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مقدمه

مقدمه

مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی ،وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم ،مفتخر است در طی سالیان متمادی با بهرهگیری از
کارشناسان متخصص و باتجربه و با رویکرد تخصصی در امر پاسخگویی،
در رشته های قرآن و حدیث ،کالم و اعتقادات ،تاریخ ،اخالق و تربیت،
مشاوره و احکام شرعی ،میلیونها پرسش از سوی اقشار مختلف جامعه
را پاسخ گفته است .پاسخگویی مکتوب این مرکز ،بهعنوان باسابقهترین
بخش پاسخگویی ،با رسالت «پاسخگویی مطلوب به سؤاالت ویژه»،
عهده دار تولید محتوای غنی و منطبق با اصول علمی تحقیق در عرصه
پاسخ به سؤاالت دینی است که با توجه به توصیۀ مقام معظم رهبری
حضرت آیتاهلل خامنهای حفظه اهلل تعالی ،بر آن شد تا مجموعۀ پرسش
و پاسخها را بهصورت محصوالت متعددی در قالب کتاب و نرمافزار
ارائه کند.
اثر حاضر پاسخ گروه کالم و اعتقادات به هفت پرسش دربارۀ الزام
حجاب ،با عنوان «حجاب اجباری» است که در دوران ریاست مرکز ملی
پاسخگویی به سؤاالت دینی ،جناب حجت االسالم و المسلمین دکتر
محمدجواد اصغری تهیه و تدوین شده است .رویکرد بخش مکتوب در
تدوین این مجموعه رعایت اختصار در تعداد سؤال و ارائه پاسخ جامع
و مستند است.
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مقدمه

در پایان از کارشناسان محترم پاسخگو و تمامی افرادی که در انتشار این
مجموعه نقش ایفا کردهاند تشکر و قدردانی میشود.
مدیر بخش پاسخگویی مکتوب و رسانه
جواد مرادی
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 .1حجاب اجباری و راهبرد اسالم

پرسش:
آیا اجبار به حجاب نقص استراتژی اسالم نیست؟

پاسخ:
وجوب حجاب از احکام مسلم اسالمی است که شیعه و سنی ،بر آن
اتفاقنظر دارند 1.بر این اساس ،ترک حجاب شرعی ،از منکراتی است که
حکومت اسالمی مانع از آن میشود؛ چنانکه شرابفروشی و
شرابخواری نیز از منکرات است و حکومت اسالمی از آن جلوگیری
میکند 2.ممانعت و الزام جامعه به پاسداشت حجاب را «الزام به حجاب»
مینامند که بهاشتباه ،گاهی از آن با عنوان «حجاب اجباری» یاد میشود.
در ادامه ،در قالب چند نکته به بررسی این سؤال میپردازیم که آیا این
الزام قانونی ،نقص استراتژی اسالم است یا نه.

 .1رک :طباطبائی یزدی ،محمدکاظم ،العروه الوثقی ،ج  ،۵ص  ۴۹۴ـ ۴۹۵؛ مغنیه ،محمدجواد،
الفقه على المذاهب الخمسه ،ص .58-5۵
 .2برای نمونه ،گزارششده که امیرالمؤمنین علیهالسالم ،بر هرکسی که علناً و آشکارا در میان
مردم شراب میخوردند ،حدّ را جاری میکردند؛ حتی اگر آنها یهودی ،نصرانی و مجوسی
باشند( .کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،ج  ،۴ص .)155
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نکته اول:
در توضیح «استراتژی» تعاریف مختلفی گفتهشده است و درگذشته ،این
اصطالح ،عمدتاً در حوزه نظامی به کار میرفت و به معنای «بهکارگیری
همه امکانات کشور برای دستیابی به هدفهای نظامی» بود؛ اما با توجه
به تحوالت سیاسی ،اینک استراتژی معنای عامتری یافته است 1و در
اصطالح اینگونه تعریفشده است« :فن و علم توسعه و بهکارگیری
قدرت و توانایی سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی ملت هنگام جنگ
و صلح ،بهمنظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاستهای ملی و افزایش
احتمال دستیابی به نتایج مطلوب ،برای کسب حداکثر پیروزی و حداقل
شکست».

2

نکته دوم:
ترکیب «استراتژی اسالم» کمتر توسط محققان به کار گرفتهشده است و
خالی از ابهام و اشکال نیست و در پرسش نیز توضیح روشنی از آن ارائه
نشده است .بااینحال ،اگر بخواهیم متناسب بامعنای اصطالحی ،این
ترکیب نوپدید را توضیح دهیم ،احتماالً باید آن را به معنای مجموعه
اموری دانست که اسالم با بهکارگیری آنها ،به دنبال تحقق اهداف اصلی
 .1بابایى ،غالمرضا ،فرهنگ اصطالحات روابط بینالملل ،ص .۴۴

 .2باقرى کبورق ،على ،کلیات و مبانى جنگ و استراتژى ،ص 1۹5؛ فوالدی ،محمد ،استراتژی
وحدت جهان اسالم.
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خود است .ازاینرو ،میتوان مدعی شد که دین اسالم برای تحقق هر
یک از اهداف مطلوب خود ،استراتژی خاصی را دنبال میکند.
مثالً در مورد ترویج حیا و عفاف در جامعه ،استراتژی دین اسالم،
قانونگذاری در حوزه پوشش و حفظ نگاه است و حجاب شرعی را
معروف و مثبت معرفی میکند و بدحجاب و بیحجابی را مذموم و مُنکَر
و ناپسند میداند و از جامعه میخواهد نسبت به منکراتی همچون
بدحجابی و بیحجابی بیتفاوت نباشند و امربهمعروف و نهی از منکر
انجام دهند و حاکمیت دینی را موظف میکند که بر تحقق قوانین دینی
در جامعه نظارت کند و با متخلفان برخورد نماید و آنها را در صورت
لزوم مجازات کند.

1

یا در مورد تحقق عدالت اقتصادی در جامعه ،استراتژی دین اسالم،
قانونگذاری در خصوص پرداخت زکات ،خمس ،انفاق ،کفاره ،فطریه و
غیره است و این کارها را نیکو و درست معرفی کرده و از مردم انتظار
دارد دستگیر فقیران و مستمندان باشند و حکومت را نیز به نظارت بر
این مهم وامیدارد تا مبادا کسی با رباخواری یا احتکار اموال یا تقسیم

 .1رک :مهدوی زاده ،حسین ،فلسفه حجاب :واکاوی حکمت و فواید پوشش اسالمی.
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نادرست بیتالمال و سوءاستفاده از امکانات عمومی ،عدالت اقتصادی
در جامعه را مخدوش نماید.

1

نکته سوم:
اینک باید بررسی نمود که «آیا حجاب اجباری در جامعه ،نقص استراتژی
اسالم است یا نه؟» در پاسخ به این پرسش ،گفتنی است:
اوالً کسی طرفدار اجبار به حجاب نیست و آنچه موردنظر حاکمیت دینی
است ،الزام به رعایت حجاب در جامعه است .روشن است که میان اجبار
و الزام به قانون ،فرق است .در الزام به قانون ،مبنای الزام ،قانون مشروع
است که پیشتر به مردم اعالمشده؛ اما در اجبار ،لزوم ًا چنین نیست .در
الزام به قانون ،امکان تخلف از قانون از سوی مردم وجود دارد اما در
اجبار ،امکان تخلف نیست .در الزام به قانون ،حاکم کسی را مجبور
نمیکند که حتماً فالن کار را انجام دهد ،بلکه میگوید یا باید مطابق با
قا نون رفتار کند یا در صورت تخلف ،جریمه و مجازات خواهد شد؛
حال ،مخاطب مختار است یکی از این دو را انتخاب کند .الزم به ذکر
است ،این نکته و نکات بعدی ،محدود به اسالم و حکومت دینی نیست
و در هر مکتب و حکومتی مطرح است.

 .1رک :میرمعزی ،سید حسین ،عدالت اقتصادی از دیدگاه اسالم.
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ثانیاً در الزام به قانون ،کاری به عقیده افراد یا زندگی شخصی آنها نداریم؛
یعنی به اینکه فرد متخلف ،مسلمان یا موافق با وجوب حجاب است یا
نه کاری نداریم و او را ملزم نمیکنیم که حتماً باید به وجوب و فواید
حجاب یا به حقانیت اسالم ،ایمان بورزد؛ یا او را ملزم نمیسازیم که در
محیطهای خصوصی نیز به این قانونها پایبند باشد و در این زمینه
تجسس نمیکنیم؛ بلکه صرفاً از آنها خواسته میشود که در زندگی
اجتماعی و هنگام حضور در میان مردم ،به قوانین ابالغشده توسط
حکومت پایبند باشد؛ چنانکه وقتی مردم را ملزم به رعایت قانون
راهنمایی و رانندگی میکنیم ،کاری به عقاید و سالیق آنها نداریم و
آنها را ملزم نمیکنیم که همچون قانونگذار بیندیشند و با او همنظر
باشند یا اگر کسی در بیابان و خارج از اتوبان و منطقه خالی از سکنه
رانندگی کند ،مأمور او را جریمه نمیکند که چرا کمربند نزده یا سرعتش
زیاد بوده است؛ بلکه صرفاً از او خواسته میشود که در خیابان و معابر
عمومی ،طبق قانون ابالغ شده رانندگی کند؛ وگرنه ،مستحق مجازات و
جریمه و غیره میگردد.
ثالثاً الزام به قانون ،یکی از ابزارهایی است که حکومت (هر حکومتی
حتی اگر اسالمی نباشد) از آن استفاده میکند .هر حکومتی –ازجمله،
حکومت اسالمی -موظف است ارزشها و قوانین مطلوب را در جامعه
ترویج کرده و فلسفه آن را برای مردم معرفی کند و مشوّقهای الزم را
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در جامعه در نظر بگیرد و بسترهای اجتماعی مناسب را فراهم کند و در
تعلیم و تربیت مردم کوشا باشد و اهداف و قوانین مطلوب را متوازن با
یکدیگر دنبال کند و در پاسداشت آنها ،اعتدال بورزد و از افراطوتفریط
دوری کند و نهایتاً با متخلفان برخورد مناسب داشته باشد .حکومت
اسالمی نیز همچون هر حکومتی ،از این ابزارهای عقالنی بهصورت
متوازن استفاده میکند.
رابعاً برخورد با متخلف ،به شکلهای مختلفی است که حاکمیت دینی
میتواند از طریق مشورت با خردمندان و دانشمندان علوم اجتماعی،
روانشناسی ،حقوق و غیره ،آن را تعیین کند تا هم نقش بازدارنده در
تکرار تخلف داشته باشد و هم متخلف را به هنجارشکنی بیشتر سوق
ندهد .روشن است که هدف از نهی از منکر عملی ،ترویج هنجارشکنی
در جامعه نیست .ازاینرو ،باید از بهترین شیوه برای مقابله با هنجارشکنی
استفاده کرد تا کمترین آفت و بیشترین کارآمدی را داشته باشد.
خامساً اگر حکومت نسبت به منکرات بیتوجه باشد ،پس از مدتی،
ارزش تبدیل به ضد ارزش میشود و ضد ارزش به ارزش تبدیل میگردد
و فساد ،جامعه را در برمیگیرد؛ چنانکه اگر حکومت نسبت به فروش
مواد مخدر ،سرقت ،هرزگی برخی مردان ،تنفروشی برخی زنان ،احتکار
اموال ،گرانفروشی یا کم فروشی ،ریختن زباله در سطح شهر و غیره،
بیتفاوت باشد ،پس از مدتی ،فساد فراگیر شده و تبعات ویرانگرش
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جامعه را متالشی میکند؛ بنابراین ،الزام به حجاب و الزام به سایر ارزشها
و قوانین ،نهتنها نقص استراتژی اسالم نیست بلکه نشانه قوت و کمال
آن است که از همه ابزارهای عقالنی برای ترویج ارزشهای اسالمی و
جلوگیری از ضد ارزشها استفاده میکند .این شیوه محدود به اسالم
نیست و هر مکتب و حکومتی برای دفاع از ارزشهای مطلوب خود ،از
این ابزار (الزام به قانون و مجازات متخلف) استفاده میکند.

