 ‐ 106815ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎر زﻧﺎن در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻮال

دﺧﺘﺮی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در داﻧﺸﺪهی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﯾ از دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺎﯾﭗ و ﺗﺜﯿﺮ ﮐﺎر
ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﻫﺴﺖ؟ ﻣﻦ روﺑﻨﺪه ﻣزﻧﻢ و ﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺎری ﮐﻪ دارم ﺟﻮانﻫﺎی دﯾﻨﺪار ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎریام ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎد .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻗَﺮنَ ﻓ ﺑﻴﻮﺗﻦ و ﺗَﺒﺮﺟﻦ ﺗَﺒﺮج اﻟْﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اوﻟَ] اﺣﺰاب[۳۳ :
)و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﮔﺎه ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻗﺪﯾﻢ زﯾﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮد را آﺷﺎر ﻧﻨﯿﺪ(.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻄﺎب اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﺮو آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮف زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻟﻮی دﯾﺮ زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ آﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زن ﻋﻮرت اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﺮون رود ﺷﯿﻄﺎن او را ]در ﻧﺎه ﻣﺮدان[ زﯾﻨﺖ
ﻣدﻫﺪ ،و زن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ در ﻗﻌﺮ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ .آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
) (۲۶۸۸آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز آﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺑﻮداود ) .(۵۶۷آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداودآن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

3/1

ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪهی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (۶۷۴۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻄ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر از ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﺎرج ﺷﻮد:
ـ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ـ اﯾﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ زن و ﺧﻠﻘﺖ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷ و ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺗﺪرﯾﺲ و ﺧﯿﺎﻃ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ـ اﯾﻨﻪ ﮐﺎر در ﻣﺠﺎل ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺎﻧﻪ و ﺑﺪون اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
ـ اﯾﻨﻪ زن در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﮐﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد ﺑﺪون ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رود.
ـ ﮐﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺎب ﺣﺮام ﻧﺸﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺮﺳﺪ.
ـ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﺎل و ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﮐﺎری واﺟﺐﺗﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺠﺎل ﮐﺎر زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ در آﻣﻮزش زﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻨ ،ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻃ ﻟﺒﺎس زﻧﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺑﭙﺮدازد ،اﻣﺎ ﮐﺎر در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻄ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﺎﯾﺪ از آن دوری ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻓﺘﻨﻪای زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺬاﺷﺘﻪام ،و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺘﻨﻪی ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در زﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد را از اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺘﻨﻪ و اﺳﺒﺎب آن دور ﻧﻪ دارد«.
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.(۹۸۱ /۲ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮوط در ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﮐﺎرﺗﺎن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻫﻤﺴﺮی ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ.
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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