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فعاليت اجتماعي زنان در آراي مفسرين فريقين با 
  نساء 24احزاب و  33استناد به آيات 

  1هادي مفتحمحمد    
  2يوسفي سحر

  چكيده
ديدگاه قرآن درباره آن بسيار حائز اهميت است. بـه  جمله مسائلي است كه دستيابي به  فعاليت اجتماعي زنان از

 33تواند راهگشاي بسياري از مسائل و مشـكالت اجتمـاعي گـردد؛ هرچنـد آيـات      مي ،كه عمل به فرامين الهي طوري
بـا بررسـي آراي فـريقين ذيـل ايـن       ،نساء در ظاهر با فعاليت اجتماعي زنان منافات دارد؛ در اين پـژوهش  34احزاب و 
شود. هر چند در اين مشي قرآن راجع به اين مساله آشكارا ترسيم مي يان ديدگاه هركدام از اين مكاتب، خطآيات و ب

گردد كه آيات فوق نـه تنهـا بـا حضـور     اما در نهايت معلوم مي ،بين مفسرين شيعه و سني با هم اختالف نظرهايي دارند
ادل و بـه دور از افـراط و تفـريط كيفيـت حضـور زن در      اجتماعي زنان منافات نداشته است، بلكه با يـك ديـدگاه متعـ   

دارد و حضور زنان در جامعه را در صورتي كه بر طبق چارچوب مشخص شده باشد، تاييد اجتماع را به روشني بيان مي
  كند.مي
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  مقدمه
رود، حضـور اجتمـاعي   زنان از مسائل مهم جامعه امروز به شمار مـي  فعاليت اجتماعي

تواند مفيد و اثر بخـش باشـد   هاي گوناگون در كنار اينكه ميزنان و اشتغال آنان در منصب
  اما اگر در چارچوب خاصي قرار نگيرد، قطعا مضر و مخرب خواهد بود.

نَّ َو نظير: (قرآن كريم به عنوان كتاب راهنماي هدايت بشر، در آياتي 
ُ
َو َقْرَن فی ُبُیوِتک

ُه َبْعَضـُھْم َعلـیو()؛ 33)(احزاب/َج اْلَجاهلیة   ْجَن َتبر   َال َتبر َل اللَّ ساِء ِبما َفضَّ اُموَن َعَلی النِّ جاُل َقوَّ   الرِّ
ْمـواِلِھْم 

َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
منـع  )؛ خطاب به گروه زنـان حضـور اجتمـاعي آنـان را     34(نسا/)َبْعٍض َو ِبما أ

كند. كه قطعا بررسـي ايـن مسـاله از آن جهـت كـه      كرده و مردان را برتر از زنان معرفي مي
  باشد. چگونه حضور اجتماعي زنان با آيات مذكور قابل جمع است؛ حائز اهميت مي

گيري از تفاسير معتبر فريقين مساله مورد نظر را بررسي بنابراين پژوهش حاضر با بهره
بـه بيـان اشـتراكات و افتراقـات دو      ،گاه آنان ذيل آيات مورد بحـث كرده و ضمن بيان ديد

كند. هر چنـد  پردازد و در نهايت راجع به حضور و يا عدم حضور زنان گفتگو ميگروه مي
هـايي صـورت گرفتـه اسـت و نويسـندگان زيـادي        بدون شك راجع به اين مسـاله پـژوهش  

بررسي فعاليت اجتماعي زنان از ديدگاه «ن نامه ارشد خانم ماجده آساره با عنواازجمله پايان
هـاي   مسـئوليت   «و مقالـه آقـاي صـادق اردسـتاني بـا عنـوان       » قرآن مجيد و سـنت شـريف   