1

نتیجه:
با عنایت به آنچه گذشت ،روشن میشود که معنای واژه «استراتژی
اسالم» خالی از ابهام نیست؛ اما اگر به معنای «مجموعه اموری دانست
که اسالم با بهکارگیری آنها ،به دنبال تحقق اصول و اهداف اصلی خود
است» باید گفت استراتژی اسالم در زمینه حجاب ،کامل و عقالنی است
چراکه نسبت به تخلفات در عرصه عمومی بیتفاوت نیست و همچون
هر حکومت دینی و غیردینی ،همگام با اقدامات فرهنگی الزم و فراهم
کردن بسترهای اجتماعی مناسب ،با متخلف ،به شیوه مناسب برخورد
میکند بهگونهای که هنجارشکنی متوقف شود و جامعه به فسادهای
متوالی و تو در تو ،گرفتار نشود .در این زمینه ،حکومت به دنبال تحمیل
عقیده یا تجسس در زندگی شخصی افراد نیست و کسی را مجبور به

 .1برای مطالعه بیشتر ،رک :مهدوی زادگان ،داود ،پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب.
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کاری نمیکند ،بلکه از همگان التزام به قانون را درخواست میکند و
متناسب با قانون ،متخلف را جریمه و مجازات میکند تا پس از مدتی،
ارزش و ضد ارزش به هم تبدیل نشوند و معروف ،منکر و منکر ،معروف
نگردد.
کلمات کلیدی :استراتژی اسالم ،الزام به حجاب ،حجاب اجباری،
حکومت دینی.
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 .2حجاب اجباری و آیه «ال إِكْراهَ فِی الدِّینِ»

پرسش:
اجبار در خصوص حجاب یا هر تکلیف دیگر دینی چگونه با آیه ﴿ال
اکراه فی الدین﴾ قابلجمع است؟

پاسخ:
الزام قانونی به رعایت حجاب اسالمی -که گاهی به اشتباه از آن به
«حجاب اجباری» نیز تعبیر میشود -ازجمله مسائل اجتماعی است که از
جنبههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .گاهی از پشتوانه فقهی
و دینی این مسئله سؤال پرسیده میشود و گاهی از جنبه فلسفه حقوق
به این موضوع نگریسته میشود و گاهی از منظر جامعهشناسانه آن را
مورد بررسی قرار میدهند .یکی از مسائل ناظر به این مسئله ،نسبت
سنجی قانون الزام به حجاب ،با آیات قرآن ،ازجمله آیه «ال إِکْراهَ فِی
الدِّینِ»1است .با عنایت به این مقدمه ،نکاتی در این زمینه تقدیم میشود.
نکته اول:
وجوب حجاب از مسلمات فقهی است و مستندات زیادی در آیات و

 .1سوره بقره ،آیه .2۵2
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روایات دارد و بر زن و مرد واجب است 1.ازاینرو ،اگر کسی مسلمان
است ،باید به این حکم شرعی نیز اهتمام بورزد و آن را مراعات نماید؛
خواه در عرصه اجتماعی و در معرض عموم باشد ،خواه در خلوت و
پنهان از جامعه .چنین فردی ،خودش را مُلزَم میبیند که بدن خود را از
نامحرم بپوشاند؛ خواه حکومت ،اسالمی باشد ،خواه غیر اسالمی؛ خواه
الزام قانونی وجود داشته باشد ،خواه وجود نداشته باشد .این مرد یا زن
مسلمان ،بدون آنکه مجبور شود ،اسالم را پذیرفته و به احکام آن نیز
پایبند است  .از این جهت ،فرقی میان وجوب حجاب با وجوب نماز و
روزه و حرمت رباخواری و شرابخواری نیست و همانطور که مسلمان،
خود را موظف به اقامه نماز و روزهداری و پرهیز از رباخواری و
شرابخواری میداند ،خودش را به رعایت حجاب و پوشش از نامحرم،
مکلف دانسته و به آن اهتمام میورزد .این التزام ،کامالً درونی و اختیاری
و ایمانی است.
نکته دوم:
حال ،کسی را فرض کنید که مسلمان نیست یا مسلمان است اما اهتمامی
به شریعت ندارد .هیچگاه اسالم ،چنین فردی را مجبور نمیسازد که حتم ًا

 .1برای مطالعه بیشتر ،رک :طباطبائی یزدی ،محمدکاظم ،العروه الوثقی ،ج  ،۵ص  ۴۹۴ـ ۴۹۵؛
مغنیه ،محمدجواد ،الفقه على المذاهب الخمسه ،ص .58-5۵
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مسلمان شود یا حتم ًا نماز و روزه بگیرد و حجابش را در همه حال
رعایت کند و به هیچ وجه مال حرام را به زندگی خود وارد نسازد و
هیچگاه شراب نخورد .بله اسالم در این زمینهها ،باید و نباید دارد و قانون
خود را به مردم ابالغ میکند و عواقب اخروی آن را گوشزد میکند؛ اما
در دنیا مردم را مجبور نمیسازد که حتماً به این قوانین پایبند باشند؛
چنانکه آنها را به پذیرش اسالم مجبور نکرده است.
با این حال ،اگرچه فرد انسانی مختار است که اسالم بیاورد و ایمان بورزد
و روزه بگیرد؛ اما اجازه ندارد که گناه روزهخواری را بهصورت علنی در
جامعه انجام دهد یا آشکارا گناه ترک حجاب را در جامعه بروز دهد یا
بنگاه رباخواری یا فروشگاه شرابفروشی در جامعه تأسیس کند و علنی
به مردم قرض ربوی بدهد و از آنها سود ربوی بگیرد یا در معرض
عموم شراب بفروشد و بخرد و بخورد .جامعه و حکومت اسالمی ،او را
ملزم میسازد که قوانین را مراعات کرده و گناه روزهخواری و رباخواری
و شرابخواری و ترک حجاب را بهصورت علنی انجام ندهد و از اشاعه
گناه و عادیسازی آن در جامعه پرهیز کند.

1

 .1چنانکه بسیاری از فقیهان معتقدند هر که حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند،
تعزیر میشود( .برای مطالعه بیشتر ،رک :غالمی ،علی ،سازوکارهای اجرای قاعده «التعزیر
لکل عمل محرم» ،فصلنامه فقه و حقوق اسالمی ،ص .)20۴-181
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همانطور که پیداست ،این الزام ،محدود به عرصه عمومی است؛ یعنی
در عرصه عمومی ،از ارتکاب گناه جلوگیری میشود؛ اما در عرصه
زندگی خصوصی ،جامعه و حکومت اسالمی تجسس نمیکند آیا این
فرد مرتکب گناه شده یا نه .اینکه او در عرصه زندگی خصوصی یا
بهصورت پنهانی و مخفی ،مرتکب گناه بشود یا نشود ،به انتخاب خودش
بستگی دارد؛ اگر مرتکب گناه بشود ،از جهت اخروی مواخذه خواهد
شد و اگر مرتکب گناه نشود ،از جهت اخروی ،مأجور خواهد بود و در
آخرت پاداش خواهد گرفت؛ اما در عرصه عمومی ،به این مقدار بسنده
نمیشود و الزام به رعایت شریعت اسالمی در جامعه مطرح میشود و
هیچکسی حق ندارد در عرصه عمومی مرتکب گناه و معصیت شود
چراکه نتیجه آن ،عادیسازی گناه و تبدیل معروف به منکر و منکر به
معروف در طول زمان است؛ 1خصوصاً که مسئله بدحجابی یا بیحجابی،

 .1چنانکه کشتن وحشیانه امام حسین علیهالسالم و خاندان و یاران مطهَّر ایشان ،ناشی از
وارونهسازی ارزشها در آن دوران بود .امام حسین علیهالسالم ،در طول حرکت از مدینه تا
کربال ،همواره این نکته را گوشزد میکردند که هدفشان امر به معروف و نهی از منکر است و
میخواهند با جریان وارونهسازی ارزشها مقابله کنند« :هان (اى مردم) بدانید که اینها تن
به فرمانبری از شیطان داده و اطاعت از فرمان الهى را رها کرده و فساد را نمایان ساخته و
حدود خدا را تعطیل نمودهاند ،درآمدهاى عمومى (بیتالمال) مسلمانان را به خود اختصاص
دادهاند و حرام خدا را حالل و حاللش را حرام کردهاند و من شایستهترین فرد براى تغییر
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مفاسد ویرانگری به دنبال دارد و به بیبندوباری و فروپاشی کانون
خانواده در بلندمدت منجر میشود.

1

الزم به ذکر است ،الزام قانونی در عرصه عمومی ،محدود به حکومت
دینی نیست .حکومتها ،چه اسالمی باشند چه نباشند ،برای محدود
کردن آزادی افراد بهمنظور نظم بخشیدن آنها و حرکت جامعه بهسوی
ارزشهای موردنظرشان ،ناگزیر از الزامات قانونی (مثالً الزام به مالیات،
الزام به بیمه ثالث ،الزام به واکسن زدن برای دریافت خدمات عمومی،
الزام به سانسور شبکههای اجتماعی و حذف یا محدود کردن صفحات
پرخطر و  )...استفاده میکنند .جالب است بدانید ،در جوامع غربی و
سکوالر ،علی رغم الزامات قانونی بسیار ،الزام قانونی به رعایت پوشش
نیز وجود دارد؛ اگرچه محدوده آن با پوشش مطلوب اسالمی ،متفاوت
است.

2

دادن (سرنوشت و امور مسلمانان) هستم»( .طبرى ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ االمم و
الملوک ،ج  ،۵ص )۴01
 .1برای مطالعه بیشتر ،رک :سعیدی ،محمدحسن ،مقاصد و اغراض اجتماعی حجاب شرعی،
فصلنامه مطالعات فقه معاصر ،ص .122-1۴۹
 .2دانشگاههای مطرح جهان چه قوانینی برای پوشش دانشجویان دارند؟ پایگاه خبری-تحلیلی
مشرق نیوز ،11۹8/05/1۵ ،کد خبر ،۹05820 :لینک:
https://www.mashreghnews.ir/news/097809
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نکته سوم:
باید به این نکته ظریف نیز توجه داشت که این الزام نیز از سنخ الزامات
ب فردِ انسانی را سلب نمیکند .فرد
قانونی است که اختیار و آزادیِ انتخا ِ
انسانی همچنان میتواند سرپیچی کند و جریمه و جزای ناشی از سرپیچی
را بپردازد؛ چنانکه قوانین راهنمایی و رانندگی ،از سنخ الزامات قانونی
هستند و با این حال ،دستهای از مردم ،به آن اهتمام داشته و دستهای از
مردم ،به آن اهتمام ندارند .اینکه این الزامات قانونی را رعایت کنیم یا نه
انتخاب خود ما است و اجباری نیست .بله اگر آن را مراعات نکنیم،
مشمول جریمه و جزای متناسب میشویم و با انتخاب خود ،به این
عواقب تن دادهایم؛ چنانکه اگر آن را مراعات کنیم تا جریمه نشویم،
بازهم انتخاب خود ما است و در هر صورت ،اجباری نیست؛ بنابراین،
باید به فرق میان الزام و اجبار توجه داشت؛ الزام ،امکان تخلف دارد؛ اما
اجبار ،نه.
نکته چهارم:
اما درباره آیه ﴿ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ﴾ نیز گفتنی است 1،این آیه درصدد بیان
این مطلب است که ایمان و اعتقاد ،زوری و با اکراه به دست نمیآید و

