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 چكيده

 بر دیتاک با نور سوره 31 هیآ به توجه با «حجاب یحکومت و یشرع حکم یبررس» حاضر قیتحق موضوع

 حکم که دینما نییتب را مسئله نیا خواهدیم حاضر قیتحق بوده، یاکتابخانه روش با ینیعابد اهللتیآ نظر

 آورده را ینیعابد اهللتیآ نظر ابتدا مسئله نیا به پاسخ یبرا ؟یحکومت ای است یشرع حکم کی حجاب

 مطالب به توجه با و پرداخت میخواه محترم استاد نظر یبررس و نقد به مربوطه منابع از استفاده با سپس و

 لزوم و است برخوردار بلندی جایگاه از ما اسالمی و ملی فرهنگ در زن پوشش:که گفت توانیم مذکور

 دلیل به حکم این و است اتفاق مورد الهی ادیان همه در بلکه اسالمی، مذاهب همه میان در تنها نه آن

 تبلیغ را دینی وظیفه این که است اسالمی حکومت وظایف از لذا است؛ دائمی و ابدی قرآن در آن بیان

 اسالمی حکومت اینکه اما. کند سازیفرهنگ و ریزیبرنامه جامعه در آن تحقق برای و کرده ترویج و

 آن برای قانونی الزام و اجبار و شده متوسل تعزیر و تنبیه عقوبتی، هایروش به حکم این اجرای برای

 ائمه و پیامبر سیره و اسالم تاریخ در نه و شده تأیید مقدس شرع ناحیه از نه که است امری باشد، داشته
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 حکومت است الزم بنابراین است؛ آن مؤید عقال سیره نه و شودمی یافت آن برای اینمونه معصومان

 نموده استفاده اثباتی هایروش از اوالً جامعه، یک در پوشش جمله از دینی هایارزش سازیپیاده برای

 تعلیمات و سازیفرهنگ روش از گیریبهره و بکوشد هاانسان معرفتی و علمی سطح ارتقای جهت در و

 . دارد مقدم را غیرمستقیم

 یحکومت ،یشرع حکم حجاب، :ها واژه ديکل

 مقدمه 

 ضرورت و است برخوردار واالیی جایگاه از ما اسالمی و ملی فرهنگ در زنان پوشش

 از کسی هیچ و بوده تردیدناپذیر اسالمی مذاهب ویژه به الهی، ادیان همه میان در آن

 عالئم از پوشش که آنجا تا اندنکرده مناقشه آن اصل در منابع و مبانی به آشنایان یا فقیهان

 خالصه پوشش حفظ در دینداری هرچند است؛ شده شناخته مسلمان زنان هویتی

 ارکان دیگر و حج روزه، نماز، مانند و نیامده شمار به دین فروع هایپایه از و شودنمی

( خود حساسیت تناسب به یک هر) مردان و زنان برای آن حفظ اما نیست، اسالم عملی

 و شخصیت دادن نشان و ملی -فرهنگی هویت و اصالت اخالق، پاکی در بزرگی نقش

 اخالقی و انسانی عالی مراتب به آن رسیدن و جامعه تکامل موجب و داشته عفاف حریم

 . گرددمی

 عمل جامة اسالمی دستور این به توانمی چگونه که است پرسش این به پاسخ مهم اما

 تحقق برای را روشی چه دینی متون و ساخت اجراپذیر دینی نظام در را آن و پوشانید

 که است برخوردار اهمیتی چنان از اسالمی احکام از برخی. کنندمی پیشنهاد خواسته این

. جامعه در امنیت مانند است؛ شده تصریح آن کیفر به و تعیین اجرایی ضمانت آن برای

 مانند بدان منجر امور حتی و جنسی تجاوزهای فساد، شرارت، سرقت، برای رو، این از

 برخی ترك برای مقابل، در. است گردیده تعیین کیفر روایات در الکلی، مشروبات خوردن
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 مانند است؛ نشده تعیین کیفری و اجبار و الزام هستند، مهم که آن با اسالمی احکام از

 و زن برای پوشش حفظ که است آن مسأله حال. دیگر واجبات از بسیاری و روزه نماز،

  است؟ قبیل کدام از مرد

 گسترش تداوم، در اسالمی جمهوری موفقیت عدم علل که است مطرح پرسش این اکنون

 و تبرّج ابتذال، به میل علل تحلیل در گمانبی. چیست حجاب فرهنگ تثبیت و

 الزم داشته، مردم آرایش و پوشش بر ایویژه تأثیر که عام علل بر افزون بندوباری،بی

 رعایت آیا که گردد روشن نکته این و شود توجه نیز مسأله با برخورد شیوه به است

 پیدا عمل و پذیرش زمینه خاص شرایط در که است فرهنگی و اعتقادی پدیده حجاب

 و الزامی قوانینی با توانمی اینکه یا طلبدمی اجراپذیری برای طوالنی ایپروسه و کندمی

 . کرد برخورد مقوله این با کیفری

 ظََهرَ  َما إِلَّا زِینََتهُنَّ یبْدِینَ وَلَا ُفرُوجَهُنَّ وَیحَْفظْنَ َأبْصَارِهِنَّ مِنْ یغْضُضْنَ لِلْمُْؤمِنَاتِ وَقُلْ »

 آبَاءِ  أَوْ آبَائِهِنَّ  أَوْ ِلبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِینََتهُنَّ یْبدِینَ وَلَا جُیوبِهِنَّ عَلَى ِبخُمُرِهِنَّ وَلْیضْرِبْنَ مِنْهَا

 نِسَاِئهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِی َأوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِی أَوْ نَّإِخْوَانِهِ أَوْ بُعُولَتِِهنَّ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ

 عََلى یْظهَرُوا لَمْ الَّذِینَ الطِّفْلِ أَوِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِرْبَةِ أُولِی غَیرِ التَّابِعِینَ أَوِ أَیمَاُنهُنَّ مَلَکَتْ  مَا أَوْ

 أَیهَ  جَمِیعًا اللَّهِ  إِلَى وَتُوبُوا زِینَتِهِنَّ  مِنْ یخْفِینَ َما لِیعْلَمَ بِأَرْجُِلهِنَّ یضْرِبْنَ وَلَا النَِّساءِ عَوْرَاتِ

 نگاه از) را خود چشمهای بگو ایمان با آنان به و( »31/النور) «تُْفلُِحونَ لَعَلَّکُمْ  الْمُؤْمِنُونَ

 که مقدار آن جز- را خود زینت و کنند حفظ را خویش دامان و فروگیرند،( آلودهوس

 تا) افکنند خود سینه بر را خود هایروسری( اطراف) و ننمایند آشکار -است نمایان

 شوهرانشان، برای مگر نسازند آشکار را خود زینت و ،(شود پوشانده آن با سینه و گردن

 یا برادرانشان، یا همسرانشان، پسران یا پسرانشان، یا شوهرانشان، پدر یا پدرانشان، یا

 ،[کنیزانشان]= بردگانشان یا کیششان،هم زنان یا خواهرانشان، پسران یا برادرانشان، پسران
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 آگاه زنان به مربوط جنسی امور از که کودکانی یا ندارند، زن به تمایلی که سفیه افراد یا