انـد و ايـن پـژوهش    ذيل اين مساله به تبادل نظـر پرداختـه  »  اجتماعي زن در كتاب و سـنت 
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و بـا نگـاه تفسـير    هاي  قبلي دارد اما پژوهش حاضـر بـا رويكـردي نـو     اشتراكاتي با پژوهش
بقره غرض خداوند را مورد بررسي قرار داده و  24احزاب و  33تطبيقي حول محور دو آيه 

  دارد. كيفيت حضور زنان در اجتماع را بيان مي

  ديدگاه مفسرين اماميه
نَّ َو َال َتبر(و. 1

ُ
يريـد و  هايتـان قـرار گ   و در خانـه «)؛ َج اْلَجاهلیـة   ْجَن َتبر   َ◌ َقْرَن فی ُبُیوِتک

 )33احزاب/».(هاى خود را آشكار مكنيد مانند روزگار جاهليت قديم زينت

مفسرين متقدم شيعه راجع به فعاليـت اجتمـاعي زنـان ذيـل ايـن آيـه بـه مطلـب قابـل          
، ص 15: ج 1408/ ابوالفتوح رازي، 339، ص 8: ج 1431اند.(طوسي، توجهي اشاره نكرده

) نــاگزير بــه بيــان 488، ص3:ج1423ســليمان،/ مقاتــل بــن 193، ص2: ج1363/ قمــي،415
  شود.اند، پرداخته ميديدگاه مفسريني كه حول اين موضوع بحث كرده

كند كه در خانه هاي خود قرار بگيرنـد  امر مي(ص)در اين آيه خداوند به زنان پيغمبر
ايـن  انـد كـه   و مانند زنان جاهلي تبرج نكنند. بعضي از مفسرين شيعه ذيل اين آيه بيان كرده

نيسـت، بلكـه حكمـي عمـومي بـراي همـه زنـان         (ص)حكم صرفا مربـوط بـه زنـان پيغمبـر    
  )360، ص 7: ج1388/ قرائتي، 290، ص 17: ج1371است.(مكارم شيرازي، 

جوادي آملي در همين راستا به اهميت نقش مادران در تربيت فرزندان اشاره كـرده و  
و در ادامـه متـذكر شـده كـه خداونـد      داند بخش مهمي از فساد در غرب را همين مساله مي

، 11: ج1389دهد در خانه حضور فعال داشته باشند.(جوادي آملي، سبحان به زنان فرمان مي
) وي همچنين در جاي ديگر به اين مساله كه اين آيه هشداري است براي حـوادث  281ص

: 1389انـد.(جوادي آملـي،   آينده مثـل واقعـه جنـگ جمـل و خـروج عايشـه، اشـاره كـرده        
  ) 49،ص 10ج

به طور كلي مفسرين اماميه خـروج از منـزل و فعاليـت اجتمـاعي بـراي زنـان را جـايز        
(قرائتـي،   ْجـَن    َقـْرَن ... َال َتبـراند، البته مشروط به اينكه به دور از هرگونه تبـرج باشـد.   دانسته
  )363، ص 7: ج1388
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َل ا(. 2 ساِء ِبما َفضَّ اُموَن َعَلی النِّ جاُل َقوَّ ُه َبْعَضـُھْم َعلـیالرِّ ْمـواِلِھْم   للَّ
َ
ْنَفُقـوا ِمـْن أ

َ
)؛ َبْعـٍض َو ِبمـا أ

مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به «
  )34(نسا/ ». كنند دليل آنكه از اموالشان خرج مى

عضي از مفسرين شيعه ذيـل ايـن   داند. بخداوند در اين آيه مردان را بر زنان قيم مي    
بلكـه   ،اند كه قيوميت مردان نسبت به زنان صرفا منحصر به زن و شوهر نيسـت آيه بيان كرده

، 4: ج1390گيرد كه اشاره به جـنس زن و مـرد دارد. (طباطبـايي،   يك حكم عام را در برمي
  )61، ص2: ج1388/ قرائتي، 343ص

