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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 آیت اهلل خامنه ای حفظه اهلل تعالی علیه ،بر آن شد تا مجموعۀ
پرسش و پاسخ ها را به صورت محصوالت متعددی در قالب کتاب و
نرمافزار ارائه کند.
اثر حاضر پاسخ گروه اخالق به پنج 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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 .1امر به حجاب و تحریص به بی حجابی

پرسش:
اگر انسان در برابر آنچه منع شود حریصتر میشود چرا از بیحجابی
منع میکنیم تا نتیجه معکوس دهد؟

پاسخ:
مسئله حجاب که در آیاتی از قرآن مطرح شده است ،به یکی از مسائل
مهم در حوزه مسئولیتهای اجتماعی افراد میپردازد و تأکید میکند اگر
افراد به مسئولیت اجتماعی خود در حوزه پوشش و عفاف عمل نکنند،
با ناهنجارهای رفتاری در جامعه رشد کرده و فرد را از هدف حیات
مادیاش که کمال و قرب الهی باشد ،دور خواهد کرد .از اینرو دستورات
دینی همه ملزم به رعایت پوشش و دعوت افراد به رعایت حجاب
شدهاند .سؤال این است که باوجود سخن مشهوری که مفادش میگوید
انسان در برابر آنچه منع شود حریصتر میشود و اندیشمندان دینی در
کتابهایشان از آن استفاده کردهاند ،چرا باید از بیحجابی منع کنیم تا
افراد اشتیاق بیشتری به بیحجابی نشان دهند و بهجای نتیجه مطلوب،
نتیجه عکس بگیریم؟ برای تبیین پاسخ الزم است ابتدا چند نکته مورد
توجه قرارداد:
 .1نیاز به پوشش و پرهیز از برهنگی جزء گرایشهای فطری است که
خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده است .به همین دلیل همه
ادیان آسمانی ،حجاب و پوشش را بر زن واجب و الزم شمردهاند و
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جامعه بشری را بهسوی آن فراخواندهاند؛ زیرا حیا و لزوم پوشش بهطور
طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان
الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است .داستان
حضرت آدم و حوّا نیز فطری بودن پوشش را اثبات میکند .قرآن کریم
در داستان حضرت آدم و حوا ،پسازاینکه میگوید آنها فریفته شیطان
شدند و از درخت ممنوعه خوردند میفرمایدَ « :فلَمََّا ذَاقَا الشََّجَرَ َه بَدَتْ لَهُمَا
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنََّه؛1هنگامیکه از آن درخت
چشیدند ،اندامشان (عورتشان) بر آنها آشکار شد؛ و شروع کردند به
قرار دادن برگهای درختان بهشتی بر خود تا آن را بپوشانند» .از این آیه
بهخوبی استفاده میشود که آنها قبل از ارتکاب این خالف ،برهنه نبودند
بلکه پوششی داشتند؛ 2هنگام برهنگی ،مضطرب و پریشان شدند؛ زیرا
برای رهایی از این حالت ،به برگهای درختان پناه آوردند و خود را با
آنها پوشاندند و صبر نکردند تا لباس مناسبی به دست آورند .این در
حالی است که آنها همسر یکدیگر بودند و جایز بود در مقابل هم برهنه
شوند ،همچنین هیچکس در آنجا نظارهگر آنها نبود تا شرمندگیشان به
خاطر او باشد؛ بنابراین تنها دلیل اضطراب ایشان از برهنگی ،فطری بودن
حیا و به دنبال آن ،فطری بودن پوشش در آنها بود و چون برهنگی

 .1سوره اعراف ،آیه .22
 .2مکارم شیرازی ،ناصر  ،تفسیر نمونه ،ج  ،1۱ص .1۴۱
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خالف فطرت است ،اضطراب به همراه دارد .زشتى برهنگى و کرامت
پوشش ،جزو فطرت انسان است.