 و) شود دانسته پنهانیشان زینت تا نزنند زمین به را خود پاهای رفتن راه هنگام و نیستند؛

 مؤمنان، ای بازگردید خدا بسوی همگی و(. رسد گوش به دارند برپا که خلخال صدای

 «!شوید رستگار تا

 ینیعابد اهللتیآ نظر بر ديتاک با نور سوره در حجاب و نگاه حكم یبررس: اول مبحث

 یحکم بلکه ست،ین یتعبد یشرع یاله حکم حجاب، و نگاه حکم: که سندینویم استاد

 که نیا نه آمده «قل» با جا همه اوالً  که لیدل نیا به. است یموسم دیشا و یحکومت

 بر ،یمعتبر سند یدارا ثیحد ای هیآ چیه در اًیثان باشد، داده فرمان آن به میمستق خداوند

 یزیچ همان عذابش پس است؛ نشده داده قرار یآخرت عذاب حجاب، نکردن مراعات

 (223 ص نور، سوره ریتفس در یاله حدود و احکام.)کند یم مقرر حکومت که است

 ست،ین حیصح( ص)رسول حکم و خدا حکم نیب کیتفک که گفت توان یم مقابل در

 :فرموده خداوند چون

 داد شما به امبریپ را آنچه و(»7 /حشر)؛«فَاْنتَهُوا عَنْهُ َنهَاکُمْ وَمَا فَُخذُوهُ الرَُّسولُ  آَتاکُمُ وَمَا»

 .«دیبدار دست داشت باز آن از را شما آنچه از و د،یریبگ

 /نور ؛92/  مائده ؛59  /نساء)«الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ َأطِیعُوا»: فرموده یمتعدد موارد در و

 /عمران آل)«وَالرَّسُولَ اللَّهَ أَطِیعُوا»: فرموده هم یموارد در و.( 12 /تغابن و 33 /محمد ؛54

 (.69 و 64  /نساء و 132 و 32
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 به توجه با ژهیو به ـ( اللَّهَ أَطِیعُوا) ریتعب که است نیا توجه قابل نکته ه،یآ نیا درباره البته

 دارد خداوند اوامر از ریغ یاوامر( ص)امبریپ که سازد یم روشن ـ( أَطِیعُوا) کلمه تکرار

 .شود اطاعت زین ها آن دیبا که

 یکْفُرُونَ الَّذِینَ إِنَّ»: فرموده باز و( 80 /نساء)«اللَّهَ َأطَاعَ فَقَدْ الرَُّسولَ یطِعِ مَنْ»: فرموده زین و

 بِبَعْضٍ  وَنَْکفُرُ بِبَعْضٍ ُنؤْمِنُ وَیُقولُونَ وَرُُسلِهِ اللَّهِ بَینَ یَفرُِّقوا أَنْ وَیرِیدُونَ وَرُسُِلهِ بِاللَّهِ

 . «حَقًّا الْکَاِفرُونَ هُمُ أُولَئِکَ...  وَیرِیدُونَ

 پس است؛ آمده «قل» حجاب حکم انیب یبرا چون که ظرن نیا مسلّماً اتیآ نیا براساس

 . شود یم رد ندارد، اطاعت وجوب ای ستین یاله حکمش

 «قل» لفظ با حکم نیا چرا که نشد داده جواب سؤال، نیا به هنوز اوصاف، نیا تمام با

 .است شده انیب

 جا هر که نی ا ای و باشد عبارت در تفنّن باب از «قل» آمدن دارد، احتمال حال هر به

 دیبا ما رایز دارد، یبررس به ازین احتمال نیا البته. است آمده «قل» جواب در بوده، یسؤال

 «قل» با شانیها سؤال پاسخ ایآ شود معلوم تا میکن یبررس را دار نزول شأن موارد تمام

 است؟ آمده

 معلوم تا گردد یبررس است، آمده «قل» از بعد یحکم که یموارد تمام دیبا نیچن هم

 59 هیآ یبرا مثالً است؛ مشکل یکار دو، هر حال هر به خبر؟ ای دارد ینزول شأن شود

 زنان به زبان با جوانان که شده نقل ینزول شأن است، حجاب به مربوط که احزاب سوره

 ،4ج ان،یالب مجمع.)زندیکن م،یکرد یم گمان که آوردند یم عذر سپس رساندند، یم آزار

 نشده( ص)امبریپ از یسؤال باره نیا در(. احزاب سوره از 59 هیآ لیذ ؛370 ص ،8 و 7 ج

 .است رفته کار به آن در «قل» لفظ که نیا با



 215 ینیعابد احمد استاد دگاهید بر دیتأک با نور 31 هیآ به توجه با حجاب یحکومت بررسی حکم شرعی و 

 یانسان بعد یدارا( ص)حضرت آن چون که دارد وجود زین احتمال نیا «قل» آمدن یبرا

 نیچن اگر اند، نداشته یمنف نقطه چیه و ستهیز پاك وستهیپ اما بود، مردم نیب در و است

 کنند؛ یم تیرعا حتماً مؤمنان دهد، دستور شرمگاه حفظ و نگاه فروکاستن به یتیشخص

 .دیکاه فرو دهید «غضوا»: دیبگو که داده دستور او به خداوند لیدل نیهم به

 مجزوم مضارع را «حفظوای» و «غضوای» فعل دو که است انیالب مجمع ریتفس آن، دیّمؤ

 ریتقد در آن از شیپ ،یامر یا جمله که دارد داللت مطلب نیا بر مسئله نیا. است دانسته

 :بوده

: بگو آنان به(»371 ص ،8 ج همان،) ؛«غضوایف لهم تقل إن فإنّک أبصارهم غضوا لهم قل»

 «.کاهند یم فرو ،ییبگو آنان به تو اگر رایز د،یفروکاه دهید

 فعل و باشد افتاده «غضوای» یابتدا از امر الم که دارد وجود زین یگرید احتمال البته

 (.414 ص ،5 ج الکاشف، ریتفس ه،یمغن. )باشد ریتقد در «غضوایل»

 دنیرس یآرزو و دندید یم را( ص)امبریپ یمعنو یواال مقام مؤمنان، که نیا گرید احتمال

 زبان از تا کرده اراده خداوند گاه آن. خواستند یم کار راه یو از و داشتند را مقام آن به

 که یزمان تا و است شهوت کنترل ،یمعنو مقامات به وصول راه» شود گفته مردم به او

 در غرق رایز ست،ین یراه تیمعنو یسو به نشود، حفظ شرمگاه و نشود فروکاسته چشم

 «.دارد منافات روح پرواز با بودن شهوت

 خداوند یعنی ست؛ین یمنتف باشد یحکومت حکم زین حجاب، و نگاه بحث که نیا احتمال

 اما. است نگاه کنترل و حجاب به دادن فرمان جامعه، کنترل راه که آموخته امبرشیپ به

 ازین نیا و است افراد کنترل یبرا یراه بلکه ست،ین حجاب نبودن واجب یمعنا به نیا

 .شود یم حس شتریب روز به روز
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 یمؤمنان با خواسته یم نه خداوند خود که گفت توان یم «قل» واژه آمدن درباره نیچن هم