 .1برای مطالعه تفاسیر موجود درباره این آیه ،رک :سروش ،محمد ،آزادی ،عقل و ایمان ،ص
.1۵۹-1۴8
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نباید کسی را مجبور ساخت که اسالم و ایمان بیاورد؛ 1اما این مطلب،
ارتباطی با حوزه رفتار و الزام قانونی در عرصه اجتماعی ندارد .اگر کسی
را ملزم به رعایت قانون حجاب میکنیم ،به دنبال تحمیل عقیده بر او
نیستیم و نمیخواهیم به او بگوییم که حتماً مثل ما فکر کند و بیندیشد و
ایمان داشته باشد؛ بلکه از او انتظار داریم که اگر در جامعه اسالمی و ذیل
حکومت اسالمی زندگی میکند ،حرمت ارزشهای اسالمی را حفظ کند
و از کارهایی که مفاسد اجتماعی به دنبال دارد ،پرهیز کند .برای تقریب
به ذهن ،میتوان به مستی هنگام رانندگی اشاره کرد .اینکه شخص،
مسلمان باشد یا نباشد ،اهمیتی ندارد؛ آنچه سبب مجازات فرد مست
میشود  ،مفاسد رانندگی در حال مستی است؛ خواه آن فرد ،در ایران و
جامعه اسالمی زندگی کند ،خواه در آمریکا و سایر کشورهای غربی،
خواه به حرمت شراب معتقد باشد ،خواه آن را حالل بداند .اینکه در
ایران یا آمریکا ،راننده مست را جریمه میکنند ،به دنبال تحمیل عقیده
(اعتقاد به حرمت شراب) بر شخص راننده نیستند و صرفاً رفتار راننده
 .1به تعبیر شهید مطهری« ،اینکه قرآن میگوید در دین اجبار نیست ،نمیخواهد بگوید دین
را میشود با اجبار تحمیل کرد ،ولی بااینکه میشود با اجبار تحمیل کرد شما تحمیل نکنید
بگذارید مردم بدون اجبار دیندار باشند ،بلکه از این باب است که دین را با اجبار نمیشود
تحمیل کرد .آنکه با اجبار تحمیل بشود دین نیست»( .مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج ،20
ص )122

حجاب اجباری(اعتقادات)
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(رانندگی در حالت مستی) را مستحق مجازات میدانند .الزام قانونی
حجاب نیز از همین قبیل است.
بنابراین ،آیه مورد نظر ،ناظر به حوزه اعتقاد است و ارتباطی با حوزه
عمل و الزامات قانونی ندارد و نمیخواهد بگوید در عرصه اجتماعی،
اکراه و الزام قانونی نیست و هر کس هر طور دلش میخواهد زندگی
کند!

1

نتیجه:
ایمان و اعتقاد با اکراه و زور به دست نمیآید و نباید و نمیتوان کسی
را مجبور ساخت که اسالم و ایمان بیاورد و حجاب داشته باشد؛ اما در
حوزه رفتار ،به سبب مصالح و ارزشهای مطلوب جامعه و حکومت
اسالمی ،الزامات قانونی وضع میشود و شخص متخلف ،مجازات
میگردد؛ خواه آن فرد ،به وجوب حجاب یا حرمت شرابخواری یا
حقانیت اسالم ،ایمان داشته باشد ،خواه نداشته باشد .برخورد قانونی با
شخص متخلف ،بهمنظور تحمیل عقیده نیست تا در تعارض با آیه «ال
إِکْراهَ فِی الدِّینِ» قرار بگیرد.
کلمات کلیدی :حجاب ،قانون حجاب ،الزام به حجاب ،حجاب اجباری،
 .1سروش ،محمد ،آزادی ،عقل و ایمان ،ص .1۵8-1۵2
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 .3آزادی حجاب یا الزام به حجاب

پرسش:
وقتی رها کردن حجاب و حساسیت نشان ندادن به آن نتیجه بهتری دارد
چرا به حکم ثانوی آن را نپذیریم؟

پاسخ:
«حجاب» ازجمله آموزههای اسالمی است که محدود به اسالم نیست و
در ادیان الهی سابق نیز مطرح بوده است 1.همچنین ،وجوب حجاب،
اختصاصی به زنان نداشته و مردان نیز مأمور به رعایت آناند 2.اما حدود
حجاب در میان مردان و زنان متفاوت است.
از سوی دیگر به عقیده ما از آنجایی که پوشش و حیا ،مطلوب فطری
انسان است نیازی به دلیل ندارد 1.و اگر کسی قائل به مطلوبیت فرهنگ
برهنگی باشد ،باید سخن خود را بهصرف ادعا ،رها نکرده و برای اثبات
آن دالیلی را اقامه کند.
با این مقدمه به سراغ پرسش یاد شده رفته و پاسخ آن را در قالب چند
نکته تقدیم میکنیم:
 .1موسوی ،زهره ،اشتراک حجاب در ادیان ابراهیمی ،مطالعات راهبردی زنان 1152 ،ش،
شماره .12
 .2امام خمینی ،سید روحاهلل ،کتاب نکاح ،ص ( ۵8۵حد پوشش مردان).
 .1ر.ک :سوره اعراف ،آیه .22

حجاب اجباری(اعتقادات)
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نکته اول:
«حکم» در لغت به معنای «بازداشتی مصلحت اندیشانه» 1است و احکام
الهی را از آن جهت« ،حکم» مینامند که این قوانین و بایدها ،همراه با
خیراندیشی از سوی خداوند برای بندگان است.

2

در یک تقسیم کلی ،احکام شرعی به دو نوع «احکام اولّی» و «احکام
ثانوی» تقسیم میشوند؛ در این میان ،حکم اولی ،به آن دستوری گفته
میشود که شارع اسالم بر مبنای صالح و فساد اولیِ موجود در موضوع
یا متعلق ،انشا کرده است .امّا حکم ثانوی ،در موردی است که شارع بر
مبنای تزاحم صالح و فساد حالت عارض و موقت ،با مصلحت و مفسده
اولی ،جعل حکم میکند.

1

در حقیقت « ،حکم ثانویه ،حکمی است که بر موضوعی به وصف
اضطرار ،اکراه و دیگر عناوین عارضی بار میشود ،مانند جواز افطار در
ماه رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج

 .1راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق ،صفوان عدنان داودى،
ص .122
 .2ر.ک صدر ،محمدباقر ،دروس فی علم االصول ،ص .121
 .1یزدی ،محمد ،وجوهات و مالیات ،ص .5۹

پرسمان دینی ()77

16

ی چنین حکمی بهحکم ثانوی ،آن است که در طول
است و سبب نامگذار ِ
حکم واقعی اولی قرار دارد».

1

در اندیشه فقهای اسالمی ،چند چیز را میتوان زمینهساز صدور حکم
ثانوی دانست:
 -1اضطرار؛ -2 2اکراه؛ -3 3قاعده نفی ضر؛ -4 4تقیه؛ -5 5مصلحت
نظام اسالم؛

6

با دانستن چیستی حکم ثانوی و معیار آن ،این سؤال مطرح میشود که
رها کردن مسئله حجاب و عدم وضع قانون برای آن بر طبق کدامیک از
معیارهای حکم ثانویه ،جایز بوده و چه ضرورتی آن را مجاز میسازد.
در ادامه روشن خواهد شد که نه تنها مسئله «آزادی پوشش و حجاب»
برخالف آنچه در سؤال بدان اشاره شده است ،نتیجه بهتری ندارد؛ بلکه
بهحکم عقل و تجربه« ،الزام به حجاب» ،مانع بروز بسیاری از مفاسد
فردی و اجتماعی در جامعه خواهد شد.

 .1مشکینی اردبیلی ،علی ،اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،ص .121
 .2امام خمینی ،سید روحاهلل ،الرسائل العشره ،ص .1۹1
 .1امام خمینی ،الرسائل العشره ،ص .2۵
 .۴سبحانی ،جعفر ،تهذیب االصول ،ج  ،2ص .122-118
 .۵همان ،ص .18۵
 .2امام خمینی ،سید روحاهلل ،صحیفه امام ،ج  ،1ص .11۵
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نکته دوم:
یکى از غرایز خدادادىِ نیرومند و ریشهدار در ساختمان وجودىِ انسان،
غریزه جنسى است و در صورت کنترل ،عالوه بر تداوم و استمرار نسل
بشر ،مىتواند موجب امنیت روانى انسانها شود .در قوانین اسالم ،براى
استفاده درست از این غریزه حیاتى ،راهکار گوناگونى مطرحشده که
«حجاب» و وجود حریم بین زن و مرد و پرهیز از چشمچرانی ،یکى از
راهکارهاى مهم آن است.

1

دین مبین اسالم ،فلسفه وضع قانون حجاب را در وهله نخست در «حفظ
حرمت زنان با ایمان» 2دانسته و پس از آن «حفظ سالمت فرد ،خانواده و
جامعه» را هدف گرفته است1.چرا که دستورات اسالم در خصوص
گناهانی که جامعه را به سمت فساد و تباهی جنسی میکشاند ،بیشتر
جنبه پیشگیرانه و دفعی داشته و از همان ابتدا سرچشمه و خاستگاههای
متصور برای سقوط انسان در ورطه هالکت جنسی را متذکر شده و ممنوع

 .1مستشارى ،علیرضا ،هفتسین حجاب (هفت پرسش درباره پوشش و حجاب) ،ج ،۴ص.10
 .2سوره احزاب ،آیه .۵۹
 .1مطهری ،مرتضی ،مسئله حجاب ،ص .82
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میکند.

1

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که هیجان و عطش جنسی
در انسان ،سیریناپذیر بوده و هر چه بیشتر اطاعت شود ،سرکشتر
مىگردد .در نتیجه ،رعایت نکردن پوشش اسالمى توسط زنان ،نه تنها از
بین رفتن حساسیت مردان را به دنبال ندارد ،بلکه موجب طغیان غریزه
جنسى آنان نیز مىشود.

2

برتراند راسل ،با اینکه طرفداری آزادی در مسائل جنسی است ،در کتاب
زناشویی و اخالق اعتراف مىکند که عطش روحی در مسائل جنسی،
غیر از حرارت جسمى است .آنچه با ارضاء تسکین مىیابد ،حرارت
جسمى است نه عطش روحى.

1

بگذریم از اینکه ،ارضای مداوم نیازهای جنسی از سوی پادشاهان و
هوسرانان ،میل ایشان را به این امر کاهش نداده ،بلکه درنهایت ،منجر به
ساخت حرمسراهای رومی ،ایرانی و عربی شده و یا شیوههای جدیدی
از ارضاء همچون آزار کودکان و همجنس گرایی را تمنّا میکند! درنتیجه،
 .1میتوان احکام بسیاری چون تشویق و تسهیل ازدواج ،حیا ،کنترل نگاه ،پرهیز از اختالط،
اصالح روابط اعضای خانواده در درون خانه ،اصالح روابط زن و مرد ،حرمت مصافحه،
حرمت رقص و  ...را در همین فضا مورد بررسی قرار داد.
 .2مستشارى ،هفتسین حجاب (هفت پرسش درباره پوشش و حجاب) ،ص .20
 .1دژاکام ،على ،تفکر فلسفى غرب (از منظر استاد شهید مرتضى مطهرى) ،ص .۴2۹

حجاب اجباری(اعتقادات)
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اگر پرسشگر محترم تصور میکنند که با رهاسازی مسئله حجاب ،این
امر ،در میان مردان عادی شده و دیگر حتی به زنان بیحجاب ،نگاه هم
نخواهند کرد! ممکن است در یک نوع خاص از بیعفتی صادق باشد،
ولی همچون نوشیدن آب دریا ،نه تنها رافع عطش جنسی نیست ،بلکه
اینگونه هیجانات را به سمت جدیدی سوق میدهد و هیچگاه تمایل به
عفاف و پاکدامنی ،جایگزین آن نخواهد شد.
نکته سوم:
عالوه بر مطالعات انسان شناسانه ،تجربه نیز ثابت کرده است که رهاسازی
مسئله حجاب ،منجر به مفاسد ویرانگر بسیاری در جامعه خواهد شد.
برای این منظور کافی است به جوامع رها در امر حجاب ،نگاهی بیندازید
تا ببینید فرهنگ برهنگی چه بالیی بر سر جامعه غربی آورده است.
بهعنوان مثال از هر دو ازدواج در اتحادیه اروپا یکی به طالق منجر
میشود .در این اتحادیه در سال  2004تقریباً چهار میلیون و هشتصد
هزار نوزاد متولد شدند که حدود دو سوم آنان خارج از چهارچوب
ازدواج بوده است.

