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حکم 
دو چرخه سواری 

بانوان
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منتشر شده هک دوچرهخ سواری مدتی است رد فضای مجازی خبری از دفتر جنابعالی: سؤال

کات شرعی جازی اعالم  کانش،اگر گردیدهبانوان با رعایت ن هست پیرامون این حکم و ام

؟رد خیابان جازی است آیا دوچرهخ سواری بانوان. صحت و سقم آن توضیحی فرمادیی

عرض دید انمحرم باشد، دوچرهخ سواری بانوان رد مجامع عمومی و نیز رد جایی هک رد م : جواب

.حرام است
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حفظه اهلل تعالیپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

https://www.leader.ir

https://www.leader.ir/


زی فوتبال ربای بانوان هچ حکمی د:سؤال ؟اردتبلیغ و راه اندا
کال ن: جواب رداگر مستلزم مفسده و گناه نباشد فی نفسه اش .دا

ان هب عنوان ورزش هچ کت و دامن هب عنوان حجاب و دوچرهخ سواری بانو پوشیدن :سؤال
؟حکمی دارد

محرم است، جازی سواری بانوان رد جایی هک رد معرض دید و جلب توهج اندوچرهخ :جواب

نیست
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حفظه اهلل تعالیپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

https://www.leader.ir

https://www.leader.ir/


اب چگوهن است؟ورزش بانوان رد محافل زانهن و مرداهن با رعایت حفظ حج: سوال
ناختن مرد و زن انممکن است، مسابقات اسکی تشاهب رد لباس هب حّدی است هک ش رد :سؤال

؟حکم اینگوهن مسابقات ربای زانن چیست
و رد منظر انمحرم موجب هب طور کلی ورزش ربای دختران و بانوان رد مجامع عمومی:جواب

ع و منافی با عفت بانوان استجلب نظر مردان و رد معرض فتنه و هب فساد کشیده شدن اجتما
ردو الزم است رتک شود و رد صورتی هک رد منظر انمحرم نباشد فی ن  کال ندا .فسه اش
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حفظه اهلل تعالیپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

https://www.leader.ir

https://www.leader.ir/


:سوال
زی فوتبال ربای بانوان  هچ حکمی دارد؟تبلیغ و راه اندا

.لیغ آن جازی نیستره کاری هک موجب خدهش دار شدن عّفت عمومی گردد حرام و تب :جواب

:سوال
کال :جواب؟ورزش بانوان رد محافل زانهن چگوهن است ردنداش .ا

http://www.gorgani.ir
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مد ظله العالیاستفتائات آیت اهلل علوی گرگانی 

http://www.gorgani.ir/


:سوال
مرد و زن انممکن است، رد مسابقات اسکی تشاهب رد لباس هب حّدی است هک شناختن

اینگوهن مسابقات ربای زانن چیست؟حکم 
:جواب

، ربای زانن رد مجامع عمومی جا .زی نیستاینگوهن مسابقات و اسکی بازی
:سوال

.از شبهه نیستخالی :جواباست؟        ورزش بانوان رد محافل مرداهن با حفظ حجاب چگوهن 

http://www.gorgani.ir
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مد ظله العالیاستفتائات آیت اهلل علوی گرگانی 

http://www.gorgani.ir/


:سوال
ان ورزش هچ حکمی دارد؟پوشیدن کت و دامن هب عنوان حجاب و دوچرهخ سواری بانوان هب عنو 

:جواب
ت شدن ااقتعدات ره کاری هک موجب شود عّفت عمومی جامعه خدهش دار گردد و باعث سس 

کام الهی گردد، حرام است .مردم هب اح
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http://www.gorgani.ir