1

 .2توضیح جمله مشهور:
آنچه انسان را حریص بر عملی میکند ،نهی از آن عمل نیست؛ بلکه
تحریک وی به هر طریقی به انجام آن عمل است .خداوند متعال پس از
ت
آفرینش انسان ،به حضرت آدم و حوا فرمود« :وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْ َ
ن
وَزَوْ ُجکَ الْجَنََّهَ وَ ُکلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشََّجَرَهَ َفتَکُونَا مِ َ
الظََّالِمِینَ؛ 2و گفتیم« :اى آدم ،خود و همسرت در این باغ سکونت گیر
[ید]؛ و از هرکجای آن خواهید فراوان بخورید؛ و [لى] به این درخت
نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود» .اما حضرت آدم و حوا
برخالف توصیه خداوند متعال به آن درخت نزدیک شده و از ثمره آن
استفاده کردند .قرآن در تشریح علت حریص شدن حضرت آدم و حوا
میفرماید« :فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشََّیْطَانُ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُورِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا
ن
وَقَالَ مَا نَهَاکُمَا َربَُّکُمَا َعنْ هَذِهِ الشََّجَرَهِ إِلََّا أَنْ تَکُونَا َملَکَیْنِ أَوْ تَکُونَا مِ َ
الْخَالِدِینَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنَِّی لَکُمَا َلمِنَ النََّاصِحِینَ فَدَلََّاهُمَا بِغُرُورٍ؛ 3پس شیطان،
آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از عورتهایشان برای شان پوشیده مانده

 .1قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،ج  ،۴ص .۴۴
 .2سوره اعراف ،آیه .2۴
.3سوره بقره ،آیه 33
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بود ،براى آنان نمایان گرداند؛ و گفت« :پروردگارتان شما را از این درخت
منع نکرد ،جز [براى] آنکه [مبادا] دو فرشته گردید یا از [زمره] جاودانان
شوید و برای ایشان سوگند خورد که من خیرخواه شمایم پس با همین
فریب سقوطشان داد» .آنچه سبب حریص شدن حضرت آدم و حوا
نسبت به آن درخت شد ،وسوسه شیطان و تحریک او به استفاده از
درخت بود ،نه منع حضرت حق؛ بنابراین آنچه انسان را حریص بر عملی
میکند ،نهی از آن عمل نیست؛ بلکه تحریک وی به هر طریقی به انجام
آن عمل است .مرحوم مطهری مینویسد :اینکه میگویند« :الْانْسانُ حَریص
عَلی ما مُنعَ مِنْهُ» مطلب صحیحی است ،ولی نیاز به توضیح دارد .انسان
به چیزی حرص میورزد که هم نسبت به آن تحریک شود هم از آن منع
شود؛ بهاصطالح ،تمنّای چیزی را در وجود شخصی بیدار کنند و آنگاه
او را ممنوع سازند؛ اما اگر امری اصالً عرضه نشود یا کمتر عرضه شود،
حرص و ولع هم نسبت به آن کمتر خواهد بود.

1

 .3مسئله حجاب در آیات متعددی از قرآن مورد توجه قرارگرفته است.

2

بررسی دینی مسئله حجاب از منظر آیات قرآن ،حکایت از آن دارد که
حجاب و پوشش یک حکم دینی است و برگرفته از مصالح و مفاسد
الهی که احکام ویژه خود را دارد .دین اسالم ،در ورای تقدسی که به
حجاب داده ،آن را از مصادیق مهم تحقق امنیت اجتماعى در جامعه
 .1مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج  ،1۱ص .۴۱1
 .2سوره احزاب ،آیه  3۱و سوره نور آیات .31 _ 3۴
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معرفى و چالشها ،زمینهها و راهبردهاى بسیار مهمى را براى شکوفایى
ذهن نواندیش افراد جامعه در این مورد تبیین کرده است .هدف اصلی
حجاب ،رسیدن به تقوا و قرب به خداست و بیحجابی خودآرایی،
خودنمایی و تجملگرایی ،تکبر و غرور در پی دارد ،زنان و مردان مؤمن
را از خدا ،معنویت و بلکه از محبوبیت راستین اجتماعی دور کرده ،گرفتار
دلهره ،اضطراب و شکست اخالقی میکند .از رو در مسئله حجاب چادر
و حجاب ظاهری به تنهایی کافی نیست ،بلکه مجموعهای از رفتارهای
مبتنی بر باورهای دینی است که عفت عمومی را گسترش و جامعه را
ازنظر عفاف و اخالق بیمه کند .ولی در موضوع حجاب باید توجه داشت
که دو بحث وجود دارد:
یکی اینکه اصل حجاب خوب است یا نه؟ در اینجا اجبار محلی ندارد.
باید بحث کرد و از بین مستندات قرآنی و روایی به جمعبندی رسید که
حجاب خوب است یا نه.
بحث دیگر اینکه الزام به رعایت قانون حجاب خوب است یا نه؟ و یا
چرا از بیحجابی منع میکنیم؟ در اینجا مفاهیم الزام و اجبار مفاهیمی
جدائیناپذیر از مفهوم قانون هستند و سؤال از خوب و بد آن سؤال
نادرستی است .منع ما از بیحجابی به جهت امربهمعروف (رعایت حکم
خدا و قانون) و نهی از منکر (عدم التزام بهحکم خدا و رعایت قانون
حجاب) است .عالوه بر اینکه اقتضای ایمان ،التزام عملی به احکام الهی
و تسلیم بودن در برابر حکم خدا و پیامبر اوست .اهل ایمان خود را ملزم