1

در فرانسه هر دو ساعت به یک زن تجاوز میشود این در حالی است که
بعضی از سازمانها ،ازجمله انجمن مقابله با تجاوز به زنان در فرانسه

 .1اسماعیلی سادیانی ،مهدی ،از نگاه آمار ،ص .12۹
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معتقد است هنوز وحشت اعالم شکایت علیه تجاوز به عنف در فرانسه
از سوی زنان از بین نرفته است و تنها پنجاه درصد قربانیان نزد پلیس
شکایت میکنند.

1

بنا بر تحقیقاتی که وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرده است عمل و
تجارت فساد و فحشا ،به کار و تجارتی پرسود در آمریکا تبدیلشده
است ،بهطوری که درآمد و سرمایه آن به  8میلیارد دالر میرسد .اکنون
حدود  000سینما در آمریکا مخصوص اکران و پخش فیلمهای مستهجن
است.

2

بر طبق آمار مرکز مطالعات زنان و فمینیسم آمریکا 50 ،درصد از زنان
شاغل و  15در صد از مردان شاغل در محیط کار خود مورد آزار و اذیت
یا سوء استفاده جنسی قرار میگیرند.
طبق تحقیقات موسسه»«FRA

۴

1

که برای اولین بار ،تحقیقات بسیار

گستردهای را در سال  2014و بر اساس مصاحبه با  42000زن در سراسر
اتحادیه اروپا انجام داده است ،وضعیت زنان و دختران اروپایی ،اسفبار

 .1همان ،ص .122
 .2همان ،ص .208
 .1همان ،ص .20۹
Fundamental Rights Agency

۴.

حجاب اجباری(اعتقادات)
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بوده و فرهنگ برهنگی ،نه تنها آزارها و ناهنجاریهای جنسی را کاهش
نداده ،بلکه فجایع بسیار متنوع دیگری را برای ایشان رقم زده است.
در بخشی از گزارش این تحقیق که به نحو رسمی منتشر شده است
میخوانیم:
« آزار و اذیت جنسی برای بسیاری از زنان در اتحادیه اروپا یک تجربه
فراگیر و رایج است .برای مثال ،از هر پنج زن ،یک زن از سن  15سالگی
اقسام خشونت جنسی را تجربه کرده است و  6درصد از زنان از 15
سالگی حداقل  6بار در معرض اینگونه از آزارهای جنسی بودهاند ...بین
 44تا  45درصد از زنانی که در مقام حرفهای یا در مشاغل مدیریتی باال
هستند ،در طول زندگی خود آزار جنسی را تجربه کردهاند و از هر چهار
زن ،یک نفر در  12ماه قبل از نظرسنجی با آزار جنسی مواجه شده است».
این پژوهش ،پس از بیان آمارهای تکاندهنده دیگر ،در انتهای هر بخش،
از اتحادیه اروپا میخواهد که در گستره و چگونگی عملکرد فرهنگی،
قانونی و سیاسی خود را در قبال مسئله آزار و اذیت جنسی زنان تجدید
نظر جدی داشته باشد .این در حالی است که به نظر ایشان ،آنچه از آمار
برمیآید ،بسیار کمتر از میزان حقیقی است و سوء استفاده از زنان ،به
نحو گستردهتری در اروپا در حال تحقق است؛ چراکه زنان به دالیلی
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خاص ،این امور را کمتر به مقامات ذیربط گزارش میکنند.

1

آیا حضور کشورهایی چون سوئد ،استرالیا ،بلژیک ،آمریکا ،انگلستان و
دیگر کشورهای غربی ،در صدر جدول آمار تجاوز به عنف در سراسر
دنیا 2،برای اثبات این مطلب که رها کردن حجاب ،آثار ناگواری به دنبال
دارد ،کافی نیست؟
جالب اینجاست که طبق تحقیقات گروه » «IGکه یک گروه تحلیل
آماری در مرکز نیویورک است ،نسل جدید دختران نیویورکی برخالف
نسلهای گذشته عالقه چندانی به خودنمایی و پوشیدن لباسهای بدننما
ندارند و دلیل این رویکرد جدید را تمایل به داشتن کنترل خویش و
راحت بودن از آزار دیگران عنوان کردهاند.

1

1.

European Union Agency for Fundamental Rights
(FRA),Violence against women: an EU-wide survey. Main
results report,Luxembourg, Publications Office of the European
Union, 5 March 0912,
https://fra.europa.eu/en/publication/0912/violence-againstwomen-eu-wide-survey-main-results-report
0. Rape Statistics by Country 0900,
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/rapestatistics-by-country.
 .1اسماعیلی سادیانی ،مهدی ،از نگاه آمار ،ص .۹1
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همین مقدار کافی است تا نشان دهد ،فرهنگ برهنگی نهتنها باری را از
دوش جامعه برنمیدارد  ،بلکه افزون بر انحرافات جنسی (همچون
کودکآزاری و همجنسبازی) ،طیف عظیمی از جرائم و فجایع جنسی
را علیه زنان ،با خود به همراه دارد.

1

نتیجه:
ازآنچه بیان شد ،روشن میشود که اوالً ،معیار احکام ثانوی مشخص بوده
و الزم است تا دقیقاً روشن شود ،چه ضرورت و فایدهای فرهنگ برهنگی
و آزادی حجاب را در زمره احکام ثانویه قرار میدهد؟ درحالیکه نهتنها
چنین فایدهای وجود ندارد ،بلکه بهعکس ،دالیل عقلی و تجربی متعددی،
حکم به فاجعهبار بودن این فرهنگ دارد.
دوم اینکه ،ویژگی غریزه جنسی آن است که با افسارگسیختگی ،عادی
نمیشود ،بلکه ارضاء خود را در تنوع و هیجانات نامطلوب جستجو
میکند .نظیر کودکآزاری ،همجنسبازی و...
سوم اینکه ،طبق آمار و مطالعات دقیق علمی ،فرهنگ برهنگی ،موجبات
فجایع بسیاری در کشورهای غربی و اروپایی را فراهم آورده و اگر این

 .1بررسی وضعیت زنان پس از مسئله کشف حجاب در ایران نیز میتواند بسیار آموزنده باشد.
چه اینکه اگر این کار مطلوب بود ،هیچگاه از سوی مردم ،تقاضایی گسترده برای یک انقالب
اسالمی و به کرسی نشستن احکام حجاب ،صورت نمیگرفت.

11
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نسخه ،شفابخش بود ،جامعه اروپایی و غربی را شفا میداد ،نه اینکه
موجبات هالکت ایشان را فراهم سازد.
کلمات کلیدی :فلسفه احکام ،حقوق زنان ،حجاب ،حجاب اجباری،
فلسفه حجاب ،آثار برهنگی.

حجاب اجباری(اعتقادات)

15

 .7الزام غیرمسلمان به حجاب

پرسش:
مگر در قرآن نگفته که ای پیامبر و زنان و دخترانت و زنان مؤمن بگو که
حجاب داشته باشند ،پس چرا حجاب اجباریه؟ من خودم موافق حجاب
اجباری هستم ،سؤالم اینه که با این آیه در تضاد نیست؟ چون در ایران
حتی زنان غیرمسلمان هم ملزم به رعایت حجاب هستند؟

پاسخ:
مسئله «پوشش زنان» یا «حجاب» ،اختصاصی به اسالم نداشته و در همه
ادیان الهی ،از پوشش کامل سخن گفتهشده است و گاهی بهمراتب
سختگیرانهتر به این موضوع نگریستهاند؛ تا جایی که میتوان حکم
حجاب در اسالم را بهنوعی تعدیلکننده حکم حجاب در ادیان پیش از
اسالم دانست.

1

از سوی دیگر این حکم اختصاصی به زنان نداشته و مردان نیز مأمور به
رعایت آناند 2.اما حدود حجاب در میان مردان و زنان متفاوت است.
با این مقدمه به سراغ سؤال یاد شده رفته و پاسخ آن را در قالب چند
نکته تقدیم میکنیم:

 .1مطهری ،مرتضی ،مسئله حجاب ،ص .25 -1۹
 .2امام خمینی ،سید روحاهلل ،کتاب نکاح ،ص  ،۵8۵حد پوشش مردان.

16
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نکته اول:
الزام به حجاب ،مبتنی بر مبانی خاصی است که توجه به آنها راهگشا
است و ما را از تفاسیر نادرست از آن ،دور میسازد:
 .1الزام به حجاب ،در حوزه رفتار است نه اعتقادات.
 .2مربوط به حوزه اجتماعی دین است نه فردی.
 .3در این زمینه قانون اساسی وجود دارد و رعایت قانون در همهجا
الزامی است.
بر طبق مبنای اول ،این نکته آشکار میشود که حجاب از مقوله رفتار
است نه اعتقاد؛ و در حوزه رفتار ،الزام کردن معنادار است؛ اما الزام و
اجبار در حوزه اعتقادات ،نامطلوب بلکه ناشدنی است و ارتباطی با الزام
به حجاب ندارد چراکه در الزام به حجاب ،اساساً کاری به اعتقاد شخص
نداریم و صرفاً از او خواسته میشود به قانون حجاب در اجتماع اهتمام
داشته باشد.
امّا در توضیح مبنای دوم نیز باید گفت که الزام به حجاب ،ناظر به حوزه
عمومی است نه حریم خصوصی و شخصی .در حریم خصوصی ،فرد
میتواند نوع پوشش خود را آزادانه انتخاب کند و به دستورات اسالم
پایبند نباشد.
از منظر اسالم ،تجسس در این زمینه و برخورد با متخلف ،مطرح نیست.

حجاب اجباری(اعتقادات)

11

در توضیح مبنای سوم نیز گفتنی است :قانونگذار جامعه اسالمی ،به
جهت لزوم شرعی حجاب و همچنین ،به سبب شأن اجتماعی حجاب و
پیامدهای ناگوار ترک آن ،حق دارد که برای رعایت حجاب در جامعه،
اقدام به وضع قانون نموده و از مردم بخواهد که نسبت به آن پایبند باشند.
دقیقاً نظیر قوانین راهنمایی و رانندگی که به جهت شأن اجتماعی آن،
نیازمند صدور قانون از سوی حاکمیت است تا هرکسی به تصوّر شخصی
بودن رانندگی ،با رفتارهای پرخطر ،کیان جامعه را به خطر نیندازد.
نکته دوم:
روشن است که اگر فردی کشوری را برای اقامت انتخاب کرد و به هر
دلیلی مدّتی طوالنی یا کوتاه در آن به سر برد ،الزم است قوانین آن کشور
را رعایت کند؛ همچنانکه بهعنوان مثال در برخی از کشورهای اروپایی،
علیرغم شعارهایشان مبنی بر آزادیهای اجتماعی در زمینه دین و
مذهب ،پوشیدن لباس روحانی (اعم از اسالم و غیر آن -البته بهجز لباس
کشیشان) در غیر مراکز خاص دینی کامالً ممنوع بوده و از حضور
روحانیان به لباس خاص در معابر به شدّت جلوگیری میشود و یا در
برخی از مدارس اروپایی (بهطور خاص در کشور فرانسه) قانون منع
حجاب وجود داشته و از ورود دانش آموزان محجّبه به مدارس ممانعت
میشود.