 به لذا کند، طرد را آنان خواسته یم نه و شود کالم هم شدند، وارد افک قصه در که

 .کند خطاب مؤمن را آنان و دیبگو آنان به تا داده فرمان( ص)امبریپ

 مؤمنان همه شد، یم شروع( آمَنُوا الَّذِینَ أَیَها یا) با اگر که است آن عبارت نیا گرید حسن

 نیچن ینحو چیه به که یحال در. شد یم شامل را ـ( ص)امبریپ فیشر وجود جمله از ـ

 فرمود او به و کرد جدا مؤمنان صف از را او ن،یبنابرا. ندارد وجود امبریپ درباره یاحتمال

 .دهد دستور نیچن گرانید به که

 پس. دارد را خود خاص یها یدگیچیپ ه،یآ فهم که افتیدر توان یم گذشت آنچه از

 .دینما رد را گرید دگاهید صاحب دگاه،ید کی صاحب ستین سزاوار

. دارد تفاوت «آمنوا نیالذ» با  «مؤمن» یقو احتمال به که گذشت نیا از شیپ( لِلْمُؤْمِنِینَ)

 ن،یشهادت گفتن با که دارد اشاره مسلمانان به و است ریمش عنوان شتریب «آمنوا نیالذ»

 است یطوالن بس یروند قلب، در مانیا دخول اّما. شوند یم «آمنوا نیالذ» نام به نیّمز

 «نیللمؤمن قل» نیبنابرا. رساند یم را دوام و ثبات ینوع به «مؤمن» عنوان کم دست و

 نگاه، مورد در را او سپس باشد، دهیرس مانیا مرحله به دیبا ابتدا فرد که کند یم روشن

 .کرد مکلف... و شرمگاه حفظ

 ساختن بارور نگاه، کنترل و آن شدن دائم و حجاب به شیگرا یبرا گر،ید عبارت به

 فیتکل ای گردد «المؤمن» مصداق ،یخانم که نیا از قبل. است الزم مقدمه افراد، مانیا

 یم جادیا نفاق ینوع ای است دهیفا یب ای ندارد، وجود شیبرا نگاه، کنترل و حجاب حفظ

 .کند
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 هر ای یانسان فرد هر یبرا یفیتکل حجاب، و شرمگاه حفظ چشم، کنترل اساس نیا بر

 به شهوت بدون نگاه گر،ید یسو از. دارد تیاهم بودن مؤمن بلکه ست،ین مسلمان فرد

 امدهین ییجا در حجاب به آنان اجبار یول است، زیجا  بازان لج و ها فرهنگ یب و ها نیا

 آن رینظا و حجاب تیرعا به مکلف زکان،یکن و کفار کتاب، اهل لیدل نیهم به است،

 .ستندین

 جا آن. کند یم کمک مسئله شدن روشن به زین حجاب حکم و خمر حکم نیب سهیمقا

 حکم یول شده، شروع( 90/مائده)«وَالْمَیسِرُ الْخَْمرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا یا» با شراب حکم

 ...(.لِلمُؤمناتِ قُل(... )نَ یِللمُؤمِن قُل) با حجاب و نگاه

 در «من» یبرا. شد اشاره بود، شده انیب جمله نیا که ییها احتمال به تر شیپ( غُضُّوایَ)

 یابتدا و هیضیتبع ه،یجنس ده،یزا است؛ شده انیب یمتعدد یها احتمال زین( أَبصارِهِم)

 (110 ص ،15 ج زان،یالم ،ییطباطبا.)تیغا

 ریتفس ،یراز فخر)یباطن ای است یظاهر دگانید مراد ایآ. است اختالف زین «أبصارهم» در

 :یعنی ،(مبّصرات) ها یدنید ای و( 205 ،ص12ج ر،یالکب

 ؛«...یالت المبصرات من أبصارهم غضّوای»

 «ـ.ببندند ای فروکاهند... یها یدنید از را خود دگانید»

 تابد؛ یبرم را یگوناگون یها گمان زین نشده ذکر و محذوف امور موجود، الفاظ بر عالوه

 دیبا یزیچ چه از را دگانید که ستین معلوم و است محذوف فروکاستن، متعلق مثالً

 .سازد یم غافل خدا از را انسان آنچه ده،یفا یب امور ها، مکروه و ها حرام از فروکاست؟
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 ای مقابله از ها آن از یا پاره که است یمختلف قیمصاد یدارا خود ها حرام ن،یا بر اضافه

 .شود یم روشن ه،یآ دو ساختن مهیضم

 یلزوم ،یارشاد ای است  یوجوب امر د،یآ یم دست به «بغضوا» از که یامر ایآ نیچن هم

 ؟یلزوم ریغ یارشاد ای یاستحباب ای است

 از ای نکاح از ای است نگاه از حفظ مقصود، ایآ است؛ اختالف زین «ُفرُوجَهُمْ یَحَْفظُوا» در

 یحت که است ذکر قابل احتمال نیا رایز دو؟ هر ای خود از ای گانهیب از حفظ ای لمس،

 نیچن هم. نزند دست آن به لیدل بدون کرده، حفظ زین خود از را خود شرمگاه المقدور

 نیا حسن البته. کند اکتفا ضرورت مقدار به و نکند نگاه آن به یضرور موارد ریغ در

 .ستین دهیپوش یکس بر مراعات

 یا معادله با ایآ که کشاند یم سو نیا به را انسان ها، احتمال و ها اختالف نیا مجموع

 جواب از یا مجموعه که نیا ای ندارد، وجود یواحد جواب و روست روبه یچندمجهول

 .کرد رسم آن یبرا یمنحن کی توان یم که هاست

 آن، متعلق گه آن باشد، ها پلک گذاشتن هم بر کامالً یمعنا به «غض» و یوجوب امر، اگر

. ببندند ها حرام بر کامالً را ها چشم که است واجب حتماً یعنی شود؛ یم «حرام یکارها»

 نیزم مثالً باشد؛ نداشته یخطر چشم، بستن که بود خواهد ییجا به مربوط هیآ حکم پس

 است، حرام دنشید که ییزهایچ مقابل در بگو مؤمنان به یعنی نکنند تصادم ای نخورند،

 .فتدین آنان یبرا یاتفاق باشند مواظب یول ببندند، کامالً را ها چشم

 است مستحب صورت نیا در باشد، فروکاستن یمعنا به «غض» و یاستحباب امر، اگر یول

 نشوند رهیخ ندارد، یتیاهم شانیبرا که ییها حالل به( مانیا یعال درجات با) مؤمنان که
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 مشغول تیاهم کم یکارها به ذهنشان تا نکنند خسته تیاهم یب امور یبرا را خود و

 .نشود

 مثالً ـ دارد یفیتکل و برداشت خود، مانیا درجه به توجه با هیآ در یکس هر اساس نیا بر

 ندارد، نگاه جز یا چاره یگاه و دارد کار و سر یمشتر با شب تا صبح که یکاسب یبرا

 حکم ندارد، وجود شیبرا یمانع نیچن که ادهیپ عابر یبرا یول است، یا گونه به حکم

 خالف بر ای شود حالل ،یاله حرام لیدل هر به که نیا ،یآر ـ است گرید یصورت به

 .ستین قبول قابل گردد، ابراز ینظر عقل، ضرورت

 یبیعج تلوّن و عیوس فیط یدارا رها،یمتغ مجموع از شده ساخته یمنحن گر،ید عبارت به

 .را گرید یجا در شده ثابت یها حرام مگر رد؛یگ یم دربر را همه! است

 ؛«َلهُم یأَزک ذلِکَ»