حجاب اجباری(اخالق)

01

میدانند که هر آنچه از ناحیه خداوند بهواسطه پیامبرش بر آنها نازلشده
را به گوش جان بپذیرند و سر در گرو فرمان او داشته باشند و معتقدند
قوانینی که از جانب خدای عالم قادر حکیم ،برای بشری که مخلوق خود
اوست صادر و ابالغ شده نسبت به هر قانون دیگری کاملتر و سزاوارتر
به پیروی است .در اسالم مستند این احکام ،کتاب آسمانی قرآن است که
ما را به تبعیت از سنت پیامبر صلیاهلل علیه وآله امر میکند و در سنت
پیامبر صلیاهلل علیه وآله نیز سفارش به پیروی از سیره امامان معصوم
علیهمالسالم بهوضوح دید میشود .با مراجعه به قرآن موضوع حجاب و
الزام آن برای زن مسلمان بهوضوح قابل دریافت است به نحوی که برای
فهم آن نیازی به مراجعه به سنت  -که در فهم بسیاری از احکام به آن
محتاجیم  -نیز نداریم.
با توجه به این سه نکته در پاسخ به اینکه اگر انسان در برابر آنچه منع
شود حریصتر میشود چرا از بیحجابی منع میکنیم تا نتیجه معکوس
دهد ،عرض میکنیم :معنای حریص شدن انسان نسبت به چیزی که از
آن منع شده ،حریص شدن بدون عرضه نیست .بلکه مراد عرضه شدن بر
او ،در عین منع از دستیابی است .این سبب میشود که انسان نسبت به
دستیابی به آن امر حریصتر شود .در مسئله حجاب ،خداوند متعال امر
به رعایت پوشش و حجاب میکند تا عرضهای صورت نگیرد و یا کمتر
عرضه شود .درنتیجه حرص و ولع هم نسبت به آن کمتر خواهد بود .از
اینرو؛ برداشتن قیود اجتماعی مثل نهی نکردن از بیحجابی و آزاد
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گذاردن پوشش ،نهتنها مشکل را حل نمیکند ،بلکه بر آن میافزاید .در
مورد غریزه جنسی و برخی غرایز دیگر برداشتن قیود ،عشق واقعی را
میمیراند ولی طبیعت را هرزه و بیبند و بار میکند .در این مورد هرچه
عرضه بیشتر شود ،هوس و میل به تنوع افزایش مییابد .از یک نوع
خاص بیعفتی خستگی پیدا میشود ،ولی نه بدین معنا که تمایل به عفاف
جانشین آن شود ،بلکه بدین معنا که آتش و عطش روحی زبانه میکشد
و نوعی دیگر از فحشا را تقاضا میکند؛ و این تقاضاها هرگز تمام شدنی
نخواهد بود.

1

نتیجه:
اینکه میگویند« :الْانْسانُ حَریص عَلی ما مُنعَ مِنْهُ» به معنای این نیست که
نهی کردن از نقض احکام الهی سبب تمایل شدید فرد بر انجام خالف
آن میشود ،بلکه در واقع انسان به چیزی حرص میورزد که هم نسبت
به آن تحریک شود هم از آن منع شود؛ اگر عرضه کم شد ،تمایل به
دستیابی به آن نیز کم میشود .مسئله حجاب نیز از این مقوله است.
رعایت حدود الهی در موضوع حجاب و پوشش سبب مدیریت غریزه
جنسی و رواج عفاف در جامعه میشود ،نه اینکه سبب شود انسان
حریص بر نقض حکم الهی شود.

 .1مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج  ،1۱ص .۴3۱
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انتشارات صدرا.
 .5حجاب شناسی (پرسمان حجاب) ،تألیف حسین مهدی زاده ،انتشارات
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
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 .2حجاب ،قبل و بعد از انقالب

پرسش:
بسیاری معتقدند وضع حجاب در ایران قبل از انقالب تا این حد فجیع
نبود؟ آیا اجبار حجاب صحیح بود؟