18
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درنتیجه روشن است که صرف استقبال یا عدم استقبال شخصی ،از
تفکّری خاص ،مجوزی برای قانونشکنی در هیچ جامعهای نیست و این
مطلب شامل یک جامعه اسالمی ،نظیر جمهوری اسالمی ایران نیز
میشود ،چراکه هرچند ممکن است در پذیرفتن یا نپذیرفتن مسئله
حجاب و یا حتّی اصل اسالم ،اختیار و آزادی وجود داشته باشد ،ولی
مسلماً تا زانی که شخص در این کشور اقامت دارد ،ناگزیر است که به
همه قوانین آن -ازجمله حجاب -احترام گذاشته و همه را رعایت کند.
نکته سوم:
نگرش عمیق و منصفانه به آیههای حجاب و سورههایی که این آیهها در
آنجا آمده است نیز ،بهروشنی مینمایاند که حجاب ،افزون بر اینکه
تکلیف بانوان مسلمان است ،حق جامعه دینی نیز است.
روشن است که نوع پوشش بیرونی زنان و حتی مردان در محیط اجتماعی
در حیطه امنیت اجتماعی تأثیرات محسوسی بر جای گذاشته و ممکن
است بسیاری از مخاطرات و ناهنجاریها را پدید آورده و میتواند
مفاهیم «عفت»« ،حیا»« ،خانواده» و… را که در چارچوب «اخالق
اجتماعی» میگنجد ،دچار تغییرات جدی کند.
این نکات (که بهاختصار ذکر شد) نشان میدهد که مسئله پوشش حقی
شخصی نیست که بتوان آن را در حوزه حریم خصوصی جای داد؛ بلکه
«حقالناس» است و درست رعایت نکردن آن تجاوز به حقوق دیگران
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محسوب میگردد؛ و حتی با نگاه صرفاً مادی که حدود آزادی انسان را
تجاوز به حقوق دیگران تعریف میکند ،عدم رعایت حجاب قابل توجیه
نیست.
نظیر آنکه کسی حق ندارد بگوید« :من میخواهم با سرعت غیرمجاز
حرکت کنم و تصادف کنم ،به کسی مربوط نیست»! چراکه در اینجا
سرعت غیرمجاز او تنها به خود او صدمه نمیزند ،بلکه جامعهای را به
آشوب و تشویش میکشاند.
نکته چهارم:
اینکه آن شخص مسلمان باشد و به فواید حجاب معتقد باشد یا اصالً
ایمانی به اسالم نداشته باشد و پذیرای حجاب نباشد ،در اصل مسئله الزام
به حجاب ،فرقی ایجاد نمیسازد چراکه او با حضور در جامعه اسالمی،
باید حریم جامعه را حفظ کند و به قوانین و ارزشهای آنها پایبند باشد.
سیره امامان علیهمالسالم نیز گویای آن است که آنها نسبت به قوانین و
ارزشهای دینی در سطح جامعه حساس بوده و با متخلف برخورد
میکردند .برای نمونه ،گزارششده امیرالمؤمنین علی علیهالسالم ،بر
یهودی ،نصرانی و مجوسی که علناً و آشکارا در میان مردم شراب
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میخوردند ،حدّ جاری میکردند؛ بااینکه شراب خوردن در دین آنها
حرام نیست.

1

نکته پنجم:
رعایت حجاب برای زنان مسلمان نسبت به افراد غیر محرم یک واجب
شرعی است؛ بنابراین ،آزادی عقیده و دین اقتضا میکند زنان مسلمان
بتوانند در هر محیطی به وظیفهی دینی خود عمل کنند.
اما بیحجابی برای غیرمسلمانان یک وظیفه دینی نیست که الزام آنان به
حجاب در جمهوری اسالمی با آن منافات داشته باشد .بلکه از منظر آنها
حجاب امر جایزی است که قانون میتواند آن را مانند هر امر جایز
دیگری ،الزامی و واجب کند.
بهعبارتدیگر هنگامی مسئله تفاوت ادیان میتوانست مشکلی را بیافریند
که بر طبق اعتقادات ادیان دیگر ،بیحجابی برای زنان واجب میبود .در
آن صورت قانون اساسی ایران با قانون شرعی ادیان دیگر دچار تضاد
میشد  .در حالی که در هیچ آیینی ،حجاب ،حرام شرعی بهحساب
نمیآید؛ که حتی اگر هم بود ،به دالیل پیشگفته رعایت قانون بر هرکسی
که مهمان این آبوخاک است ،الزم است.

2

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی( ،ط :دارالحدیث) ،ج  ،۴ص .155

 .2برای مطالعه بیشتر ،رک :فالح تفتی ،فاطمه ،پژوهشی فقهی حقوقی در الزام حکومتی بر
حجاب زنان جهانگرد ،ص .۴2۴-۴۴1
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اتفاقاً عکسِ این مشکل در خصوص قوانین برخی کشورهای اروپایی در
منع حجاب است که دقیقاً در موضع مخالف دستورات دینی برخی ادیان
در وجوب حجاب ،قرار گرفته است.
نتیجه:
ازآنچه بیان شد روشن میشود که اوالً ،الزام به حجاب در حوزه رفتار
است که تبعیت از آن ضرورت دارد .به خالف اصول اعتقادی که غیرقابل
اجبار است.
دوم اینکه ،حجاب ،مربوط به حوزه اجتماعی دین است نه حوزه فردی؛
و قانونگذار حق دارد ،بلکه وظیفه دارد در خصوص آن قوانینی را وضع
کند ،درنتیجه اگر قانونی در این زمینه وجود داشته باشد ،رعایت آن بر
همگان واجب است و این ارتباطی به دین و مذهب ایشان ندارد؛ نظیر
قانون راهنمایی و رانندگی.
سوم اینکه ،قوانین مربوط به پوشش ،در تمام کشورهای دنیا ،جاری است
و تنها نوع و حدود آن متفاوت است؛ اما الزام به حجاب ،مخالف با هیچ
باوری نیست؛ در حالی که الزام به عدم حجاب (مثالً در مدارس فرانسه)
مخالفت صریح با آموزههای اسالمی را در پی دارد .درنتیجه از رعایت
حجاب ،هیچ غیرمسلمانی ضرر نمیکند.
چهارم اینکه ،وجوب حجاب بهعنوان تکلیف شرعی متوجه مسلمانان
است ،ولی رعایت حجاب ،بهعنوان قانون ،ارتباطی به دین و مذهب
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نداشته و برای تمام کسانی که در این آبوخاک زندگی میکنند ،رعایت
آن الزم است.
کلمات کلیدی :حجاب ،حجاب اجباری ،حجاب زنان غیرمسلمان،
قانون حجاب.
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 .5شهوت مردان و زحمت حجاب برای زنان

پرسش:
چرا خدا مرد را با این حجم از شهوت آفرید که با شیندن صدای زن یا
دیدن اندکی از دست و پای زن ،تعادلش بهم بخورد و نتیجه اش این
شود که بر زن الزم بشه حجاب کامل داشته باشه؟ آیا این آفرینش و
قانونگذاری ،عادالنه و حکیمانه است؟

پاسخ:
به باور مسلمانان احکام عملی اسالم بر پایه مصالح و مفاسد واقعی
سامانیافته است و ازاینرو در هماهنگی کامل با آفرینش و ویژگیهای
تکوینی انسان است .یکی از این احکام عملی ،پوشش و حجاب برای
زن و مرد است که به دالیلی ،این حکم شرعی در مورد زنان ،بروز و
ظهور بیشتر و برجستهتری یافته است .بهطورکلی اصل پوشش بدن تقریب ًا
در میان تمام جوامع بشری وجود دارد ،اما میزان و شکل این پوشش بر
اساس فرهنگهای حاکم بر هر اجتماع ،متفاوت است .در دین اسالم از
زنان خواستهشده که اندام و موهای خود را از نامحرمان خود بپوشانند و
همچنین از لباسهای محرک استفاده نکنند 1.با آنکه توصیههایی و
احکامی نیز در دین اسالم برای پوشش و حجاب مرد وضع شده است،

 .1سوره نور ،آیه .11
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اما ناگفته پیداست که تمرکز این حکم شرعی در مورد زنان مسلمان بیشتر
از مردان است بهگونهای که با شنیدن واژه حجاب اولین چیزی که به
ذهن میرسد ،مسئله حجاب و پوشش زنان است .حال این سؤال پیش
میآید که خداوند چرا به زنان چنین تکلیف همراه با زحمت و مرارت
را حکم کرده و آیا این حکم ،ظلم به زن نیست؟ و اگر به خاطر حفاظت
زن و جامعه در برابر شهوت مردان است آیا این مخالف حکمت خداوند
نیست و بهتر نبود خدا شهوت کمتری در مرد قرار میداد تا زن متحمل
زحمت کمتری شود؟ سعی میشود در چند محور به این سؤال پاسخ
داده شود:
نکته اول:
خداوند نیروی شهوت و گرایش به جنس مخالف را در مرد و زن آفرید
و آن را وسیلهای برای توالد نسل در انسانها و بسیاری دیگر از
موجودات قرار داد .این نیرو در هر دو جنسیت مشترک است و این
گرایش به جنس مخالف و دیگر خواهی در زن و مرد به دو شکل متمایز،
بروز و ظهور دارد .قطعاً نمیتوان گفت که مرد در اوج شهوت آفریده
شده و زن فاقد آن است .هر دویِ آنها با میزان خاصی از غریزه جنسی
متولدشده و زندگی میکنند و شدت و ضعف این گرایش و دیگر غرایز
به عوامل متعددی در پیش و پس از تولد هر شخص بستگی دارد.

حجاب اجباری(اعتقادات)
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همچنین نمیتوان بهصورت قطعی گفت که این نیرو در مرد شدیدتر و
در زن ضعیفتر است ،بلکه شواهدی داریم به سود این مطلب که زنان
از غریزه جنسی بیشتری برخوردارند ،اما به سبب برخورداری از حیای
بیشتر و همچنین تفاوت در شیوه ارضای آن ،توانایی بهتری در کنترل این
غریزه دارند 1.هم مرد و هم زن دارای قوه شهوت هستند و هر دو از آن
لذت میبرند و تنها گونه بروز و لذت بردن از آن میتواند در آنها متمایز
از هم باشد .به گفته برخی از روان شناسان ،مردان ،خواستار ارتباط جنسی
بیشتر هستند و زنان خواستار ارتباط جنسی عمیقتر و ارگاسم آنان نیز
طوالنیتر است.

2

نکته دوم:
گرایش به جنس مخالف از حکمتهای خداوند است که برای حفظ
نسل انسانها در درون همه انسانها به ودیعت نهاده شده است در عین
حال این غریزه در مردان و زنان به شکلی متمایز از هم بروز میکند.

 .1در برخی از روایات آمده که شهوت زنان چندین برابر شهوت مردان است ،اما زنان به سبب
حیا و صبر بیشتر ،از قدرت بیشتری در کنترل این میل برخوردارند( .مجلسی ،محمدباقر،
بحاراالنوار ،ج  ،101ص  )2۴چون زنان حیای بیشتری دارند و بهتر غریزه جنسی را کنترل
میکنند ،در عرصه اجتماعی اینطور انگاشته میشود که زنان شهوت کمتری نسبت به مردان
دارند.
 .2اسپرلینک ،آبراهام پل ،روانشناسی ،روش علمی در شناخت طبیعت آدمى ،ص .5۹
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خداوند بر اساس حکمت خود زن را سراسر ناز و مرد را سراسر نیاز
آفریده است .سرشت زن بر پایه تنوعطلبی و زیبایی دوستی شدیدی
خلقشده تا تماماً جلوه گری کند و تحسین مردان را برانگیزد و مرد نیز
بجهت خلقت خود خریدار این زیبایی زن باشد .بر همین اساس میل و
اشتیاق و تحریکِ مرد را بیشتر از راه قوه بینایی او قرار داده و تحریک و
برانگیخته شدن احساسات و قوه شهوت زن را از طریق قوه شنوایی و
براثر شنیدن کلمات محبتآمیز .به همین دلیل نیز خداوند برای جلوگیری
از بیبندوباری و هرزگی چشمی مردان در جامعه از یکطرف به زنان
دستور میدهد که در مقابل مردان نامحرم خود را بپوشانند و از سوی
دیگر به مردان دستور میدهد که چشمان خود را از نگاه به نامحرم حفظ
کنند 1.و از سخن گفتن آزاد با زنان نامحرم پرهیز نمایند 2.البته برای تأمین
این نیاز درونی و برآورده کردن غریزه شهوت در انسانها ازدواج را قرار
داده است تا زن و مرد در کنار یکدیگر آرامش پیداکرده و تأمین گردند.