مد ظله العالیاستفتائات آیت اهلل علوی گرگانی 

http://www.gorgani.ir/


:سؤال
موتور و دوچرهخ سواری بانوان هچ حکمی دارد؟

:جواب

رد و اگرهچ رتک گردد ب  کال ندا .هتر استرد محافلی هک فقط زانن باشند اش
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مد ظله العالیاستفتائات آیت اهلل علوی گرگانی 

http://www.gorgani.ir

http://www.gorgani.ir/


:سوال
؟رد مورد دوچرهخ سواری بانوان نظر حضرت عالی چیست 

:جواب
رد  کالی ندا .  اگر فقط خوشان باشند اش

http://www.noorihamedani.com
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مد ظله العالیهمدانی استفتائات آیت اهلل نوری 

http://www.noorihamedani.com/


هچ حکمی دارد؟بانوان خصوصاً موتور و دوچرهخ سواری رد محافل عمومیورزش :سوال
.  اجتناب شوداین قبیل کاراه زمینه ساز گسترش گناه رد جامعه است، از آن: جواب

ارد؟و تبلیغ ربای گسترش ورزش بانوان هچ حکمی دتشویق :سوال
تبلیغ شود و رد این قسمت وسیله است، هن هدف و باید رد حد وسیله از آن استفاده وورزش :جواب

العالمواهلل . عایت شودنیب زن و مرد فرقی نیست، مشروط رب این هک تمام جهات شرعی ر

http://www.noorihamedani.com

11

مد ظله العالیاستفتائات آیت اهلل نوری همدانی 

http://www.noorihamedani.com/


:سوال
؟ورزش زانن و مردان انمحرم هب صورت مشترک هچ حکمی دارد

:جواب
العالمواهلل . جازی نیست: بسمه تعالی

http://www.tohid.ir
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دام ظله العالیآیت اهلل سبحانی پایگاه اطالع رسانی دفتر 

http://www.tohid.ir/


:سوال
کاران زن هب خارج از کشور ربای از نظر شرعی ورزش بانوان هچ حکمی دارد؟ و ازعام ورزش

شرکت رد مسابقات ورزشی جازی است؟
.گوهن امور جازی نیستاین :جواب

:سوال
آیا زانن می توانند رد مالء عام دوچرهخ سواری و اسب سواری کنند؟

.هچ زمینه ساز فساد است، حرام استره :جواب

http://bahjat.ir
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قدس سرهبهجت استفتائات آیت اهلل 

http://bahjat.ir/


:سوال
کانی مانند پارک مانعی  ؟یت چطوراسک دارد  ،  آیا دوچرهخ سواری ربای دختران ردم

:جواب
.یتاگر رد معرض دید انمحرم باشد ووضع اوتحریک کننده باشد جازی نس 

http://www.sistani.org
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مد ظله العالیسیستانی استفتائات آیت اهلل 

http://www.sistani.org/


نظر شرعی ورزش بانوان هچ حکمی دارد؟از :سوال
.انمحرم نباشد و احتمال مفسده هم نباشد، جازی استاگر :جواب

کانی مانظر :سوال نند پارک چیست؟معّظم هل ردباره دوچرهخ سواری ربای دختران رد م
.  نیستجازی :جواب

زانن می توانند رد مالء عام اسب سواری کنند؟آیا :سوال
.توانندنمی :جواب

کانی مانظر :سوال نند پارک چیست؟معّظم هل ردباره دوچرهخ سواری ربای دختران رد م
.نیستجازی :جواب

http://www.almazaheri.org
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مد ظله العالیمظاهری استفتائات آیت اهلل 



:سوال
عی و هّج هب آاثر و تبعات سوء اجتماحکم دوچرهخ سواری و موتور سواری خوارهان با مانتو رد سطح شهر، با تو

اخالقی آن چیست؟
:جواب

هیز شود و هب وسوهس اهیی هک این وبا توهّج هب ایپمداهی سوئی هک این گوهن امور دارد، الزم است از آن رپ

.آن می کنند توهّج نکنید

http://www.makarem.ir
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مد ظله العالیشیرازی مکارم استفتائات آیت اهلل 

http://www.makarem.ir/


معاونت پژوهش 
مدیریت حوزه علمیه خواهران

1399خرداد -استان یزد        
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