يه را مطلقا مربوط به زن و مرد ندانسته و اين آ ،از طرفي جوادي آملي در تفسير تسنيم
معتقد است كه با توجه به قرائن داخلي و خارجي، اين آيـه بـراي بيـان احكـام زن و شـوهر      
است. اما در ادامه، به بيان اين نكته كه اين آيه تعليل آن عموميت دارد و رهبـري جامعـه را   

  )550-554، صص18ج :1389آملي، گيرد، تصريح كرده است.(جوادينيز در بر مي
مفسرين اماميه در بيان تفاوت هـاي زن و مـرد معتقدنـد كـه مـردان فطرتـا قـوه تعقـل         
باالتري نسبت به زنان دارند و توانايي آنان براي انجام امـور دشـوار بيشـتر اسـت. از طرفـي      

به عـالوه تعهـد مـردان     ،زنان هم نسبت به مردان داراي احساسات و عواطف باالتري هستند
هـاى زنـدگى، و پرداخـت مهـر و تـامين       رابر زنان  و فرزندان نسبت به پـرداختن هزينـه  در ب

-دهد كه وظيفه سرپرستي را عهده زندگى آبرومندانه همسر و فرزند، اين حق را به آنان مى

 طبرسـي،  /370، ص3: ج1371/ مكارم شـيرازي،  343، ص4: ج1390دار شوند. (طباطبايي،
  )     69، ص3: ج1372

مكن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود امتيـاز داشـته باشـند؛ امـا ايـن      البته م
گيـرد، و شـكى    قوانين به تك تك افراد و نفرات نظر ندارد بلكه نوع و كلى را در نظـر مـى  

نيست كه از نظر كلى، مردان نسبت به زنان براى اين كار آمادگى بيشترى دارنـد، اگـر چـه    
عهـده بگيرنـد كـه اهميـت آن مـورد ترديـد نيسـت.(مكارم         تواننـد بـه   زنان نيز وظائفى مـى 

  )61، ص2: ج1388/ قرائتي، 370، ص3: ج1371شيرازي، 
بنابراين با توجه به تفاوتي كه به طور كلي در دو جنس مـرد و زن وجـود دارد، قطعـا    

تر هستند، چـرا كـه ايـن دو امـر بـه      مردان در انجام اموري مانند حكومت و قضاوت مناسب
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ــدرت تع ــد اســت.(طباطبايي،  ق ــاالتري نيازمن ــايي جســمي ب / 343، ص4: ج1390قــل و توان
  )552، ص 18: ج 1389آملي،جوادي

طباطبايي در تفسير الميزان ضـمن بيـان مطالـب فـوق، بـه اهميـت توجـه بـه اسـتقالل          
وآزادي زنان نيز تصريح كرده است. به عقيده وي، قيمومت صنف مردان بر صنف زنان در 

اى كه زنان و مـردان هـر دو در آن جهـات     شود به جهات عامه تنها مربوط مىمجتمع بشرى 
شريكند، و چون جهاتى است كه نيازمند به تعقل بيشتر و نيروى زيادتر است كـه در مـردان   
وجود دارد، يعنى امثال حكومت و قضا و جنگ بدون اين كه استقالل زن در اراده شـخص  

ون اين كه مرد حق داشته باشد اعتراض كند كـه تـو   اى بخورد، و بد و عمل فردى او خدشه
كنى، مگـر آن كـه زن كـار زشـت را      دارى و يا فالن كار را مى چرا فالن چيز را دوست مى

دوست بدارد، يا مرتكب شود، همانطور كه خداوند هم در قرآن كـريم بـدان اشـاره كـرده     
ْم ِفیما َفَعْلَن ِفي (ت: اس

ُ
ْنُفِسِھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفال ُجناَح َعَلْیک

َ
همچنين قيمومت مرد بر )؛ 240(بقره/ )أ

 ؛زنش به اين نيست كه سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن است بكند
و معناى قيمومت مرد اين نيست كه استقالل زن را در حفظ حقـوق فـردى و اجتمـاعى او و    