 .«است تر زهیپاک آنان یبرا نیا»

 در و است ینییتع موارد، یبرخ در «یأزک» شودکه یم معلوم شد انیب آنچه به توجه با

 بد کننده، منحرف و زا شهوت حرام، امور به کردن نگاه چون یعنی ؛یلیتفض موارد یبرخ

 اما. شود یم ینییتع افعل پس است؛ خوب نگاه، از کاستن ای چشم بستن جهینت در است،

 .بود  خواهد بهتر ده،ید فروکاستن ای چشم بستن نباشد، حرام کردن نگاه که یموارد در

 است، واجب نگاه، از عورت حفظ که یموارد در یعنی است؛ گونه نیهم زین «حفظ»

 دنیپوشان مانند ست؛ین واجب شرمگاه دنیپوشان که ییجا یول. است ینییتع «یأزک»

 .است تر زهیپاک دنیپوشان صورت نیا در همسر، از ای خود از عورت

 «یَصْنَعُونَ بِمَا خَبِیرٌ اللَّهَ إِنَّ»
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 «.داناست د،یده یم انجام آنچه به خدا»

 مختلف یها لهیح از و داند یم را نامحرم به کردن نگاه یبرا افراد یها تقلب خداوند

 گوناگون یمکرها از نیچن هم و شرمگاه ساختن مکشوف ای گرانید شرمگاه دنید یبرا

 او شگاهیپ در یساز صحنه نیبنابرا. است آگاه آن امثال و نمودن تغافل و زدن دید یبرا

 .ستین ساز چاره

 اکنون کرده، مطالعه بودن «یتعبد و یشرع» حجاب حکم مورد در را استاد نظر نجایا تا

 حکم کی حجاب ایآ که میبپرداز مسئله نیا به میخواهیم گوناگون، منابع از استفاده با

 (224 ص نور، سوره ریتفس در یاله حدود و احکام) ؟یشرع ای است یحکومت

 تا کند یمعرف یشرع و یحکومت حکم کی را حجاب داشته نیا بر یسع محترم استاد

 فرمان بر یمبن که «قل» واژه به مسئله نیا اثبات یبرا شانیا. یاله میمستق حکم نکهیا

 سند یدارا یثیحد ای هیآ چیه دیفرمایم شانیا نیهمچن و شده متوسل ستین میمستق

 است، نشده آورده آن یبرا یآخرت عذاب دادن قرار و حجاب نکردن مراعات بر معتبر

 .میپردازیم استاد نظر نییتب و یبررس به نکیا

 حجاب الزام درباره هادگاهید: دوم مبحث

 :است مطرح نظریه سه حجاب، مسأله با برخورد شیوه درباره اندیشه صاحبان میان در

 واجبات از یک هر مانند است، واجب شرعی وظیفه عنوان به حجاب اصل که آنجا از

 زنان کردن ملزم برای قوانینی و کرد الزام آن بر را دیگران باید اجتماعی، و فردی شرعی

 .داد کیفر را شوندمی حجابیبی مرتکب که کسانی و نمود وضع
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 خصوصی حوزه در و شخصی وظیفه اما است، شرعی واجب چند هر حجاب اصل

 حجابیبی بر را کسی تواننمی و نیست جایز آن بر الزام لذا است؛ فردی دینی تکالیف

 .کرد کیفر

 آگاه و آشنایی برای تبلیغی فعالیت و سازیفرهنگ است، واجب حجاب اصل که آنجا از

 به را کیفری حجاب نکردن رعایت صرف و است الزم وظیفه این به نسبت مردم کردن

 حجابیبی مانند حرامی عمل انجام و حجاب ترك بر را کسی تواننمی لذا. آوردنمی دنبال

 جایز دولت الزام صورتی در تنها. ندارد الزام جواز بر داللتی نیز اولیه ادله کرد، مجازات

 حجابیبی و کند دارجریحه را عمومی عفت کلی صورت به حجاب برداشتن اوالً که است

 تبرج که شود ثابت کارشناسی و علمی صورت به ثانیاً . شود اجتماعی ناهنجاری به تبدیل

 تبلیغی هایروش و فرهنگی هایراه تمام ثالثاً. است اجتماعی و بزرگ ایضایعه آراستن و

 صورت آن در. باشند شده آگاه حجاب حکم از جامعه اکثریت و گرفته انجام ترویجی و

 حقوق و اجتماعی قوانین سلک در و آمده بیرون فردی تکلیف حوزه از حجاب بحث

 که بود خواهد اخالقی فساد و اجتماعی ناهنجاری آن رعایت عدم که آیدمی در عمومی

 . است مستقلی موضوع خود

 نظریه که کسانی و است سازگارتر عقلی و دینی مستندات با سوم نظریه نویسنده، نظر به

 به امر و ادله اطالقات و عمومات عقال، سیره مانند دالیلی به اند،برگزیده را نخست

 شرع با مخالفت هر که فقهی اصل این به حتی. اندکرده استناد منکر از نهی و معروف

 . اندکرده تمسک دارد، تعزیر

  پوشش مسأله در معصومان سيره: اول بند
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 اما است، آمده زنان عفاف و پوشش رعایت درباره فراوانی نکات روایات و آیات در

 صورت به هرچند بدحجاب مجازات و حجاب اجبار و الزام بر داللت که اینکته هرگز

 زنان اسالمی جامعه در عصر آن در که حالی در ندارد؛ وجود باشد، داشته تعزیری،

 را خود سرهای کنیزکان همچنین. نبودند حجاب رعایت به مقید که بودند غیرمسلمانی

 و بپوشانند را خود که دهدمی دستور مسلمان آزاده زنان به کریم قرآن. گذاشتندمی برهنه

 شناخته که آن برای( 59احزاب،) «فالیوذین یعرفن ان ادنی ذلک»: فرمایدمی آن تعلیل در

 دیگر با آنها میان مرزی و شود حفظ آنان کرامت یعنی نگیرند، قرار آزار مورد و شوند

 هستـند زنانی از یا هستند، کنیز کردهمی گمان اینکه بهانه به کسی تا باشد شده معین زنان

 ،200ص ، 8ج همان، طبرسی،.) نشود آنها متعرض ندارند، اخالقی مسائل به تقیدی که

 که آمده خبرها از برخی در حتی(. 660ص ،7ج: المأثور التفسیر فی المنثور الدر سیوطی،

 نگه برهنه را سرخود داشتند، الهی تکالیف و بودند مسلمان که آن با کنیزان باید حتماً

 ،7ج المنثور، الدر)«بالحرائر یتشبهن ان االماء اهلل فنهی» نباشند آزاده زنان مانند تا دارند

 رأی»: است آمده تاریخ در و شده پیگیری نیز پیامبر از پس روش و سیره این.(. 661 ص

 دوم خلیفه(. همان) «بالحرائر التشبهن القناع القی قال و بدرته فضربها مقنعه، جاریة عمر