پاسخ:
در مورد اینکه حجاب در قبل از انقالب اسالمی ایران چگونه بوده است
کسانی که در آن دوره حضور داشتند میتوانند اظهارنظر کنند .در این
مورد نیز بر مطلبی که نوشتید اتفاقنظر وجود ندارد .بسیاری از کسانی
که در آن دوره حاضر بوده و شاهد وضعیت حجاب و عفاف بودند
معتقدند وضعیت حجاب و عفاف بهشدت از اآلن بدتر بوده است .البته
نباید از این نکته غفلت کنیم که بسیاری از خانوادههای متدین رعایت
حجاب و عفاف را میکردند و در مناطق و شهرستانهای مختلف
وضعیت حجاب و عفاف با توجه به فعالیتهای کم و زیاد فرهنگی
متفاوت بوده است .برخی استانها و شهرستانها وضعیت حجاب بدتر
بوده و برخی مطلوبتر؛ اما این در اصل مسئله حجاب اجباری و الزام
به قانون حجاب تفاوتی ایجاد نمیکند .برای دانستن نظر اسالم الزم است
به نکاتی توجه داشته باشیم:
 .1حکم شرعی و اخالقی در مورد حجاب این است که :اصل رعایت

حجاب اجباری(اخالق)
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حجاب الزم است و کسی که عمد ًا حجاب را رعایت نمیکند معصیت
کرده و گناهکار خواهد بود .حکم حجاب عالوه بر آنکه در چندین آیه
قرآن بهصراحت آمده است 1.در احادیث و کالم معصومین بهطور گسترده
مورد بحث قرار گرفته است .در منابع دینی آمده برای زن حالل نیست
که مچ دستوپاهایش را برای مردی غیر از همسرش ظاهر کند .پس اگر
این کار را کرد ،همیشه در لعنت و غضب خدا خواهد بود .خدا بر او
غضب میکند .مالئکه او را لعنت میکنند .خدا برای او عذابی دردناک
آماده مینماید.

2

 .2قطع ًا اجبار و زور در اموری که مربوط به باور و اعتقادات میشود
درست و اخالقی نیست و در بسیاری از موارد اثر عکس دارد؛ اما باید
توجه کرد که زشتی اجبار مربوط به امور اعتقادی است .باور انسانها را
باید از طریق استدالل ساخت و زور و اجبار معنا ندارد؛ اما کسانی که در
عرصه اجتماع با مطرح کردن حجاب اختیاری یا اجباری به تقبیح و زشت
شماردن اجبار در حجاب عقیده دارند بین دو اصطالح ایمان و عمل
تفکیکی قائل نشدند و خلط کردهاند و یکی را بهجای دیگری بکار
بردهاند .اشکال کنندهها میگویند :اگر اراده و اختیار از پایههای ایمان

 .1سوره احزاب ،آیه .3۱
 .2محدث نوری ،میرزا حسین ،مستدرک الوسائل ،ج  ،1۴ص .2۴3
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ورزی اصیل باشد و مؤمن کسی است که از سر رضایت و رغبت تجربهی
ایمانی را از سر میگذراند؛ الزمهی این سخن این است که ایمان
مجبورانه تعبیری متناقض است و در ترازوی اخالق وزنی ندارد .سؤال
این است که آیا محل بحث ،اجباری شدن اعمال است یا ایمان؟ و آیا
این دو یکساناند؟ و اصالً ایمان اجباری چه ارتباطی به موضوع بحث
(حجاب اجباری) دارد؟ ایمان یعنی باوری قلبی ،امّا حجاب یک فعل و
رفتار خارجی است ،نه یک باور قلبی .کسانی که دیگران را به حجاب
مجبور میکنند ،آیا از آنها باور به حجاب را میخواهند یا پوشیدن
اندامهای بدن را؟ آیا اینگونه تعبیر کردن ،چیزی بیش از گره زدن مطالب
با بیانات احساسی است و آیا چنین کاری برای کسی که میخواهد بر
اساس تحلیلهای عقلی به داوری اخالقی بنشیند ،رواست؟
 .3ریشه ی این قضاوت که اجبار در حجاب حتماً خالف اخالق است،
نوعی تحلیل تکبعدی از اخالق است که اخالق را فقط از منظر فردی
مورد توجّه قرار میدهد و به ابعاد اجتماعی وظیفهی اخالقی بی توجّه
است .آیا وقتی از منظر اجتماعی تحلیل شود ،بازهم اجبار همواره خالف
اخالق است؟ بله در اینکه وضعیت ایدئال درجایی است که عمل به
حجاب با اراده و اختیار شخص سر زند ،بحثی نیست ،امّا از منظر
اجتماعی ،برخی از اجبارها نسبت به برخی افراد برای رشد اخالقیِ کالنِ
جامعه ضرورت دارد .مثل اجبار به عدم فروش مواد مخدر و اعتیادآور،