ن اســتقالل و آزادى خــود را دارد، هــم دفــاع از منــافعش را ســلب كنــد، پــس زن هــم چنــا
تواند از آن دفاع نمايد و هـم   تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند، و هم مى مى
رسـاند   هـايش مـى   به مقدماتى كه او را به هـدف  ،هايش تواند براى رسيدن به اين هدف مى

  )344، ص 4: ج1390متوسل شود.(طباطبايي، 
تصدي بعضـي مناصـب اجتمـاعي و مـديريت بخشـي از       بنابراين، حضور در جامعه و

حيات فرهنگي يك ملت كه در آن فقط دختران و بـانوان حضـور دارنـد و بايـد از مسـائل      
 ؛ضروري آگاه  گردند و به بالندگي علمي بار يابند و مانند آن، نه تنها روا بلكـه الزم اسـت  

نيست تا مخصـوص مـردان    زيرا شئون ياد شده همانند جنگ آوري و كارزار، صحنه پيكار
  )575، ص 18: ج1389آملي، باشد.(جوادي

شود؛ ايشان به هيچ زنى منصـب  مينيز مشاهده ا(ص)همانطور كه در سنت رسول خد 
اند؛ امـا حضـور و شـركت زنـان در جهـاد      قضا نداده و زنان را براى جنگيدن دعوت نكرده

بال مانع بوده (ص)ت رسول اكرمبراي انجام اموري مثل خدمت و جراحى و امثال آن در سن
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است؛ همچنين حضور اجتماعي آنان در صحنه تعليم و تعلم، و كسب، و پرستارى بيمـاران،  
منافـاتى بـا مفيـد بـودن عمـل       ،و مداواى آنان، و امثال اين گونه امور كـه دخالـت عواطـف   

كارها را امضا ندارد، در سنت ايشان نه تنها منع نشده است، بلكه سيرت نبويه بسيارى از اين 
اما بايد توجه داشت كه دامنه استقالل و آزادى زنان تا آنجايى گسـترده اسـت    ؛كرده است

  )347، ص 4: ج1390كه به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد.(طباطبايي، 
بنابراين،  اگر به آراي مفسرين اماميه ذيل اين آيات بنگريم متوجـه خـواهيم شـد كـه     

اند؛ البته به شرطي كه اين حضور بـدون تبـرج و در   منع نكرده آنان حضور اجتماعي زنان را
  كمال وقار باشد و به حق شوهر و فرزندان خللي وارد نكند.

  ديدگاه مفسرين اهل سنت
نَّ َو َال َتبر(. 1

ُ
هايتان قرار گيريد و مانند  و در خانه«)؛ َج اْلَجاهلیة   ْجَن َتبر   َو َقْرَن فی ُبُیوِتک

ت33احزاب/».(هاى خود را آشكار مكنيد قديم زينت روزگار جاهلي(  
اكثريت اهل سنت اشتغال زن را در خارج از منزل جايز ندانسته و فطرتـا وظيفـه زن      

دانند.(رشـيد رضـا،   را بارداري، شيردهي، تربيت فرزندان و پرداختن بـه كارهـاي خانـه مـي    
ن آيه هرچند خطاب بـه زنـان   )؛ قرطبي در ذيل اين آيه بيان كرده كه اي69، ص 5: ج1414
شود و  الزم است زنان فقط در مواقع ضروري است اما شامل زنان ديگر هم مي (ص)پيغمبر

) اين در حالي اسـت كـه بعضـي از ايـن     181، ص14: ج1364از خانه خارج شوند. (قرطبي،
و سـبب كمـالي بـراي سـاير زنـان       (ص)مفسرين ماندن در خانه را واجبي براي زنـان پيـامبر  

