. 

ه بنسبت به مسئله مورد بحث، قدر متیقّن، حرمت استماع صوت زن نامحرم است. اما سرایت حرمت 

 سماع محل شک است. 

شد، تنها در حرمت شنیدن صدای زن، اگر داللتی هم بر حرمت داشته با چون چنانچه ادله مورد استدالل

تبادر و منصرف حرمت استماع را می رساند. مثال نهی پیامبر از تکلم زن نزد نامحرم مگر به مقدار ضرورت، م

 خن نگوید. الیه این است که زن در نزد نامحرمانی که به سخن او توجه دارند و کالمش را گوش می کنند س

                                                           

: هل الحرمة خاصّة باالستماع و هو إحساس الصوت بالسامعة مع الداعي إلیه، أو 176، ص1413المكاسب المحرّمه،  اراكي،. 17

المحرّمات  رّد عدم الداعي إلى الكفّ عن اإلحساس كما أنّاإلحساس بل بمج هي عامّة له و للسماع و هو اإلحساس ال بداعي 

األخر من شرب الخمر و الزنا و اللواط و غیرها ال یناط الحرمة فیها بوجود الداعي إلى عناوینها بل یناط بصدور العنوان على نحو 

 یان بداع آخر.یصحّ المؤاخذة علیه، و ال شبهة في صحّتها مع االلتفات و عدم االنكفاف، و لو كان اإلت



البته تحلیل باال، در کالم این دسته از فقها نیامده است و مطلبی ناظر به این فرع، در کتاب هایشان به چشم 

 نمی خورد. 

اع ان حرام بنابراین طبق آنچه بیان شد، روشن می شود که صدای نامحرم بر فرض اینکه حرام باشد، استم

 اید:است و نه سماع آن. در همین زمینه، مرحوم نراقی می فرم

 و الظاهر أنّ مرادهم: استماعه، و إلّا فالسماع بدونه ال یحرم قطعا؛» 

«) نیستظاهرا منظورشان این است که استماع حرام است، اما سماع و شنیدن بدون استماع قطعا حرام 

 (. 66، ص16، ج1415نراقی، 

 

 نتیجه. 5

ه باشد به اتفاق نظر همه فقها، حرام شنیدن صدای زن نامحرم و تکلم با او چنانچه همراه با تلذذ و ریب

است به دلیل اجماع و سیره متشرعه و مذاق شارع و روایات. لذت و ریبه زمانی مطلقا حرام خواهند بود که 

 نسبت به مسائل جنسی باشند. 

شنیدن صدای معمولی زن، طبق نظر برخی حرام است به دلیل عورت بودن صدای او و برخی روایات، 

قابل مناقشه و نقد هستند و نظر ایشان مردود است. در مقابل تعداد زیادی از فقها نظر به جواز اما این ادله 

 داده اند، هرچند برای آن محدودیت هایی ذکر کرده اند که رعایت آن ها بهتر است. 

 ادله قائلین به جواز، آیاتی از قرآن، سیره متشرعه و سیره و روایات اهل بیت ع است. 

شنیدن صوت زن نامحرم بر مرد حرام است، به همان ترتیب شنواندن و اسماع آن نیز بر  در مواردی که

 زن حرام است. 



از دیدگاه فقهایی که حرمت را منحصر در موارد لذّت و ریبه می دانند، فرقی میان سماع و استماع در 

از دیدگاه فقهایی که مطلق  حرمت نیست و مالک تلذّذ و ریبه است که می تواند در سماع و استماع باشد. اما

 صرفا استماع آن حرام خواهد بود. صدای زن را حرام می دانند،
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(. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة) چاپ 1405عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم)  بحرانی، آل .3

 .اول(. قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 (. کتاب الرجال) البرقی() چاپ اول(. تهران: دانشگاه تهران. 1342برقی، احمد بن محمد)  .4

 سنن الترمذی) چاپ اول(. قاهره: دار الحدیث.  -(. الجامع الصحیح1419ترمذی، محمد بن عیسی)  .5

(. معجم فقه الجواهر) چاپ اول(. 1417جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی)  .6

 بیروت: الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع. 

(. ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل) چاپ اول(. 1418حائری، سید علی بن محمد طباطبائی)  .7

 قم: مؤسسة آل البیت ع .

(. ریاض المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئل) چاپ اول(. 1418حائری، طباطبائی، سید علی بن محمد)  .8

 قم: مؤسسة آل البیت ع.

 (. وسائل الشیعه) چاپ اول(. قم: مؤسسة آل البیت ع . 1409حرّ عاملی، محمد بن حسن)  .9

مدرسه امام  -(. فقه الصادق ع) چاپ اول(. قم: دار الکتاب1412حسینی روحانی، قمّی، سید صادق)  .10

 ع.صادق 

 (. مستمسک العروة الوثقی) چاپ اول(. قم: مؤسسة دار التفسیر. 1416حکیم، سید محسن طباطبائی)  .11



 عمدة االصول) چاپ اول(. قم: مؤسسة در راه حقّ.  (.1422خرّازی، محسن)  .12

(. کتاب البیع) چاپ اول(. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام 1421خمینی، سید روح اهلل موسوی)  .13

 خمینی ره . 

ئج و الجرائح) چاپ اول(. قم: مؤسسة امام مهدی (. الخرا1409رواندی، قطب الدین، سعید بن عبد اهلل)  .14

 عج . 