 بردار را خود پوشش: گفت و زد را او تازیانه با بود بسته سر بر ایمقنعه که دید کنیزی

 در کنیزکان اگر آمده نیز بیت اهل از رسیده روایات در و نکن آزاد زنان مانند را خود و

 «بالحرائر التشبهن لهن فیقال یضربن کن»: شـوند تنبیـه پوشاندند، را خود سر نماز حال

 (.412 ص ،4ج: عهیالش وسائل)

 دلیل به ایران شهرهای برخی و عراق مردم و بوادی اهل زنان عصر آن در دیگر، سوی از

 شدمی گفته آنها به هم اگر و نداشتند کامل پوشش به تقیدی وآمد، رفت و مزارع در کار

 ،20ج همان،) «الینتهین نهین اذا»: نداشت اثری باز آمده، حجاب رعایت اسالم در که

 قرار اگر. ندارد اشکالی آنها به کردن نگاه که است آن روایات این از مستفاد(. 206ص
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 وضع عدم. شدمی تعیین رعایت عدم بر کیفری باید باشد، معصومان سوی از الزامی بود

 دسته آن از اما است، ضروری و واجب که آن با حجاب حکم که است آن بر دالّ کیفر

 حقوق مانند و باشد کرده تعیین مجازاتی آن انجام برای مقدس شارع که نیست احکامی

 همین و باشد کرده تعیین حدی که نبوده خمر شرب و لواط زنا، سرقت، نظیر مردم عامه

 از بخواهد شارع که بود نرسیده حدی به زنان در حجاب موضوع که است آن بر دلیل

 . شود وارد اجبار و الزام طریق

  حجاب حكومتی الزام موافقان ادله: دوم بند

 استناد روایات از برخی اطالقات و عمومات به حجاب حکومتی الزام اثبات در بعضی

 مجازات مستحق الهی عذاب و کیفر بر افزون شرعی واجب این تارك معتقدند و کرده

 ملزم حجاب بر را جامعه دارد حق حکومت که خود نظریه اثبات برای گروه این. است

. است واجب حکومت سوی از حجاب الزام کنند ثابت تا اندجسته توسل دالیلی به کند

 .پردازیممی آنها بررسی و نقد و ادله این تقریر به اکنون

 

 

 عقال سيره: الف

 مصالح استیفای و نظام اختالل از جلوگیری بر مبنی عقال سیرة الزام، موافقان ادله از یکی

 به که است اجتماعی ناهنجاری اسالمی، پوشش نکردن رعایت آنکه توضیح. است

 خواهد دنبال به اخالقی فساد مانند سوئی آثار و زندمی دامن جامعه جنسی تحریک

 اجتماعی نظم و اخالق خوردن هم به موجب رفتاری که جایی در عقال رو این از. داشت
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 هر که جا آن از و کنندمی ایستادگی مصالح استیفای بر و دفاع جامعه حق از شود،

 برای و کندمی تصویب قانون خود هایارزش پایه بر خویش انتظام حفظ برای مجتمعی

 اصل همین اساس بر نیز اسالمی جامعه آورد،می روی متخلفان مجازات به اهداف تحقق

 حجاب از تخلف برای چون و کند تعیین مجازات شرع دستور از متخلفان برای تواندمی

 مجازات جامعه مصالح اساس بر تواندمی اسالمی حکومت نشده، تعیین حدی شرع در

 تواندمی لذا نشده؛ رد نیز شارع سوی از و است عقالیی روش این. کند تعیین تعزیر و

 .گیرد قرار عمل مبنای

  بررسی و نقد

 فسادآور و جنسی تحریک و اجتماعی ناهنجاری حدی، و مقدار چه در حجابیبی( الف

 مو از مقداری شدن نمایان عقال آیا شود؟می اجتماعی نظم خوردن هم به موجب و است

 نکردن رعایت از منظور یا دانند؟می اخالقی فساد مایه را پاها و زیرگردن مانند بدن یا

 یا است یکسان اینها همه عقال فهم در آیا است؟ برهنگی و آراستن تبرج، پوشش،

  متفاوت؟

 پا و دست شدن نمایان و مو از مقداری شامل پوشش نکردن رعایت متشرعان، میان در

 مگر. دارد آمدهاییپی و آثار چنین آن نکردن رعایت گویدنمی کسی اینکه با شود،می هم

 و جنسی تحریک موجب عمومی صورت به که بکنند جایی به مقید را حجابیبی اینکه

 سیره کنید، عقلی استدالل بخواهید شرعی مبنای بر اگر که صورتی در شود، اخالقی فساد

 قائل آن اساس بر تا داندنمی قبیل این از آثاری دارای را هاحداقل از مقداری چنین عقال

 حاصل مقدار این با نظام اختالل و است نظام اختالل عقال نزد مالك چون باشد، الزام به

 هر گویدنمی دیگر جاهای نه و اسالمی کشورهای نه و ایران در نه کس هیچ و گرددنمی
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 آن از محدودتر عقال سیره دلیل رو، این از. شودمی نظام اختالل مایه حجابی رعایت عدم

 (.مدعاست از اخصّ دلیل) کرد ثابت را حجاب الزام آن وسیله به بتوان که است

 که کنندمی طرفداری امری اجبار و الزام از هنگامی سیاسی و اجتماعی نظام در عقال(ب

 نرسیده اینتیجه هیچ به و کرده طی آن تحقق برای را هاراه همه قانون تصویب از پیش

 کنند، الزامی را اتومبیل سرنشینان برای ایمنی کمربند بستن خواهندمی مثالً. باشند

 تا و کنندمی سازیفرهنگ است، سرنشینان خود نفع به کمربند بستن اینکه از نظرصرف

 و الزام به نهایت در و کنندمی ریزیبرنامه آن اجرای برای گوناگون هایراه از هامدت

 به رسیدن هایراه تمام عقال که است چنین نیز دیگر مسائل در. آورندمی روی اجبار

 نتیجه هاراه این اگر. برسند خود مقصد به مستقیم طور به تا گیرندمی کار به را مقصود

 عقال هنگامی بنابراین. کنندمی استفاده الزام روش از اشد به اخف درجه رعایت با نداد،

 اخالل و نقض موجب اجتماعی ایخواسته از تخلف که دهندمی پیشنهاد را الزام روش

 هر عقال سیره در دلیل همین به. باشد عملی مجازات، و الزام راه از تنها نقض آن و شود

 . کنندنمی پیشگیری مجازات با را نقضی هر و نیست نظام نقض موجب تخلفی

. باشد عقالیی نتیجه و مقدمه میان ارتباط که کنندمی تصدیق را امری صورتی در عقال( ج

 پیامدی آنان نظر در حجابیبی عمل که دانندمی الزم را حجاب به الزام عقال هنگامی

 هستند، عاقل که جهت آن از عقال. است شده گنجانده استدالل در که باشد داشته

 امروز، تا گرفته اسالم صدر از بسیاری جوامع در و دانندنمی اختالل موجب را حجابیبی

 آشکار مفسده زنان نداشتن پوشش تنها که نپذیرفته کسی غیراسالمی، تا اسالمی جوامع از

 کنندمی کار زنان کشور، شمال مناطق در عشایری، و روستایی مناطق در ایران، در. دارد

 موجب گوید،نمی کسی حال این با. آیدمی بیرون آنها پای و دست و سر از بخشی و

 .اندیشید الزاماتی آن از پیشگیری برای باید و شودمی انگیزاختالل مفاسد
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 برای که نداشته وجود ایسیره چنین امروز تا( ص) پیامبر زمان از متشرعان میان در( د