  )  242، ص 21: ج 1421دانند. (ابن عاشور،  يم
را بيـان   (ص)سيوطي در تفسير خود ذيل اين آيه به نقل از ترمذي، روايتـي از پيغمبـر  

استشـرفھا   ان المرأة عورة فإذا خرجـت«كند: خروج زنان را از خانه منع مي ،كرده كه در آن
ــا ــر بیتھ ــي قع ــي ف ــا و ه ــة ربھ ــن رحم ــون م ــا تک ــرب م ــيوطي، »الشــیطان و أق ، 5: ج1404.(س

  )337، ص 9: ج 1421/  ابن حنبل، 23، ص 5تا: ج/ترمذي، بي196ص
با توجه به اين مساله كه فعاليت و حضور زنان در اجتماع قطعـا ميـزان حضـورآنان را    

دهد؛ بنابراين، اين مفسرين ديدگاه مثبتي نسبت به فعاليت اجتماعي زنان در خانه كاهش مي
  دانند.ن را رسيدگي به امور منزل ميندارند و مسئوليت آنا
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 ،ذكر اين مسئله قابل توجه است كه  مفسرين اهل سـنت   ،عالوه بر مباحث گفته شده
يـك امـر    ،قيام عايشه را در جنگ جمل در راستاي اصالح امـور مسـلمين و خـروج وي را   

، ص 21: ج1421/ ابـن  عاشـور،  181، ص 11: ج1364انـد.(قرطبي،  ضروري قلمـداد كـرده  
  گنجد.)؛ كه قطعا اين مسئله نيازمند بحث و بررسي بيشتر است كه در اين مجال نمي244

ُه َبْعَضُھْم َعلـی( . 2 َل اللَّ ساِء ِبما َفضَّ اُموَن َعَلی النِّ جاُل َقوَّ ْمـواِلِھْم   الرِّ
َ
ْنَفُقـوا ِمـْن أ

َ
)؛ َبْعـٍض َو ِبمـا أ

ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از «
 )34(نسا/ ». كنند دليل آنكه از اموالشان خرج مى

در جايگـاهي قـرار دارنـد كـه در علـم،       ،مفسرين عامه در تفسير اين آيه معتقدند كه مـردان 
عقل، اراده، انجام امور دشوار، تيراندازي و سواركاري(قدرت جنگي)، و جهاد و... بر زنان برتـري  

، 10: ج 1420/ فخـر رازي،  505، ص 1: ج1407رند. و انبيا و علما از گروه مردانند.(زمخشـري،  دا
  راني و امير بودن فقط شايسته مردان است.)؛ در نتيجه حكم169، ص 5: ج 1364/ قرطبي، 70ص 

در ادامه به عقيده بعضي از اين مفسرين، مردان نسبت به زنـان قـيم، حـاكم، مجـاز در     
ور كلي برتر و بهتر ازآنان هستند. اما اين مسئله را كـه مـردان بـر زنـان حـاكم      تاديب و به ط

) 185، ص 10: ج1415/ آلوسـي،  256، ص 2: ج 1419داننـد. (ابـن كثيـر،    باشند مجاز نمي
قوم ولـوا أمـرهم     يفلح  لن«اند: اشاره كرده(ص)آنان در تثبيت اين عقيده به روايتي از پيغمبر

خبر رسيد كـه دختـر كسـرا پادشـاه ايرانيـان شـده،        (ص)رسول اكرم  هنگامي كه به». امرأة
؛ كـه  »گروهي كه زمام امور خويش را به دست زني بسپارد رستگار نخواهـد شـد  «فرمودند: 

/ 2600، ص 6: ج 1407اين روايت در كتب معتبر حديثي آنان نيز ذكر شده است.(بخاري، 
  )120، ص 34: ج 1421/ ابن حنبل، 465، ص 3: ج 1411نسائي، 