حجاب اجباری(اخالق)
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یا الزام و اجبار به زندان ،یا قانون مالیات و .میتوان از بسیاری از الزاماتی
که امروزه در جهان غرب شایع شده و تدریجاً موجب شکلگیری
اخالقیات خاصی در فرهنگ عمومی جامعه گردیده مثال آورد .مثالً اینکه
کاری کنیم که هزینهی اجتماعی دروغگویی در جامعه باال رود( ،که
بهنوعی به سمت اجبار سوق دادن این مسئله اخالقی است) آیا به لحاظ
اخالقی امر مطلوبی نیست؟ به تعبیر دیگر میتوان گفت هر فعّالیّتی که
از منظر اجتماعی ،الزامات و اجبارهایی را پدید آورد که بدون نادیده
گرفتن کرامت انسانی ،زمینهساز گسترش اخالقیات شود ،مطلوبیت
اخالقی دارد .در واقع ،زشتی «مجبورانه شدن فعل» و «نادیده انگاشتن
کرامت انسانی» تنها وقتی است که مسئله فقط از منظر فردی مورد توجّه
قرار گیرد؛ وگرنه از منظر اجتماعی حاالت متعدّدی را میتوان تصویر
کرد که اجبار ،نهتنها مستلزم نادیده انگاشتن کرامت انسانی نباشد ،بلکه
به خاطر حفظ آن باشد .شاید مثال سادهی آن ،الزامات تربیتی والدین
برای رشد اخالقی فرزند خویش است که دقیق ًا به خاطر حفظ و ارتقای
کرامت انسانی فرزند است ،نه نادیده انگاشتن کرامت انسانی وی .بهعنوان
نمونهای کالنتر ،آیا اجباری کردن سوادآموزی یا اجباری کردن رعایت
بهداشت را بهعنوان یک عمل نیکو قبول نمیکنیم؟
 .4مسئله را میتوان از منظر دیگری نیز مالحظه کرد و آن دقت در
کارکردها ،آثار و آسیبهای اجتماعی بی پوششی یا بد پوششی است.
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دانسته شد که پوشش ،رفتاری اجتماعی است؛ پوشش نامناسب زنان و
مردان ،پیامدهای منفی فردی و اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اخالقی و
معنوی فراوانی به همراه دارد؛ همچنانکه رعایت حجاب و پوشش شرعی،
موجب تقویت اخالق ،عفت عمومی ،آرامش روانی جامعه ،محدود شدن
لذتجویی جنسی به چارچوب خانواده ،جلوگیری از آزارهای جنسی
زنان و دهها اثر مثبت دیگر است که در اینجا امکان پرداختن به آنها
بهصورت تحلیلی و مبسوط وجود ندارد؛ بله دولت اسالمی ،حق تجسّس
و تفتیش در امور شخصی و دخالت در امور پنهان مردم را ندارد و همهی
مردم در محیط پنهان و اختصاصی خودشان آزادی عمل تکوینی دارند و
میتوانند هر رفتاری را انجام دهند ،حتی اگر آن رفتار به خودی خود
گناه باشد ،مادام که به افراد دیگر آسیب نزند؛ ولی رفتاری که به محیط
جامعه کشیده شود و بالقوه یا بالفعل بر روابط و مناسبات اجتماعی تأثیر
مثبت یا منفی داشته باشد ،جعل قانون برای الزام به فعل یا ترک آن ازنظر
عقال مجاز است .این شیوهی قانونگذاری ،در حقیقت شیوهای عقالئی
است؛ در تمامی نظامهای حقوقی ،دولت میتواند نسبت به رفتارهایی که
به خودی خود از امور شخصی محسوب میشوند ،ولی در بازهی زمانی
و شرایط خاصی ،آثار اجتماعی مهمی دارند ،قوانینی وضع کند که دامنهی
اختیارات و آزادیهای فردی را به سود منافع اجتماعی ،تنگتر کند؛ در
این خصوص میتوانیم به انواع رفتارهایی که ماهیتاً فردی هستند ،ولی