 تعیین مجازاتی خاطی فرد برای اینکه یا شده استفاده اجبار و الزام از حجاب، مانند امری

 دیده عمومی رویه یک عقال میان در اصوالً. باشد روش این حجیت بر دلیل تا باشد شده

 اگر و کنند الزام است فردی امور حوزه از حدی تا که را حجاب مانند اموری که نشده

 . است نشده ردع سیره این بگوییم تا کنند مجازات نداد، انجام کسی

 اجتماعی و فردي احكام ادله اطالقات: ب

 است، احکام ادله اطالقات اند،کرده استناد آن به برخی که حکومت الزام ادله از دیگر یکی

 است کردن پیدا تحقق برای احکام وضع که چرا. اجتماعی یا باشد فردی احکام این خواه

 به ایصال و است شریعت و دین اهداف و هاآرمان تحقق دینی حکومت ایجاد فلسفه و

 کیفری مقررات مجموعة چون و نیست میسور کیفری مقررات وضع با جز گاهی اهداف

 دولت رو این از نیست، احکام از تخلفات در موجود متنوع و عظیم حجم جوابگوی نیز

 تحقق برای شریعت، قوانین از سرپیچی برای مجازات و قانون وضع با تواندمی دینی

 . نماید اقدام جامعه در احکام

 در و کرده تعیین هاییمجازات جرایم از برخی برای شارع که جا آن از دیگر، عبارت به

 استناد با توانمی پس نکرده، تعیین دیگری مجازات و بوده هم احکام نقض کیفر بیان مقام

 کرد وضع قوانینی نیز حجاب ترك برای موارد، سایر برای مجازات اثبات مقامی اطالق به

 . کرد اعمال متخلفان حق در و نموده تصویب معینی کیفر و

  بررسی و نقد

 و اهداف خواهدمی شریعت جعل و پیامبران فرستادن با خداوند که نیست تردیدی( الف

 امید به افراد که است این برای قیامت در پاداش و کیفر فلسفه و کند پیاده را خود مقاصد
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 خواهدنمی خداوند. آیند بر او دستورات اطاعت مقام در الهی عذاب ترس از یا و پاداش

 و اراده وگرنه دارد باز جهنم به رفتن از و ببرد بهشت به زنجیر و غل و زور با را مردم

 ترنیکو و بهتر آنها کدام که بیازماید تا آفرید را آنها قرآن تعبیر به. دادنمی آنها به را اختیار

: کنند بیشتری تالش مسابقه این در تا کرده ایجاد هم رقابت و( 2 /ملک)کنندمی عمل

 ( 7 /کهف)«عمالً احسن ایُّهم لنبلوهم»

: است بوده او اراده با عمل و انتخاب انسان، درباره حق حضرت مشیت دلیل همین به

 که هر و آورد ایمان خواهدمی هرکه تا( 29 /کهف)«فلیکفر شاءَ من و فلیؤمن شاءَ فمن»

 /اسراء.) گرددبرمی خودتان به کارتان بدی و خوبی که شده یادآور و شود کافر خواهدمی

 و است غریزی یا رفتارشان دیگران ها،انسان جز به که کرده تأکید( ص)پیامبر به لذا( 7

 در ،(83/عمران آل)«کرهاً و طوعاً االرض و السموات فی من اسلم له و»: گریزناپذیر یا

 گویدمی( ص)پیامبر به خطاب و کرده تعبیر دیگر ایگونه به انسان، درباره که صورتی

 چیز انسان دربـاره خدا نقـشه و طرح چون کنی، وادار آوردن ایمان به را مردم نباید که

 حتی الناس تکره أفأنت جمیعاً کلهم االرض فی من ألمن ربک شاء لو و»: است دیگری

 (. 99 /یـونس)«مؤمنین یکونوا

 /زمر) «الکفر لعباده الیرضی و»: نیست کفر و عصیان به راضی خداوند اینکه با بنابراین،

 نگرفته قرار هم ایوسیله و راه هر از و قیمتی هر به دین اهداف تحقق بر او مشیت اما( 7

. است نخواسته کیفری مقررات با عملی و اعتقادی امور تمام در را اهداف به ایصال و

 شده، تعبیر( هامرزبندی و مرزها یعنی) حدود به آن از فقه در که معین اموری در تنها

 حقوق به تجاوز به مربوط عمدتاً و اجتماعی حوزه در کیفرها این و کرده تعیین کیفر

 موضوعات در چه و کردن کیفر در چه نروید هم آن از فراتر که کرده تاکید و است دیگران

 (. 229 /بقره)«الظالمون هم فاولئک اهلل حدود یتعد من و»: افزودن جدید
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 عملی صورتی هر در باید که ندارد اطالقی چنین دین، اجتماعی و فردی احکام ادله( ب

 اصول، علم اهل تعبیر به که است صورتی در افراد، و شرایط همه به حکم شمول. شود

 باشد مشخص و باشد حکم بیان مقام در روایت و تمام ادله آن به نسبت حکمت مقدمات

 اما شود، عملی کردن مجبور و الزام با چند هر جامعه در تکالیف این خواهدمی شارع که

 دیگر هایدلیل از و شودنمی استفاده ادله از چیزی چنین زنان، یا مردان پوشش درباره

 . کرد استفاده مدعا این نفع به تواننمی هم

 ایوسیله هر به اجتماعی و فردی مقررات تمامی خواهدمی شارع که شده ادعا اینکه( ج

 دلسوز دین به نسبت خداوند خود اندازه به کس هیچ. است شگفتی ادعای شود، عملی

 استفاده شرعی احکام ادله از اما. است شرع نظر تابع دینی دستورات شدن عملی و نیست

 کریم قرآن. کرد استفاده توانمی ایوسیله هر از شرعی اوامر تحقق برای که شودنمی

 شدن عملی و داللت و راهنمایی چگونگی کرده، بیان را خود دعوت اصل که طور همان

 جادلهم و الحسنة الموعظة و بالحکمة ربک سبیل الی ادع»: است نموده بیان هم را آن

 راه به نیکو اندرز و حکمت با را مردم گرامی پیامبر ای( »125 /نـحل)«احسن هی باللتی

 . «نمای مجادله است، نیکوتر که ایشیوه به آنان با و کن دعوت پروردگارت

 ایمان ایعده که نباش نگران که کندمی تاکید آیه همین ذیل خداوند که است این جالب

 و آفریده چگونه را افراد که داندمی بهتر خود خدا. دهندنمی نشان پایبندی و آورندنمی

 مقدس دین که جا آن از بنابراین،. شوندمی منحرف راه از یا آیندمی راه به کسانی چه

 .باشد دین با متناسب و مستند معقول، باید و است مقدس هم آن تحقق وسائل است،

 جرایم در موجود متنوع و عظیم حجم جوابگوی کیفری، مقررات مجموعه اینکه( د

 شده تعییین مجازات آن برای که است کارهایی جرایم اگر. است اشکال مورد باز نیست،

 تواندمی هم حاکم و گیردمی قرار عناوین همان ذیل( سرقت تجاوز، جرح، قتل، مانند)
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 و نیست جایز سرپیچی عناوین، این جز به اما کند؛ تعیین مجازات محدوده همین در