بنابراين، با توجه به اينكه گاهي فعاليت اجتماعي زنـان در راسـتاي امـوري اسـت كـه      
  در نتيجه بر طبق آراي اين مفسرين اين امر جايز نيست. ،شود بر مردان تسلط يابندباعث مي

  بررسي تطبيقي آراي مفسرين فريقين
نَّ َو َال ( مفسرين اهل سنت فعاليت اجتماعي زنان را با اسـتناد بـه آيـات   

ُ
َو َقـْرَن فـی ُبُیـوِتک

ساِء ) و (َج اْلَجاهلیة   ْجَن َتبر   َتبر اُموَن َعَلی النِّ جاُل َقوَّ انـد. بـه   )؛ و پـاره اي از روايـات منـع كـرده    الرِّ
عقيده آن ها زن بايد در خانه به بارداري، شيردهي و تربيت فرزندان، بپردازد. اين مفسرين آيه 
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نَّ َو َقْرَن فی ُبُیو(
ُ
اند؛ البته در اين بين ابن عاشـور وجـوب   وجوبي براي عموم زنان دانسته ،) راِتک

ر زنان برشمرده است. ادله يو سبب كمالي براي سا (ص)ماندن در خانه را مختص زنان پيغمبر 
بـا   ،اي كه از آيات و روايات دال بر عدم فعاليت اجتماعي زنان مورد استناد اين مفسرين بـوده 

مبني بر تاييد حركت عايشه و ورود او به جنگ جمـل كـامال منافـات دارد. چراكـه     راي آنان 
از طرفي حضور اجتماعي زنان را منع كـرده واز   ،اين گروه با استناد به آيات و روايات مذكور

طرفي ديگر حضور عايشه در جنگ جمل را كه حركتي كامال مخالف با اين آيات و روايات 
  هت اصالح امور مسلمين بر شمرده اند.بوده، امري ضروري و در ج

حضور اجتماعي زنان را مشروط به رعايت شرايط و ضوابط منـع   ،مفسرين اماميه ،در مقابل 
نكرده ودر بسياري از موارد نه تنها روا بلكه الزم دانسته اند. اين مفسرين آيه (و قَرْنَ فـي بيـوتكُنَّ)؛   

؛ حوادثي ماننـد خـروج عايشـه و شـركت او در جنـگ      را هشداري براي حوادث آينده دانسته اند
و نص صريح آيات قرآن بوده است. مفسـرين اماميـه در ادامـه     (ص)جمل كه خالف سنت پيامبر

ذيل اين آيه، حضور اجتماعي زنان را در  صورتي كه با تبرج همـراه نباشـد و بـه حقـوق شـوهر و      
قيده آنان، قطعا زنان داراي آزادي و استقالل فرزندان خللي وارد نكند، منع نكرده اند؛ چرا كه به ع

  دهند، نبايد آنان را از فعاليت اجتماعي منع كرد.بوده و جز در مواردي كه كار ناصوابي انجام 
نَّ َو َال در مجموع با مطالعه آراي مفسرين فريقين و تلفيق بين دوآيه (

ُ
َو َقْرَن فـی ُبُیـوِتک

سـاِء و () َج اْلَجاهلیة   ْجَن َتبر   َتبر اُموَن َعَلی النِّ جاُل َقوَّ توان چنين برداشت كرد كـه، آيـه   )؛ ميالرِّ
نَّ (

ُ
بوده اما اين حكم بنابر مسـائلي كـه   (ص))؛ در اصل خطاب به زنان پيغمبرَو َقْرَن فی ُبُیوِتک
  دهد، قطعا قابل تطبيق خواهد بود. در آينده رخ مي

اگـر   ،كـم از جاهليـت عـرب نـدارد    بنابراين حضور زنان در شرايطي كه جاهليت آن 
باعث فساد و بي بند و باري شود و فعاليت آنان، به كانون خانواده خللي وارد كند قطعا ايـن  
حركت، مخالف نص صريح آيات قرآن بوده و اينجاست كه خداوند متعال با آيه (الرِّجـالُ  