(. مقدمة األدب) چاپ اول(. تهران: مؤسسة مطالعات اسالمی دانشگاه 1386زمخشری، محمود بن عمر)  .15

 تهران. 

(. ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد) چاپ اول(. قم: 1247سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن)  .16

 سسة اسماعیلیان. مؤ

الستر و الساتر) چاپ اول(. تهران: مؤسسة  -(. دلیل تحریر الوسیله1417سیفی، مازندرانی، علی اکبر)  .17

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.

(. ذکری الشیعة فی أحکام الشّریعة) چاپ اول(. قم: مؤسسة ال 1419شهید اول، عاملی، محمد بن مکّی)  .18

 البیت ع . 

اإلسالم) چاپ اول(. قم: (. مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع 1413شهید ثانی، عاملی، زین الدین بن علی)  .19

 مؤسسة المعارف اإلسالمیة. 

(. تهذیب األحکام) چاپ چهارم(. تهران: دار الکتب 1407شیخ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن)  .20

 اإسالمیة. 

و عقاب األعمال) چاپ دوم(. قم: دار  (. ثواب األعمال1406صدوق، قمّی، محمد بن علی بن بابویه)  .21

 الشریف الرضی للنشر. 



(. من ال یحضره الفقیه) چاپ دوم(. قم: دفتر انتشارات 1413صدوق، قمّی، محمد بن علیّ بن بابویه)  .22

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 (. مجمع البحرین) چاپ سوم(. تهران: مرتضوی.1375طریحی، فخر الدین بن محمد) .23

(. رجال الطوسی) چاپ سوم(. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة 1373طوسی، محمد بن حسن)  .24

 بقم، مؤسسة النشر اإلسالمی

 ) بی تا(. التبیان فی تفسیر القرآن) چاپ اول(. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. طوسى، محمد بن حسن .25

(. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب) چاپ اول(. 1412عالمة حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی)  .26

 مشهد: مجمع البحوث اإلسالمیة. 

(. قواعد االحکام فی معرفة الحالل و الحرام) چاپ 1413علّامه حلّی، اسدی، حسن بن یوسف بن مطهر)  .27

 .اول(. قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

( تذکرة الفقهاء، طبع قدیم) چاپ اول(. قم: مؤسسة 1388لّامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر اسدی) ع .28

 آل البیت ع . 

رجال العالمة) چاپ دوم(. نجف  -(. خالصة األقوال1381علّامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر حلّی)  .29

  اشرف: منشورات المطبعیة الحیدریة.

قواعد) چاپ اول(. (. إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت ال1387علّامه حلّی، محمد بن حسن بن یوسف)  .30

 قم: مؤسسة اسماعیلیان. 

 (. کتاب العین) چاپ دوم(. قم: نشر هجرت.1409ل بن احمد) فراهیدی، خلی .31

 (. القاموس المحیط) چاپ اول(. بیروت: دار الکتب العلمیة. 1415فیروز اّبادی، محمد بن یعقوب)  .32

 ل(. قم: مؤسسة آل البیت ع إلحیاء التراث. (. اختیار معرفة الرجال) چاپ او1404کشی، محمد بن عمر)  .33

 (. الکافی) چاپ چهارم(. تهران: دار الکتب اإلسالمیة. 1407کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب)  .34



 األشعثیات) چاپ اول(. تهران: مکتبة نینوی الحدیثة -کوفی، محمد بن محمد اشعث) بی تا(. الجعفریات .35

(. حاشیة علی رسالة فی التقیة) چاپ اول(. قم: مجمع الذخائر 1350مامقانی، مال عبد اهلل بن محمد حسن)  .36

 اإلسالمیة. 

(. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ص ) 1404تقی) مجلسی دوم، اصفهانی، محمد باقر بن محمد  .37

 چاپ دوم(. تهران: دار الکتب اإلسالمیة.

رام) چاپ دوم(. (. شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الح1408محقّق حلّی، نجم الدین، جعفر بن حسن)  .38

 قم: مؤسسة اسماعیلیان. 

(. جاکع المقاصد فی شرح القواعد) چاپ دوم(. 1414محقّق کرکی، محقّق ثانی، عاملی، محمد بن حسن)  .39

 قم: مؤسسة آل البیت ع . 

چاپ اول(. قم: انتشارات مدرسة امام علی بن ابی طالب  (. کتاب النکاح)1424مکارم، شیرازی، ناصر)  .40

 ع.

کتاب النکاح) چاپ اول(. قم: انتشارات مدرسة امام علی  -(. انوار الفقاهة1425مکارم، شیرازی، ناصر)  .41

 بن ابی طالب ع.

 (. انوار االصول) چاپ دوم(. قم: مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب ع . 1428مکارم، شیرازی، ناصر)  .42

(. رجال النجاشی) چاپ ششم(. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة 1365نجاشی، احمد بن علی)  .43

 إلسالمی.بقم، مؤسسة النشر ا

(. جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم) چاپ هفتم(. بیروت: 1404نجفی، صاحب جواهر، محمد حسن)  .44

 راث العربی.دار إحیاء الت

(. مستند الشیعه فی احکام الشریعه) چاپ اول(. قم: گروه 1415نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی)  .45

 پژوهش مؤسسة آل البیت ع.



  

 

 

 