 هر ترك برای خواستهمی شارع شود ثابت که شودمی ثابت صورتی در مقامی اطالق

 هم جدیدی مسأله و دهد انجام توانستمی شارع که آن حال کند، تعیین مجازاتی واجبی

 .است نداده انجام و نیست

 منكر از نهی: ج

 این اساس بر بسیاری هایدستگاه. است منکر از نهی دلیل حجاب الزام ادله از دیگر یکی

 از الزام، در خود رفتار مشروعیت برای بسیاری کسان و کنندمی الزام به مبادرت عنوان

 یک هر انجام از جلوگیری وجوب بر دلیل این شده گفته و نمایندمی استفاده عنوان این

 هر آن مراتب همه در منکرات از جلوگیری و دارد داللت اجتماعی و فردی منکرات از

 .است مجاز باشد، کیفر و مجازات چند

 

 

  بررسی و نقد

 هر ترك آیا که شود روشن تا چیست منکر و معروف از منظور بدانیم باید آغاز در( الف

 . است منکرات از حرام هر ارتکاب و واجب

 القرآن، الفاظ معجم ،یاحقی)است «کننده مشمئز و سخت زشت، رفتار» لغت در منکر

 زشتی کار هر»: کندمی تعریف چنین را منکر دیگر قیدی با اصفهانی راغب(. 727ص ،2ج

 عقول اساس بر آن زیبایی و زشتی که عملی هر یا کنند تایید را آن زشتی سلیم عقول که
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 القرآن، الفاظ مفردات)«کندمی حکم دانند،می زشت عقال که جهت آن از هم شارع و است

 (. نکر ماده

 زشت را دینی هاینهی همه عقال چون دانست، منکر تواننمی را حرامی فعل هر بنابراین

 مانند کرده؛ یاد را منکر مصادیق از هایینمونه کریم قرآن. ندارند نظر اتفاق و دانندنمی

 ؛16 /نحل)فحشا ،(79 /مائده)تجاوزگری ،(2 /مجادله)زورگویی ،(79 /مائده)قانون از فرار

 هم که است جایی منکر که بدانیم تا ساخته روشن را موضوع این فهم فضای و(21 /نور

 عنوان به. باشد اجتماعی امور به ناظر هم و شود ایجاد آن به نسبت طبع تنفر جامعه در

 و ذلت به را خود انسان. نباشد منکر اما باشد، حرام است ممکن تراشیدن ریش نمونه

 .نیست منکر اما است، حرام بیندازد خواری

 جامعه رویکرد و فهم به وابسته بد و خوب کار دانستن ناهنجار و هنجار دیگر، عبارت به

 واجب تنها و کند پیدا عقالیی و اجتماعی پشتوانه که گیردمی شکل صورتی در و است

 چراغ از گذشتن و راهنمایی مقررات از تخلف نمونه عنوان به. نیست کافی بودن حرام و

 روز در آن ارتکاب با کسی و نیست حرام شرعی لحاظ به چند هر است، ناهنجاری قرمز

 و منکر واژه از حرام تعبیر جای به قرآن دلیل همین به. شودنمی عذاب و مؤاخذه قیامت

 از روایات و آیات در اینکه جالب. است کرده استفاده معروف واژه از واجب، جای به

 مانند موضوعاتی در تنها و نشده استفاده خصوصی و فردی احکام حوزه در واژگان این

 طباطبایی عالمه. است شده گرفته کار به جامعه به اجحاف و فسادگری ظلم، دزدی، قتل،

 نسبت که آن بدون شناسند،می را آن انسانی جامعه افراد که است آن معروف»: گویدمی

 دیگر جای در و( 250ص ،4ج طباطبایی،همان،)«نمایند انکار را آن یا باشند جاهل آن به

 ،2ج همان،)«کنند درك اجتماعی ذوق با را آن هاانسان که است آن معروف»: نویسدمی
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 و دریابند را آن زشتی عقال که نیست گونه این حجاب ترك موضوع بنابراین،(. 232ص

 . شود ایجاد طبع تنفر کنند،می ترك را آن که کسانی به نسبت

 انجام گناه قصد با و باشد آن به آگاه منکر عامل باید اند،گفته منکر از نهی درباره( ب

 به الکالم جواهر صاحب نجفی عالمه. برود آن سمت به بودن منکر به آگاهی با و دهد

 است، حسن اینکه بر افزون حسن فعل هر که است آن معروف»: کندمی تاکید صراحت

 را آن زشتی آن فاعل که است زشتی کار هر منکر و شناسدمی را خوبی آن کار کننده

 از و نیست آگاه خود فعل زشتی به کسی اگر(. 356ص ،21ج جواهرالکالم،)«شناسدمی

 منکر او که کاری از و کرد نهی آن از را او توانمی چگونه نشده، باخبر آن زیان و ضرر

 تواننمی و شودنمی ناهنجاری هر شامل منکر از نهی دلیل همین به. بازداشت داند،نمی

 از را حجابیبی و داندنمی را حجاب ترك زشتی که کسی منکر، از نهی دلیل اساس بر

 از حجاب الزام صورتی در لذا. نمود مجازات داند،می طبیعی و غریزی نماییجلوه باب

 جامعه اکثریت و باشد شده سازیفرهنگ آن از پیش که شودمی معروف به امر مقوله

 . باشند دانسته را آن زیان و ضرر

 راهنمایی، و بیان و زبانی اقدام از پس اند،دانسته مراتب دارای را منکر ازنهی که کسانی( ج

 این اما. باشد نداشته تاثیری پیشین اقدامات اینکه بر مشروط اند،کرده ذکر را عملی اقدام

 در کارنگرفتنبه و اجتماعی هایمحرومیت مثالً. باشدنمی کیفر و تندی الزاماً  اقدام

 اگر بنابراین. کردن کیفر و مجازات و زندان نه باشد، قبیل این از تواندمی دولتی نهادهای

 کردن مجبور الزاماً آن عملی اقدام باشد، اثبات قابل منکر از نهی ادله با حجاب الزام

 . باشد غیرمستقیم تنبیهی هایروش تواندمی و نیست مستقیم

 روایاتی و نیامده منکر از نهی و معروف به امر داشتن مراتب بر مطلبی کریم قرآن در( د

 تکالیف هایحوزه همه در جرح و ضرب و کیفر و عملی مرتبه بر رسیده باب این در که
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 عاملی حر چه آن با مطابق زیرا شود؛ استفاده اجبار و الزام آنها از تا ندارد، داللت شرعی