( لَى النِّساءونَ عامكنـد كـه مـرد بايـد در جايگـاه      يمردان را برزنان قيم دانسته و حكم مـ  ،قَو
اين مسـئله را كنتـرل كنـد و از ورود زن بـه      ،فردي كه توانايي باالترو قوه تعقل برتري دارد

هـايي را در اجتمـاع بپـذيرد    منع نمايد. و زن هم نبايد مسئوليت ،هايي كه مفسده دارندمكان
  كند.يها در خانواده شده و آن را دچار بحران مجايي نقشكه باعث جابه
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از طرفي هم نبايد استقالل و آزادي زن ناديده گرفته شـود و زمـاني كـه     ،افزون بر آن
شود، مـرد نبايـد   اش نميحضور زن در جامعه مفيد بوده و فعاليت او سبب آشفتگي خانواده

گيري كنـد و او را مجبـور و ملـزم بـه كـاري كـه خـالف ميـل و اراده زن         براي وي تصميم
ه همانطور كه گفته شد حضـور زنـان در جامعـه در حاليكـه در نهايـت      هست، نمايد. چرا ك

وقار و متانت باشد وبه حق شوهر و فرزندان خللي وارد نكند، نه تنها روا بلكـه جـايز اسـت؛    
هاي فرهنگي، آموزشي و درماني، تاثيري كه ممكـن اسـت يـك    چون در بسياري از محيط

  . زن لحاظ كند، بسيار باالتر از يك مرد باشد

  گيرينتيجه
هـايي كـه   با اهميتي كه فعاليت اجتماعي زنان، امروزه در جوامع بشري دارد، قطعا پيام

دهد بسيار حائز اهميت است؛ به طوريكـه  قرآن كريم به عنوان منبع هدايت به اين گروه مي
  تواند راهگشاي بسياري از مسائل و مشكالت گردد. عمل به فرامين الهي مي
ـند      34احزاب و  33رين اهل سنت با استناد به آياتبه طور كلي مفس نسـا، و روايـاتي كـه در س

كننـد؛ از طـرف ديگـر مفسـرين     آنان حاوي اشكاالتي است، مسئله فعاليت اجتماعي زنان را منع مـي 
اماميه با استناد به همين آيات و آيات ديگر، فعاليت اجتماعي زنان را مشروط بـه اينكـه در چـارچوب    

  نسا قابل برداشت است. 34احزاب و  33كنند. كه اين قوانين دقيقا از آيات باشد منع نميقوانين الهي 
نَّ َو َال َتبراز آيه ( 

ُ
)؛ اين مسئله قابل استناد است كـه  َج اْلَجاهلیة   ْجَن َتبر   َو َقْرَن فی ُبُیوِتک

وي در اگر حضور زنـان در اجتمـاع بـدون تبـرج و در كمـال وقـار ومتانـت باشـد فعاليـت          
هاي مختلف كه از هر جهت سالم و مناسـب باشـد؛ مـانعي نـدارد. و از آيـه (الرِّجـالُ       محيط

)؛ نيز اين حكم به دست مي لَى النِّساءونَ عامآيد كه در صورتي كه فعاليت آنان به حقوق قَو
 شوهر خللي وارد نكند و قيوميت وي را زير سوال نبرد؛ بالمـانع اسـت. البتـه ايـن دو حكـم     

  هر دو را در كنا هم دارا باشند.  ،الزم و ملزوم همديگرند و زنان بايد براي ورود به اجتماع
بنابراين، اين آيات به زيبايي، از يك طرف جضور اجتماعي زنان را تاييد و از طـرف  

كننـد؛ و در نهايـت تعـادل، كيفيـت حضـور      ديگر افراط در مسائل مربوط به آنان را منع مي
    سازد.ع را روشن ميزنان در اجتما
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