1

 .1سوره نور ،آیه .10
 .2بهعنوان نمونه :نورى طبرسى ،میرزا حسین ،مستدرک و مستنبط المسائل ،ج  ،1۴ص 2۵2
و ص 282؛ لیثى واسطى ،علىبن محمّد ،عیون الحکم و المواعظ ،تحقیق حسین الحسنى
البیرجندى ،ص .202
 .1سوره روم ،آیه .21
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نکته سوم:
واژه تکلیف از «کلف» به معنای سختی و مشقت گرفتهشده است .هر
تکلیفی در درون خود قطعاً همراه با سختی و مرارت است اما خداوند
به دالیلی این تکلیف را وضع کرده و قطع ًا برکات و فواید بسیار زیادی
دارد که سختی موجود در آن را بسیار ناچیز و کماهمیت جلوه میدهد.
حجاب اگرچه که همراه خود ممکن است سختی و محدودیت به همراه
داشته باشد ،اما قطعاً حکمتها و فواید بسیار زیادی دارد که قطعاً در
برابر این سختیها امری معقول و حکیمانه خواهد بود .این فواید و
حکمتها  ،محدود به جلوگیری از افسارگسیختگی شهوت در مردان
نیست و فواید بسیار دیگری هم دارد؛ ازجمله اینکه حیای زن را تقویت
و جلوه گری او را کنترل میکند و آن را به حریم خانواده و زندگی
زناشویی محدود میسازد .همانقدر که مرد در معرض انحراف و میل به
گناهان جنسی است ،زن نیز در معرض گناه و جلوه گری و عرضه خود
به دیگران است .حجاب هر دو میل مردانه و زنانه را کنترل و مهار میکند.
بهبیاندیگر ،حجاب ،تقویت حیاء است و حیاء از عوامل کنترلکننده
غرایز جنسی در زنان است؛ درنتیجه ،از طریق حجاب زنان ،افزون بر
اینکه میل جنسی مردان کمتر برانگیخته میشود ،حیای زنان نیز تقویت
میشود و غریزه جنسی آنها و میل آنها به عشوهگری نیز کنترل
میگردد.
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نتیجه:
نتیجه اینکه شهوت و نیروی جنسی در اکثرِ مردان و زنان در حد متعادل
بوده و البته ممکن است این گرایش به جنس مخالف در برخی از آنها
شدیدتر و یا ضعیفتر باشد که مربوط به شرایط تولد و محیطی است
که در آن زندگی کرده و میکنند .در عین حال ،بر اساس شواهدی ،غریزه
جنسی در زنان اگر بیشتر و قویتر از مردان نباشد ،کمتر نیست؛ و اینطور
نیست که زن ها از این نیرو بیبهره و یا کمبهره باشند .زنان به سبب حیاء
و صبر بیشتر و همچنین ،به سبب تفاوت در شیوه ارضای آن ،ظهور و
بروز کمتری در عرصه اجتماعی دارند .مردان ،خواستار ارتباط جنسی
بیشتر و زنان خواستار ارتباط جنسی عمیقتر هستند .غریزه جنسی ،در
مردان بیشتر از طریق قوه بینایی و در زنان بیشتر از طریق قوه شنوایی
برانگیخته و ارضا میشود .به همین دلیل نیز اسالم به مردان توصیه میکند
که مراقب نگاهها و سخنان خود در برابر زنان نامحرم باشند و به زنان
هم توصیه میکند که اندام خود را که مظهر مخلوق زیبای خداست ،از
مردان نامحرم پوشیده نگاه دارند .حجاب و پوشش زنان ،هم در
جلوگیری از افسارگسیختگی میل جنسی مردان مؤثر است و هم در
تقویت حیای زنان و کنترل روحیه عشوهگری و میل جنسی آنها.
درنتیجه ،حجاب ،میل جنسی مرد و زن را به شکل تعدیلیافته برای حفظ
قوام خانواده ،کنترل و تنظیم میکند.

حجاب اجباری(اعتقادات)
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کلمات کلیدی :شهوت مردان ،غریزه جنسی ،حجاب ،فلسفه حجاب.
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 .6حجاب اجباری و سیره انبیا

پرسش:
بنا بر آنچه در آیات قرآن و روایات آمده ،پیامبران نیامدند تا مردم را
بازور و بازداشت ،ملزم به انجام دستورات دینی کنند ،بلکه نهایتاً آنها را
دعوت میکردند که اعتقادات و رفتار درست داشته باشند .اگر هم مردم
به این دعوت ،پاسخ منفی میدادند ،انبیای الهی مردم را به خداوند و
عذاب الهی در دنیا یا آخرت میسپردند؛ نه اینکه بهزور آنها را به رعایت
حجاب و سایر دستورالعملهای دینی مجبور کنند .آیا الزام جامعه به
حجاب بازور و دستگیری و مجازات ،برخالف سیره انبیا و روح دین
نیست؟

پاسخ:
اصل رعایت حجاب ،تنها مخصوص زنان نبوده 1و دستور حجاب ،پیش
از اسالم نیز به نحوی جدیتر و مشکلتر در ادیان الهی وجود داشته
است 2.با اینحال ،مسئله «حجاب» و الزام حکومتی برای رعایت آن ،یکی
از مسائل پردامنه و پر بسامدی است که در سالهای اخیر و با قانونی
شدن مسئله رعایت حجاب در جمهوری اسالمی ایران ،بحثهای

 .1امام خمینی ،سید روحاهلل ،کتاب نکاح ،ص ( .۵8۵حد پوشش مردان)
 .2موسوی ،زهره ،اشتراک حجاب در ادیان ابراهیمی.
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بسیاری را با خود به همراه داشته است .یکی از مباحث مرتبط با این
موضوع ،سازگاری یا ناسازگاری الزام به قانون الهی با سیره انبیای الهی
است چراکه آنچه از رفتار و عملکرد ایشان به ما رسیده است ،همگی
مبتنی بر هدایت توأم بارحمت و مدارا از سوی ایشان است.
با این مقدمه به سراغ پرسش یاد شده رفته و پاسخ آن را در قالب چند
نکته تقدیم میکنیم:
نکته اول:
پیامبران الهی ،انسانهای کاملی بودند که برای هدایت انسانها از جانب
خداوند تبارکوتعالی فرستادهشدهاند و سطوح تأثیرگذاری ایشان نیز
متناسب با نقشآفرینی  ،اقبال مردمی و مسئولیتی که از طرف خداوند
تبارکوتعالی داشتهاند ،متفاوت بوده است .ازاینرو غالب پیامبران الهی،
به جهت نداشتن موقعیت حاکمیتی و مناصب اجتماعی حکومتی ،صرفاً
امر هدایت را در تبلیغ و ابالغ پیام حق دانسته و بدون آنکه مسئله اقبال
و حمایت مردم در ابالغ ایشان موضوعیتی داشته باشد ،علیرغم تمام
مشکالت و مخالفتها ،واجبات و احکام حق را به گوش ایشان
میرساندند.
اما این بدان معنا نبود که وظیفه و مسئولیت پیامبران ،در همین سطح
خالصه شود ،چراکه اگر برای پیامبری فرصت و موقعیت حکومت و
حاکمیت رخ میداد  ،از آن ابایی نداشته و از اجرای حدود الهی و الزام
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به رعایت قوانین حق کوتاهی نمیکردند که در ادامه بدان خواهیم
پرداخت.
نکته دوم:
به فرموده قرآن کریم ،پیامبران از طرف خداوند به جهت «قیام بر قسط»
و خیزش برای رعایت عدالت و انصاف ،روانه شدهاند و نزول کتاب یا
قانون نیز در حقیقت برای تحقق همین امر در میان ایشان ،بوده است.

1

درنتیجه اگر از سوی مردم ،اقبال یا حمایتی برای تشکیل حکومت دینی
وجود داشته باشد ،هیچ پیامبر یا حتی امامی اجازه استنکاف و اعراض از
آن را نداشته و بهمحض تحقق زمینههای حاکمیت ،این امر باید از سوی
صاحبمنصبان الهی ،مورد پذیرش قرار گیرد.
ازاینرو پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله در آغاز هجرت ،در اولین فرصتی
که توانست خود را از دشواریهای مکه نجات دهد ،بنای حکومت
اسالمی در شهر مدینه را پایهریزی کرد.
در جریان بیعت مردمی با حضرت علی علیهالسالم و قبول حاکمیت از
سوی ایشان نیز این عبارات از ایشان به ما رسیده است که فرمودند:
«سوگند به آن خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد؛ اگر حاضر

 .1سوره حدید ،آیه .2۵
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نمیشدند آنکسان که با من بیعت نمودند و اعالم نصرت و یاری
نمیکردند که بدین ترتیب حجت بر من تمام شود و اگر نبود عهدی که
خدا از علما و دانشمندان گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم و گرسنه
ماندن مظلوم؛ هرآینه ریسمان و مهار شتر خالفت را بر کوهان آن
میانداختم».

1

درنتیجه ،تشکیل حکومت دینی از اهداف پیامبران و اولیاء دین بوده است
تا بتوانند در سایه آن ،بسیاری از احکام اجتماعی الهی را در جامعه حاکم
سازند و اگر این امکان (امکان حاکمیت اجتماعی) برای برخی از
صاحبمنصبان الهی نظیر حضرت سلیمان و حضرت یوسف
علیهمالسالم و حضرت رسول اکرم صلیاهلل علیه و آله فراهم میشد ،از
آن روی برنمیگرداندند و آن را میپذیرفتند.
نکته سوم:
هرچند میپذیریم  ،اولویت اول پیامبران در مواجهه با فساد و تباهی،
اولویت فرهنگی بوده و مبارزه ایشان با مفاسد ،با ابزار گسترش عقالنیت
و هدایت بخشی صورت میگرفته است ،اما این بدان معنا نیست که
برخورد سختگیرانه ،الزامات قانونی ،مجازاتهای متناسب و اجرای
حدود الهی در دستور کار ایشان قرار نداشته است.

 .1شریف رضی ،محمد بن حسین ،نهجالبالغه ،خطبه .1
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پیامبر گرامی اسالم صلیاهلل علیه و آله باوجود نرمش و انعطاف فراوان،
اقدام به تعیین مجازات قانونی در برابر برخی از گناهکاران نمود و در
اجرای حدود الهی که مربوط به حقوق اجتماعی بود ،ذرهای از خود
انعطاف نشان نمیداد و علیرغم اصرار بر عفو از سوی دیگران ،آن
حضرت گناهکاران و مفسدان را مجازات میکرد.

1

بهعنوان نمونه ،در فتح مکه زنی از قبیله «بنی مخزوم» مرتکب سرقت شد
و ازنظر قضایی جرمش محرز گردید .خویشاوندان آن زن که هنوز
رسوبات نظام طبقاتی دوران جاهلیت در مغزشان مانده بود ،اجرای
مجازات (حد سرقت) را نسبت به آن زن ،ننگ خانواده اشرافی خود
میدانستند ؛ به همین دلیل ،برای متوقف ساختن اجرای حد سرقت به
تالش افتادند و به همین منظور «اسامه بن زید» را -که مانند پدرش نزد
پیامبر صلیاهلل علیه و آله محبوبیت داشت ـ وادار به شفاعت نمودند؛ اما
همینکه اسامه زبان به شفاعت گشود ،آن حضرت خشمگین شد و فرمود:
«چه جای شفاعت است؟! مگر میتوان حدود و قانون را اجرا نکرد؟!» و
فوراً دستور مجازات صادر نمود.
اسامه متوجه لغزش خود شد و عذرخواهی نمود.