حجاب اجباری(اخالق)
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در کشورهای گوناگون ،با آنها بهصورت امور اجتماعی برخورد شده
است ،اشارهکنیم؛ خریدوفروش جزئی و مصرف مواد مخدر ،ابتداء ًا
اموری فردی هستند که در اکثر کشورهای دنیا ممنوع شده و جرم تلقی
میشود .بر این اساس حجاب مادامیکه بهعنوان رفتاری اجتماعی مورد
توجه قانونگذار قرار می گیرد ،همه افراد جامعه ،چه مسلمان و چه
غیرمسلمان را در برمیگیرد و رعایت قانون اجتماعی ربطی به انگیزهای
دینی افراد ندارد .هرچند اگر زن باانگیزه اطاعت امر خداوند و رعایت
تقوای شرعی به رعایت حجاب اقدام کند سزاوار پاداش الهی در دنیا و
آخرت خواهد بود.
 .5اجباری بودن حجاب هرگز نافی مسئله مهم فرهنگسازی در این
عرصه نیست .برخی از افراد میپندارند که بهتر است مسئله حجاب را به
انتخاب افراد واگذار کرده و صرف ًا بافرهنگ سازی و روشهای
غیراجباری انگیزه رعایت حجاب را در میان مردان و زنان جامعه تقویت
کنیم .بله ما هم فرهنگسازی را امر بسیار مهمی می دانیم و معتقدیم که
آگاهسازی ،باالبردن انگیزههای مثبت ،تشویق ،ارائه الگوهای مؤثر و
جذاب در حوزه زیباشناسی مد و لباس و ترغیب خانوادهها در مسئله
حجاب مهم و ضروری است ،اما این مسئله هرگز نمیتواند جای قوانین
روشن و شفاف را پر کند .همچنانکه قوانین خوب هم نمیتواند جای
فرهنگسازی و رشد انگیزهها و حس همکاری و تعاون را پر نماید .اگر

11

پرسمان دینی ()84

مغالطه باال ،یعنی فرهنگسازی بهجای قانونگذاری را بپذیریم ،باید آن
را در همه مسائل اجتماعی جاری بدانیم و بگوییم بهجای وجود قوانین
شفاف و تنظیمکننده روابط اجتماعی فرهنگسازی کنیم و رعایت
هنجارها و قواعد اجتماعی را به شعور و انتخاب آزاد افراد بسپاریم .آنگاه
نتیجه چنین تفکری جز هرجومرج اجتماعی و آشفتگیهای زیانبار در
روابط میان مردم نخواهد بود .قوانین خوب و کارآمد هم برای آنکه خوب
و مؤثر اجرا شده و به نتایج الزم برسند نیازمند فرهنگسازی و باالبردن
آگاهیها و انگیزههای افراد جامعه است ،اما منطقی نیست که وضع قوانین
و اجرای آن را به تحقق فرهنگسازی موکول کنیم؛ زیرا خود وضع و
اجرای قانون هم بخشی از فرهنگسازی الزم برای هنجارمند کردن رفتار
جامعه به شمار میرود.
 .6نکته نهایی این است که هر قانونی باید طوری اجرا شود که زدگی
ایجاد نکند؛ به عبارت دیگر مأموران و مسئوالن اجرای قوانین باید طوری
عمل کنند که رفتارشان اثر عکس در جامعه ایجاد نکند و مواظب بای
های رسانهای باشند و طوری عمل نکنند که اصل حجاب بیشتر تضعیف
شود .دقت در این مسئله نیز از ضروریات است.
نتیجه:
بر اساس منابع دینی رعایت حجاب الزم است و عدم رعایت آن معصیت

حجاب اجباری(اخالق)
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است .اجبار و اعتقاد در عقیده و باور کار بسیار زشتی است و اثر عکس
دارد ،ولی باید بین مقوله باور و عمل تفاوت قائل شد ،بین باور به حجاب
و عمل به آن تفاوت وجود دارد .باور به حجاب نباید زوری باشد ،ولی
عمل به آن حکمش متفاوت است .توجه به جمود در ابعاد فردی اسالم
باعث شده که به بعد اجتماعی آن توجه نشود .حجاب از ابعاد اجتماعی
اسالم است و در ابعاد اجتماعی وضع قانون و اجبار در بسیاری از موارد
مانند انتشار مواد مخدر اخالقی است .از سوی دیگر عقال در مواردی که
مفاسد و آثار مخرب زیادی برای یک رفتار در جامعه وجود داشته باشد،
قانون وضع میکنند و محدودیت ایجاد میکنند که بیحجابی میتواند
مصداق آن باشد .بله فرهنگسازی نیز الزم است ،ولی ترک قانونگذاری
به خاطر فرهنگسازی یک مغالطه فاحش و مخرب است .غفلت از ادیان
و مذاهب و کیش و مرامهای معاند و مخالف نیز ،زمینه صدمه و ایجاد
انحراف و گسترش فحشا را ایجاد میکند .البته باید در اجرای قانون
طوری مجریان عمل کنند که اثر عکس نداشته باشد.
کلمات کلیدی :حجاب ،بیحجابی ،حجاب اجباری ،مسئله حجاب.

منابع بیشتر جهت مطالعه:
 .1مجله پیام زن ،ویژه هماندیشی حجاب ،شماره  184و 1386 ،185؛

11

پرسمان دینی ()84

 .2فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی ،غالمعلی حداد عادل.
 .3مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران اثر محمدجواد ارسطا.