 مطرح منکر از نهی و معروف به امر وجوب ابواب از سوم باب در و «الشیعه وسائل» در

 خصوصی حقوق حوزه و فردی احکام به ناظر منکر از نهی و معروف به امر مراتب کرده،

 مذمت و ستمگر حکام با مسلمانان مخالفت به مربوط باب این نخست روایت. نیست

 شرعی احکام اجرای به ارتباطی و است جامعه به ظلم برابر در تفاوتیبی و سکوت

 وجوب» را باب این عنوان حرعاملی شیخ اگر و( 131ص ،16ج عه،یالش وسائل)ندارد

 این تنها و گذاشته «ذلک علی القتال حکم و بالید ثم باللسان ثم بالقلب النهی و االمر

 این موضوع. کرد استفاده حرامی هر ترك به نسبت تواننمی آن از کرده، نقل را روایت

 و زورگو حاکمان برابر در مقاومت یعنی جامعه موضوعات ترینمهم از یکی روایت

 تنزل حجاب ترك چون موضوعاتی به را موضوع این توانمی چگونه حال. است ستمگر

 !داد؟

 به ناظر است، مطلق صورت به و شده نقل( ع)حسین امام از که هم العقول تحف روایت

 و شخصی احکام نه و است حاکمان فساد و ظلم درباره ایستادگی و ستمگران با مبارزه

 الفساد، و المنکر الظلمة من یرون کانوا النهم علیهم، ذلک اهلل عاب انما و»: جزئی

 العقول، تحف)«یحذرون مما رهبة و منهم ینالون کانوا فیما رغبة ذلک، عن فالینهونهم

 کند،می سرزنش منکر ترك بر را آنها خداوند(. 130ص ،16ج عه،یالش وسائل ؛171ص

 کنندمی همراهی ستمکار با و کنندمی سکوت و بینندمی را فساد و منکر و ستم چون

 .ترسندمی او هایتهدید از یا هستند او از هاییبهره انتظار در و دارند او از توقعاتی چون

 بر اند،داده فتوا منکر از نهی و معروف به امر داشتن مراتب به که فقیهانی دیگر، سوی از

 باشد، هم اجماعی فرض، بر اگر حال. اندنداشته دیگری دلیل و بوده روایات این اساس

 موضوعاتی محدوده در تنها روایات این اگر و است روایات این بر مستند و مدرکی اجماع
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 قائل بدان حرامی ترك و واجب هر انجام درباره تواننمی کنند، بیان را مراتب این معین

 . شد

 در ندارد، داللت کاری هر به نسبت عملی اقدام بر منکر از نهی روایات آنکه، حاصل

 عدم اصل، چون و است آنان انحراف و فاسد حاکمان برابر در ایستادگی چون کارهایی

 این به تواننمی لذا شود؛ ثابت مسلم دلیل با اینکه مگر است، دیگران کار در دخالت

 منکر از نهی موضوع و نیست محرز اطالقی و شمول چنین که چرا کرد، تمسک اطالقات

 الزم را دخالت که روایاتی و است اجتماعی حقوق عامه امور و مهم مسائل در دخالت

 کردن آگاه و هدایت ارشاد، و شودمی تجاوز و ظلم دیگران به که است جایی در دانسته،

 العلیا اهلل کلمة لتکون بالسیف انکره من»: داندمی را آن زشتی دهنده، انجام و ندارد اثری

 همان،)«الطریق علی قام و الهدی سبیل اصاب الذی فذلک السفلی الظالمین کلمة و

 شمشیر قدرت با ستمگر برابر در که کسی(. 373ش قصار، کلمات البالغه،نهج ؛133ص

 هدایت راه به که اوست پس شود، فروتر ستمگران جای و برتر حق کلمه تا ایستدمی

 . است نهاده گام درست راه در و اصلو

 و سیاسی اعتراض آن مفاد ولی نیامده، منکر از نهی لفظ آنها در گاه که دیگری روایات

 آنها از و نیست شریعت احکام الزام به ناظر هرگز نیز است، ستمگران برابر در مبارزه

 . کرد استفاده حجاب موضوع در تواننمی

 از گیریکناره و هجر وجوب آن و آورده کتاب این در دیگری باب وسائل صاحب البته

 ،16ج عه،یالش وسائل.)است باطل بردن بین از برای قدرت به جستن توسل بعضاً و منکر

 برای وسائل همه از استفاده ایشان برداشت و بوده عام چند هر عنوان این( 144ص

 از دفاع ویژه به اجتماعی منکرات به مربوط هم باب این روایات ولی است، منکر نابودی

 گمانبی»: فرمود خود صحابه از جمعی به( ع) صادق امام نمونه عنوان به. است مظلوم
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 نیست من بر حقی چنین چگونه بگیرد، دلی بیمار از را گناهیبی حق که است مومن بر

 همان،ص)«آییدنمیبر آن انکار مقام در و شنویدمی را زشتی عمل فردی درباره شما و

 .ندارد دادن کیفر جواز و حجاب الزام بر داللت منکر از نهی روایات بنابراین(.145

 يريگجهينت 

 قابل است یحکومت حکم کی حجاب، حکم که است نیا استاد نظر که میریگیم جهینت

 میان در و است ناپذیر تردید اسالمی نظر از زن پوشش چند هر: که رایز باشد،یم دییتا

 شده، گفته سخن حجاب فرهنگ تثبیت ضرورت درباره هانگاریتک برخی و فقهی متون

 و مستقیم سخنان تمام و نشده گفته سخنی دولت سوی از حجاب الزام درباره اما

 این و است بوده پوشش و عفت بایستگی و اهمیت به توجه در نویسندگان غیرمستقیم

 مطلبی منابع، این از هیچکدام در که چرا دارد؛( حدیثی و قرآنی) دینی هایآموزه در ریشه

 امام ،(ص)پیامبر حکومت در اینکه بر مبنی حدیثی هیچ و نیامده حجاب الزام جهت در

 مجازات و مواخذه حجاب رعایت عدم بر را کسی اسالمی، حکام و خلفا حتی و( ع) علی

 موظف مسلمان کنیزان که است آمده اسالمی روایات در البته. است نشده نقل باشند، کرده

 آنان از کسی اگر که آمده تاریخی کتب برخی در حتی و نپوشانند را سرخود بودند

 . کردندمی مجازات را او یا و داده تذکر او به خلفا پوشاند،می را سرخود

 و اثباتی هایروش اساس، و اصل دینی، هایارزش سوی به جامعه دادن سوق زمینه در

 روش از گیریبهره و تدریجی و آگاهانه انتخاب و معارفی و علمی سطح ارتقای

 تربیتی هایشیوه مقابل، در. است تعلیمی غیرمستقیم هایروش از استفاده و سازیفرهنگ

 بلکه گردد،نمی آنها واقعی تحقق به منجر تنها نه ترس و تهدید با همراه و اقتدارگرایانه

 دلیل همین به. شودمی دینی دستورات دیگر با مخالفت و دین از گریز و واکنش موجب

 از اموری و معنویت به ترغیب وسیله دین رحمانی چهره تقویت و تسامح و مدارا شیوه
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 تحریک هایزمینه و پوشیدن خوب حجاب، روح شک بدون. گرددمی حجاب قبیل

 بوده معتقد آن به شخص قلباً که شودمی محقق صورتی در این و است زدودن را جنسی

 روی آن به بیرونی فضای و کیفر و مجازات ترس از که آن نه باشد، داشته درونی الزام و

 .آورد

 عقال، سیره نه شده، اقامه فقهی ادله از هیچکدام شد، داده توضیح که چنان دیگر، سوی از

 حکومتی الزام بر داللت منکر از نهی و معروف به امر روایات نه و روایات ادله اطالقات نه

 . ندارد حجاب
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