2

 .1ساریخانی ،عادل ،سیره نبوی در مقابله با جرایم و مفاسد اجتماعی ،ص .۵۴-28
 .2بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،ج  ،۵ص .22۹
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چنانکه مالحظه میشود رسول گرامی صلیاهلل علیه و آله در اجرای
قوانین هیچگونه تبعیضی روا نمیداشتند؛ شفاعت احدی را نمیپذیرفتند
و ذرهای از تحقق حدود الهی کوتاه نمیآمدند.
یا در سیره امام علی علیهالسالم آمده است که ایشان نیز علیرغم تمام
مدارا و عطوفتی که نسبت به مردم داشتند ،هرروز صبح بر داد و ستد
تجّار نظارت میکردند و از مفاسد اقتصادى پیشگیرى میفرمودند.
همچنین تازیانهای در دست داشتند تا افراد سرکش بترسند و تمرّد نکنند.
در روایتی آمده است که امام علی علیهالسالم خبردار شد که ابن هَرْمه،
مسئول بازار اهواز ،خیانتی کرده است .پس به رِفاعه [فرماندار اهواز]
نوشت « :چون این نامه مرا خواندی ،ابن هَرْمه را از [مسئولیت] بازار،
کنار بگذار و در برابر مردم نگاهش دار و او را زندانی کن و موضوع را
به اطّالع مردم برسان .به همکاران خود نیز بنویس و نظر مرا به آگاهی
آنها برسان  ...روز جمعه که شد ،وی را از زندان بیرون آور و  35تازیانه
به او بزن و در بازارها بچرخانش  ...دستور بده تا او را خوار و دستبسته،
مجدداً به زندان ببرند و پاهایش را با ریسمان ببند  1.»...بنابراین ،امام علی
علیهالسالم نیز علیرغم مهرورزی با فقیران و مظلومان و عدالتپیشگی

 .1محمدی ریشهری ،محمد ،دانشنامه قرآن و حدیث ،ج  ،18ص .122
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با همگان ،نسبت به قانونشکنی در حکومت بیتفاوت نبودند و از
ابزارهای قهرآمیز برای تنبیه متخلف استفاده میکردند.
و یا در سیره حکومتی حضرت سلیمان علیهالسالم در قرآن کریم
میخوانیم که وی ،هنگامیکه از غیبت هدهد در جلسه آگاه شد ،او را به
سبب کوتاهی در انجام وظایف مهمی که بر عهده داشت ،بهشدت مورد
نکوهش قرار داده و دربارهاش بهصورت مشروط حکم صادر میکند و
میفرماید« :قطعاً او را به عذابى سخت عذاب میکنم یا سرش را میبرم،
مگر آنکه دلیلى روشن براى من بیاورد» 1.اگرچه هدهد پس از مدتی
بازگشت و علت غیبت خود را توضیح داد و مورد بخشش قرار گرفت،
اما قاطعیت حضرت سلیمان نسبت به تخلفات حکومتی ،درسآموز
است 2 .همه آنچه بیان شد ،تنها شواهد کمی از سیره حکومتی حضرات
معصومین علیهمالسالم است و البته همین مقدار برای پرسشگر محترم
کافی است تا نشان دهد ،سخن ایشان در خصوص عدم الزام پیامبران به
دستورات دینی و انحصار عملکرد ایشان در هدایت و مدارا تا چه اندازه
اشتباه است.

 .1سوره نمل ،آیه « 21لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِیدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّی بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ».
 .2برای مطالعه بیشتر ،رک :مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،1۵ص .۴۴2-۴۴1
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نکته چهارم:
از آنجایی که موضوع سؤال یاد شده ،یعنی استنکاف از رعایت حجاب،
در زمان حاکمیت حضرات معصومین علیهمالسالم وجود نداشته و همه
زنان مسلمان ،بامیل و رغبت درونی ،حجاب اسالمی را پذیرفته و آن را
مایه افتخار و مباهات خود میدانستند 1.متخلف (بدحجاب یا بیحجاب)
وجود نداشت تا روایتی در خصوص برخورد معصومان با ایشان به دست
ما رسیده باشد!
اما با اثبات این مطلب که پیامبران الهی ،زمانی که در مسند حاکمیت قرار
میگرفتند ،نسبت به اجرای حدود الهی سختگیر بوده و در اجرای
قوانین و احکام الهی مماشات نمیکردند ،میتوان اینگونه حدس زد که
اگر در زمان حاکمیت ایشان ،قانونی الهی و اجتماعی نظیر رعایت
حجاب ،از سوی برخی مسلمانان رعایت نمیشد ،بیشک ،برخورد و
الزام ایشان را در پی داشت؛ چراکه حکومت اسالمی هرگز نمیتواند
نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بیتفاوت باشد ،خصوص ًا
در آنجا که تکالیف مربوط به زندگى اجتماعى است مانند پوشش اسالمی
و حجاب.

2

 .1زمخشرى ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ذیل آیه  11از سوره نور.
 .2مصباح یزدی ،محمدتقی ،نظریه حقوقی اسالم ،ج  ،1ص .218
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نتیجه:
ازآنچه بیان شد روشن میشود که ما در سیره پیامبران الهی ،شاهد دو
سطح از گفتمان و ابالغ هستیم:
• هدایت و تبلیغ عمومی بدون حاکمیت اجتماعی و الزام قهری.
• تشکیل دولت و حکومت دینی ،همراه با الزام به قانون الهی.
آنچه به فرموده پرسشگر محترم ،اجبار و الزام در آن وجود ندارد ،سیره
پیامبرانی است که در سطح اول محدود شده و موفق به تشکیل حکومت
دینی نشدند و از قدرت سیاسی برخوردار نبودند ،ازاینرو ،ایشان توانایی
الزام نداشتند تا بخواهند مردم را به سبب قانونشکنی ،با ابزارهای
حکومتی مورد مواخذه یا بازخواست قرار دهند.
اما در سیره معصومانی که با اقبال مردم مواجه شده و موفق به تشکیل
حکومت دینی شدند ،موارد متعددی وجود دارد که معصومان ،به الزام و
بازخواست شدید مجرمان و قانونگریزان پرداختهاند.
کلمات کلیدی :حجاب ،حجاب اجباری ،حجاب قانونی ،الزام به
حجاب ،سیره پیامبران.
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 .7بدعت بودن حجاب اجباری

پرسش:
آیا حجاب اجباری در دین اسالم جایگاهی دارد یا بدعتی در دین
محسوب می شود؟

پاسخ:
بدعت ،عبارت است از «آوردن امر بیسابقهای در دین که هیچ نص
خاص و هیچ عموماتی آن را پوشش نمیدهد»؛1یعنی نه دلیل خاص دارد
و نه تحت عمومات دینی قرار میگیرد .از این منظر ،الزام به حجاب ،تنها
در صورتی بدعت است که حجاب یا الزام به آن ،مستند خاص یا عام
نداشته باشد یعنی نه دلیلی خاصی به سودشان داشته باشیم و نه عمومات
دینی آنها را پوشش بدهند .ازاینرو ،در ادامه ،به بررسی ادله حجاب و
ادله الزام به حجاب خواهیم پرداخت تا بدعت نبودن الزام به حجاب
مشخص شود.

«.1البِدْعَهُ فی الشَّرعِ ما حَدَثَ بَعْدَ الرَّسُولِ [بما انّه من الدین] وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ نَصٌ عَلى الخصوصِ

وَ ال یَکُونُ داخلًا فی بَعْضِ العُمُوماتِ»( .مجلسى ،محمدباقر ،بحاراألنوار الجامعه لدرر أخبار
األئمه األطهار ،ج  ،8۴ص .)202
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نکته اول:
حجاب از امور مشترک میان ادیان الهی است 1و وجوب آن ،مورد اجماع
و توافق فقهای همه مذاهب اسالمی ،اعم از شیعه و سنی است 2 .در قرآن
و احادیث نیز مطالب فراوانی درباره حجاب بیانشده است:
الف) اهمیت حجاب و عفاف و حیا.

1

ب) دستور به پوشش و حجاب و رعایت عفت و حیا برای مردان و زنان
مؤمن.

۴

ج) دستور به حفظ حجاب و پوشش برای دختران بعد از رسیدن به سن
تکلیف.

۵

 .1برای مطالعه بیشتر ،رک :موسوی ،زهره سادات ،عفاف و حجاب در ادیان الهی (زرتشت،
یهود ،مسیحیت و اسالم).
 .2مغنیه ،محمدجواد ،الفقه على المذاهب الخمسه ،ص .58-5۵
 .1بهعنوان نمونه :تمیمى آمدى ،عبدالواحد بن محمد ،غررالحکم و درر الکلم ،ص 1۹1؛ اربلى،
على بن عیسى ،کشف الغمه فی معرفه األئمه ،ج  ،1ص .۵81
 .۴سوره نور ،آیات .11-10
 .۵بهعنوان نمونه :کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی(ط :دارالکتب اإلسالمیه) ،ج  ،۵ص .۵12
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د) محدوده پوشش و حجاب (پوشاندن همه بدن بهجز صورت و
دستها).

1

هـ) حساسیت معصومین علیهمالسالم به اقامه عملی حجاب و حاکمیت
فضای عفت در جامعه.

2

تمامی این موارد نشاندهنده این مسئله است که عفاف و حجاب و
محدوده آن ،توسط خداوند و معصومین علیهمالسالم ،به مسلمانان دستور
داده شده است و از قوانین و ارزشهای دینی مهم بهحساب میآیند.
نکته دوم:
اما درباره الزام به حجاب گفتنی است :حکومت و قانون و الزام حکومت
به رعایت قانون ،مفاهیم درهم تنیدهای هستند که نمیتوان آنها را جدای
از هم در نظر گرفت .حکومت بدون قانون و قانون بدون الزام و ضمانت
اجرایی ،بیمعنا خواهند بود .بر این اساس ،حکومتها مبتنی بر مبانی و
ارزشهای مقبول شان  ،حق وضع قانون را دارند و افراد جامعه نیز ملزم
به رعایت آن هستند و حکومت نیز از امکان الزام به قانون برخوردار
است و میتواند متخلف را مجازات نماید.
 .1بهعنوان نمونه :همان ،ج  ۵ص ۵21؛ شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج
 ،20ص  201و .202
 .2بهعنوان نمونه :کلینی ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵18؛ سیوطی ،عبدالرحمن بن أبی بکر جاللالدین،
الدر المنثور ،ج  ،2ص .150
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در حکومت اسالمی نیز وضعیت به همین صورت است و حاکم
میبایست نسبت به اجرای احکام و ارزشهای دینی اهتمام بورزد و
وجود قوانین بدون الزام حکومتی و ضمانت اجرایی ،بیمعنا است.
توضیح بیشتر اینکه:
مقدمه اول :مبنای پذیرش الزامات و قوانین حکومت اسالمی ،حق
حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسالمی در جامعه است که
خداوند این مهم را به حاکم اسالمی واگذار کرده است.

1

مقدمه دوم :محدوده الزامات حکومتی اعم از احکام و قوانین شرعی است
و حکومت اسالمی خارج از چارچوب احکام شرعی و در راستای اداره
امور جامعه بر مبنای مصلحت نیز میتواند احکام الزامی صادر نماید.

2

مقدمه سوم :یکی از وظایف اصلی و اساسی حکومت اسالمی اجرای
احکام و فرمانهای الهی در میان بندگان خداوند است .حقوق مردم
برمبنای شریعت اسالمی تعیین میگردد و حاکم اسالمی بر همان مبنای
الهی موظف به حکمرانی است .خواستههای مردم از حاکمان اسالمی،
هنگامی مشروعیت دارد که همسو با اوامر و نواهی خداوند باشد.