حجاب اجباری(اخالق)
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 .3تأثیر اجبار در مسائل فرهنگی

پرسش:
اصوالً در امور فرهنگی مانند حجاب اجبار تا چه حد سودمند است؟

پاسخ:
بیشک الگوی خیرخواهانه ،مالطفتآمیز همراه با نرمش و متانت در
ترویج امور فرهنگی میتواند اثربخشتر باشد تا یک درخواست دستوری
و اجباری .خدای متعال نیز در یک الگوی مناسب و اثربخش به پیامبر
مهربانیها برای پیشبرد مقاصد تربیتی میفرماید که از زبان خوش،
مشارکت دادن و مشورت گرفتن ،طلب عفو و بخشش نظام سازنده و
مترقّی اسالم را به مخاطبین خود معرفی کن تا جامعه راه را از بیراههها
ف
ت فَظًّا غَلیظَ الْقَ ْلبِ الَنْ َفضُّوا مِنْ حَوْ ِلکَ فَا ْع ُ
بیابد و نجات یابد« :وَ لَوْ کُنْ َ
عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر؛ و اگر خشن و سنگدل بودی ،از
اطراف تو ،پراکنده میشدند .پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش
بطلب! و در کارها ،با آنان مشورت کن» 1.اما سؤال این است اگر در
برخی از امور برای ترویج امور فرهنگی ،بهاجبار و اکراه روی آورد ،ای
امر چقدر میتواند مؤثر باشد؟ برای تبیین پاسخ این سؤال الزم است،
برخی نکات مورد توجه قرار گیرد:

 .1سوره آلعمران ،آیه .13۱
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 .1معنای اجبار الزام یا (اجبار) مفهومی مشکک است یعنی درجهبندی
دارد .یکی از دالیلی که امکان دارد بتوان بهوسیله آن ،جواز استفاده از
روش الزام در تربیت دینی و امور فرهنگی را اثبات کرد ،آیه «وقایه» است
که مکلفان موظف شده اند (حتیاالمکان) دستورهای الزامی و مبتالبه
دین و حدنصاب ایمان را به افراد خانواده خود آموزش دهند و آنان را
طوری تربیت کنند که این آموزههای اعتقادی را باور کنند و به دستورهای
الزامی ،التزام عملی داشته باشند 1.قرآن میفرماید« :یَا َأیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا قُوا
أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النََّاسُ وَالْحِجَارَ ُه عَلَیْهَا َملَائِکَه غِلَاظ شِدَاد لَا
یَعْصُونَ اللََّهَ مَا أَمَرَهُمْ َویَفْ َعلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید،
خود و خانواده خود را از آتشى که هیزم آن مردم و سنگ است حفظ
کنید .آتشی که فرشتگان خشن و سختگیر بر آن گمارده شدهاند که هر
چه خدا بگوید نافرمانى نمىکنند و همان مىکنند که به آن مأمور
شدهاند».

2

 .2تبیین سودمندی یک امر سودمندی نیز یک مفهومی مشکک است یعنی
تابع مؤلفههای مختلف میتوان گفت یک امری سودمند هست یا نه درجه
سودمندی او چقدر است؟ و ...؛ اما با توجه به کلیت پرسش اگر منظور
از سودمندی ،تأثیرگذاری الزام و اجبار در امور فرهنگی باشد ،عرض
میکنیم :برون داد رفتارهای فرهنگی در جامعه ،همواره در بسترى از
 .1رک :افروز ،غالمعلی ،مقاله اجبار و احساس ،مجله پیوند ،1331 ،شماره .2۱۱
 .2سوره تحریم ،آیه .۱
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11