 .1مصباح یزدی ،محمدتقی ،نظریه حقوقی اسالم ،ج  ،1ص .۹8
 .2موسوی خمینی ،سید روحاهلل ،صحیفه نور ،ج  ، 20ص
 .1شریف رضی ،نهجالبالغه ،نامه .۵1

1
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پس حکومت اسالمی هرگز نمیتواند نسبت به انجام واجبات و ترک
محرمات الهی بیتفاوت باشد ،خصوصاً در آنجا که تکالیف مربوط به
زندگى اجتماعى است مانند پوشش اسالمی و حجاب 1 .حتی اگر رعایت
حجاب جزء ضوابط شرعی نباشد ،حکومت اسالمی در صورت
صالحدید میتواند به آن الزام نماید؛ بنابراین حکومت اسالمی میتواند
از دو جهت به حجاب الزام نماید:
• ازآنجهت که حجاب ازجمله تکالیف شرعی است و حکومت اسالمی
میتواند از باب نهی از منکر و امربهمعروف ،به حجاب و پوشش
مشخص در جامعه ،الزام نماید.
• در راستای تدبیر امور جامعه و جلوگیری از مفاسد ویرانگر بدحجابی
و بیحجابی که سالمت روانی جامعه را تهدید میکند.
نکته سوم:
ممکن است اشکال شود اگر الزام به حجاب ،قانونی است؛ چرا در سیره
حکومتی پیامبر صلیاهلل علیه و آله و امیرالمؤمنین علیهالسالم چنین چیزی
گزارش نشده است؟ برای رفع این اشکال ،میبایست به این مطلب توجه
داشت که:
حضرت رسول اکرم صلیاهلل علیه و آله به جهت مقام معنوی و جایگاه

 .1مصباح یزدی ،نظریه حقوقی اسالم ،ج  ،1ص .218
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اجتماعی ایشان ،زمانی که حکمی را برای مردم بیان میکردند ،همگان
باجان و دل سخن ایشان را پذیرفته و سخن و دستور ایشان را نقض
نمیکردند .بهعنوان مثال در مورد نزول آیات حجاب و دستور خداوند
به رعایت حجاب توسط بانوان ،نقلشده است که بعد از این ابالغ ،زنان
انصار بهسرعت خود را با روسریهای بلند و سیاهی پوشاندند و هیچکس
از فرمان پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله تخطی نکرد.

1

در دوره خلفای راشدین و ازجمله دوران امیرالمؤمنین علیهالسالم نیز
اثری از برخورد با بدحجابی یا بیحجابی گزارش نشده است چراکه مردم
بهصورت خودجوش ،خودشان حجاب را رعایت میکردند .حتی میتوان
گفت که اصوالً تا قبل از دوره جدید ،حجاب زنان امری متداول و شایع
بود  .حتی تا پیش از قرن نوزدهم در اروپا زنان آزاد و دارای شرافت و
نسب ،همچنان در پرده و دارای حجاب بودند 2چه برسد به کشورهای
اسالمی و مسلمانان .حکومتهای مسلمان درگذشته اصالً با این مسئله
به شکل کالن روبهرو نبودند و تنها در سده اخیر و بهتبع تغییر وضع در

 .1زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه
التأویل ،ج  ،1ص .211
2

. Head Covering Through the Centuries,

www.scrollpublishing.com/store/head-covering-history.html
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دنیای غرب ،حرکت های گوناگونی برای رفع حجاب در کشورهای
اسالمی سازماندهی شد.
نکته چهارم:
اگرچه مسئله بدحجابی یا بیحجابی در روزگار حکومت نبوی و علوی
مطرح نبود و به همین جهت ،از الزام به آن ،گزارشی در دست نیست؛
اما موارد مشابهی وجود دارد که در آنها حاکم اسالمی موظف به اجرای
قوانین اسالمی است و اگر مردم نافرمانی میکردند ،حاکم موظف بود
مردم را به این کار الزام نماید .برای نمونه ،امام صادق علیه السالم
فرمودند « :اگر مردمان حج را تعطیل کردند ،بر امام واجب است که آنان
را به گزاردن حج وادارد ،خواه بخواهند و خواه نخواهند».

1

نمونههای دیگری نیز در این زمینه وجود داد که محققان را به این نتیجه
سوق داده که از منظر اسالمی ،حکومت اسالمی مُجاز بلکه موظف به
اجرای قوانین شرعی است و الزام به احکام دینی ،خواه حجاب باشد
خواه حکم دیگر ،از وظایف آن بهحساب میآید.

2

نتیجه:
کوتاهسخن اینکه با توجه به تعداد فراوان آیات و روایات مربوط به

 .1مجلسی ،بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،ج  ،۹۹ص .15

 .2مهدوی زادگان ،داود ،پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب ،ص .2۴-21
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حجاب در منابع اسالمی و نیز اجماع فقهای مسلمان بر وجوب حجاب،
قطعاً حجاب و وجوب آن امری است که ریشه در آیات و روایات دارد.
همچنین بررسی رویکرد سیاسی-اجتماعی پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله
و حضرت علی علیهالسالم نشاندهنده این امر است که ایشان نسبت به
اجرای احکام اجتماعی اسالم و ازجمله حجاب اهتمام ویژه داشتند و
عدم نقل تاریخی در مورد برخورد آنها با بدحجابی ،نه به دلیل عدم
توجه ایشان به این مهم ،بلکه به دلیل عدم وجود مصداقی در این زمینه
در آن دوره بوده است .این سخن را شکل پوشش مردم جهان تأیید
میکند ،ازآنرو که حتی در غرب نیز تا قرن هجدهم زنان دارای پوشش
سراسری و حجاب سر بودند چه برسد به مسلمانان و کشورهای اسالمی.
الزام حکومت به پوشش و حجاب نیز ازجمله وظایف حکومت اسالمی
است که در قالب حق حاکمیت الهی و لزوم اجرای احکام و قوانین دینی
بخصوص احکام و قوانینی که جنبه اجتماعی دارند قابل تبیین است .حتی
اگر چنین حکمی در دین هم وجود نداشت ،حکومت اسالمی میتوانست
به جهت مصالحی که در پوشش وجود دارد و مفاسدی که بر عدم حجاب
مترتب است و بر اساس رعایت مصالح جامعه ،افراد را الزام به پوشش
خاصی در سطح اجتماع نماید؛ بنابراین ،حجاب و الزام به آن ،بدعت
نیست و در قرآن و روایات ریشه دارد.
کلمات کلیدی :بدعت ،حجاب اجباری ،الزام به حجاب.
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كتابنامه

قرآن کریم
 .1اربلى ،على بن عیسى ،کشف الغمه فی معرفه األئمه ،تصحیح و
تحقیق سید هاشم رسولى محالتى ،تبریز :نشر بنیهاشمی1381 ،ق.

 .2اسپرلینک ،آبراهام پل ،روانشناسی ،روش علمی در شناخت طبیعت
آدمى ،مترجم مهدی محیالدین بناب ،تهران :نشر روز.1342 ،
 .3اسماعیلی سادیانی ،مهدی ،از نگاه آمار ،قم :انتشارات شکوری،
.1384
 .4امام خمینی ،سید روحاهلل ،الرسائل العشره ،تهران :مؤسسهی نشر و
تنظیم آثار امام خمینی.1385 ،
 .5امام خمینی ،سید روحاهلل ،صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی.1348 ،
 .6امام خمینی ،سید روحاهلل ،صحیفه نور ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.1360 ،
 .4امام خمینی ،سید روحاهلل ،کتاب نکاح ،تهران :موسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی ره.1302 ،
 .8بابایى ،غالمرضا ،فرهنگ اصطالحات روابط بینالملل ،تهران:
انتشارات سفیر.1360 ،
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 .0باقرى کبورق ،على ،کلیات و مبانى جنگ و استراتژى ،تهران:
انتشارات بینالمللى.1340 ،
.10

بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،مقدمه محمد منیر

دمشقی ،بیروت :بی نا1406 ،ق1086/م.
 .11پایگاه خبری-تحلیلی مشرق نیوز ،1304/08/15 ،کد خبر:
 ،008420لینک:
https://www.mashreghnews.ir/news/097809
 .12تمیمى آمدى ،عبدالواحد بن محمد ،غررالحکم و درر الکلم،
تحقیق و تصحیح سید مهدى رجائى ،قم :دارالکتاب اإلسالمی ،چ ،2
1410ق.
.13

دژاکام ،على ،تفکر فلسفى غرب (از منظر استاد شهید مرتضى

مطهرى) ،دفتر نشر معارف ،قم.1384 :
.14

راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن،

تحقیق ،صفوان عدنان داودى ،بیروت :دارالعلم الدار الشامیه1412 ،ق.
.15

زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل

و عیون األقاویل فی وجوه التأویل ،مصحح حسین احمد مصطفی ،چ
 ،3بیروت :دارالکتاب العربی 1404،ق.
.16

زمخشرى ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل،

بیروت :دارالکتاب العربی1404 ،ق.
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 .14ساریخانی ،عادل ،سیره نبوی در مقابله با جرایم و مفاسد اجتماعی،
مجله تخصصی فقه و اصول ،پاییز و زمستان  1385ش ،ص -24
.54
 .18سبحانی ،جعفر ،تهذیب االصول ،تهران :مؤسسهی نشر و تنظیم
آثار امام خمینی.1383 ،
 .10سروش ،محمد ،آزادی ،عقل و ایمان ،قم :دبیرخانه مجلس
خبرگان ،مرکز تحقیقات علمی.1381 ،
 .20سعیدی ،محمدحسن ،مقاصد و اغراض اجتماعی حجاب شرعی،
فصلنامه مطالعات فقه معاصر ،پاییز و زمستان  1304و بهار و تابستان
 1308ش ،شماره  6و  ،4ص .166-140
 .21سیوطی ،عبدالرحمن بن أبی بکر جاللالدین ،الدر المنثور ،بیروت:
دارالفکر ،بیتا.
 .22شریف رضی ،محمد بن حسین ،نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح،
قم :نشر هجرت ،چ 1414 ،1ق.
 .23شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،چ  ،2بیروت:
مؤسسه آل البیت علیه السالم1400 ،ق.
 .24صدر ،محمدباقر ،دروس فی علم االصول ،قم :جامعهی مدرسین
حوزهی علمیهی قم.1384 ،
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 .25طباطبائی یزدی ،محمدکاظم ،العروه الوثقی ،قم :مؤسسه النشر
اإلسالمی 1420،ق.
 .26طبرى ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملوک ،تهران:
دارالتراث ،بیتا.
 .24غالمی ،علی ،سازوکارهای اجرای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»،
فصلنامه فقه و حقوق اسالمی ،بهار و تابستان  ،1301شماره  ،4ص
.204-143

 .28فالح تفتی ،فاطمه ،پژوهشی فقهی حقوقی در الزام حکومتی بر
حجاب زنان جهانگرد ،مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی ،پاییز و
زمستان  1306ش ،شماره  ،2ص .464-441
 .20فوالدی ،محمد ،استراتژی وحدت جهان اسالم ،مجله معرفت،
1384ش ،شماره .126
 .30کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،قم :دارالحدیث1420 ،ق.
 .31کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،محقق و مصحح علیاکبر غفارى
و محمد آخوندى ،چ  ،4تهران :دارالکتب اإلسالمیه1404 ،ق.
 .32لیثى واسطى ،علىبن محمّد ،عیون الحکم و المواعظ ،تحقیق
حسین الحسنى البیرجندى ،قم :دارالحدیث.1346 ،
 .33مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت :موسسه الوفاء1403 ،ق.
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 .34مجلسى ،محمدباقر ،بحاراألنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه
األطهار ،بیروت :موسسه الوفاء1403 ،ق.
 .35محمدی ریشهری ،محمد ،دانشنامه قرآن و حدیث ،قم:
دارالحدیث.1302 ،

 .36مستشارى ،علیرضا ،هفتسین حجاب (هفت پرسش درباره
پوشش و حجاب) ،قم :دفتر نشر معارف.1300 ،
 .34مشکینی اردبیلی ،علی ،اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،قم:
نشر الهادی1341 ،
 .38مصباح یزدی ،محمدتقی ،نظریه حقوقی اسالم ،تحقیق و نگارش
محمدمهدى نادرى قمى و محمدمهدى کریمی نیا ،قم :انتشارات
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.1301 ،
 .30مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا.1388 ،
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