باورها ،بازخوردها و نگرشها صورت مىپذیرد .هر چه باورها متعادل و
منطقیتر باشند ،رفتارها متعادلتر و متوازنتر خواهد بود .در واقع اگر به
دنبال تاثیرگزاری باورهای فرهنگی در جامعه هستیم ،الزم داریم تا
آمیزهاى از شناخت و احساس مثبت و خوشایند نسبت به ارزشهاى
فرهنگی و مذهبی همچون نماز ،روزه ،حجاب ،صداقت ،شجاعت و ...
را در آموزشهای خود لحاظ کنیم .تشکیل چنین باور و نگرشى به
ارزشها و رفتارهاى فرهنگى ،زمینه را برای تبلور رفتارهاى مطلوب
فراهم مىسازد.
 .3مسئله حجاب واقعیت این است که مسئله حجاب قبل از اینکه یک
قانون باشد ،مسئلهای است فطری .پیشینه و تاریخ حجاب به آغاز آفرینش
انسان برمیگردد 1.فارغ از فطری بودن مقوله حجاب ،بررسی دینی مسئله
 .1نیاز به پوشش و پرهیز از برهنگی جزء گرایشهای فطری است که خداوند متعال آن را در
وجود انسان قرار داده است .به همین دلیل همه ادیان آسمانی ،حجاب و پوشش را بر زن
واجب و الزم شمردهاند و جامعه بشری را بهسوی آن فراخواندهاند؛ زیرا حیا و لزوم پوشش
بهطور طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و
همسو با فطرت انسانی تشریع شده است .داستان حضرت آدم و حوَّا در قرآن فطری بودن
پوشش را اثبات میکند .قرآن کریم در داستان حضرت آدم و حوا ،پس از اینکه میگوید آنها
فریفته شیطان شدند و از درخت ممنوعه خوردند میفرماید ...« :فلمَّا ذاقا الشجره بدتْ لهما
سوءاتُهُما وطَفِقا یخصفانِ علیهما من ورقِ الجنه...؛ (اعراف ،آیه  )22هنگامیکه از آن درخت
چشیدند ،اندامشان (عورتشان) بر آنها آشکار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهای
درختان بهشتی بر خود تا آن را بپوشانند  .»...از این آیه بهخوبی استفاده میشود که آنها
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حجاب از منظر آیات قرآن ،حکایت از آن دارد که حجاب و پوشش یک
فرهنگ دینی است و برگرفته از مصالح و مفاسد الهی ،احکام ویژه خود
را دارد .دین اسالم ،در ورای تقدسی که به حجاب داده ،آن را از مصادیق
مهم تحقق امنیت اجتماعى در جامعه معرفى و چالشها ،زمینهها و
راهبردهاى بسیار مهمى را براى شکوفایى ذهن نواندیش افراد جامعه در
این مورد تبیین کرده است؛ زیرا هدف اصلی حجاب ،رسیدن به تقوا و
قرب به خداست و بیحجابی خودآرایی ،خودنمایی و تجملگرایی ،تکبر
و غرور در پی دارد ،زنان و مردان مؤمن را از خدا و معنویت و بلکه از
محبوبیت راستین اجتماعی دور کرده ،گرفتار دلهره ،اضطراب و شکست
اخالقی میکند .از رو در مسئله حجاب چادر و حجاب ظاهری بهتنهایی
کافی نیست ،بلکه مجموعهای از رفتارهای مبتنی بر فرهنگ و باورهای
دینی است که عفت عمومی را گسترش و جامعه را ازنظر عفاف و اخالق
بیمه کند .ازاینرو مسئله حجاب یک پدیده فرهنگی است که برای تحقق
کامل اهداف آن ،باید اقدام فرهنگی صورت بگیرد .ولی نکتهای که محل
اختالف در این اقدام فرهنگی است ،روش بسترسازی حجاب در بستر
جامعه است .این امر سبب ایجاد تضارب آراء بین نخبگان و فرهیختگان
جامعه شده است؛ عدهای معتقدند با وضع قوانینی سختگیرانه در امر
حجاب ،باید آن را در جامعه حاکم کرد و عدهای نیز بر این باورند که
قبل از ارتکاب این خالف ،برهنه نبودند بلکه پوششی داشتند؛ (مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر
نمونه ،ج  ،1۱ص )1۴۱
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امر حجاب از آنجا که امری دینی است ،باید آن را از باور به فرهنگ
مردم کشاند ،چراکه امور مذهبی صرفاً با فرهنگسازی در بستر جامعه
تثبیت میشوند .برخی هر دو گزاره را در امر فرهنگسازی حجاب دخیل
میدانند .مسلم است بهترین اقدام آن است که بهگونهای این امر
فرهنگسازی شود که نیازی به اقدام قانونی نباشد؛ اما در مواجهه با
ناهنجاری در پوشش و به خطر انداختن امنیت اجتماعی چارهای نیست
جز اینکه برای تحقق امنیت اجتماعى در جامعه ،از الزام و اجبار کمک
گرفته شود؛ اما این به معنای آن نیست که قرار است یک امر فرهنگی را
با اجبار ترویج کنند .همانگونه که در سایر مسائل نیز چنین است یعنی
برای حفظ امنیت جان و مال ،روح و روان آحاد جامعهای چارهای جز
اعمال اجبار در مواجهه با افراد قانونشکن نیست .مثل فرهنگ عمومی
در اجبار به رعایت قوانین راهنمایی حین رانندگی؛ که برای ترویج این
فرهنگ در مواجهه با ناهنجاریهای رفتاری چارهای جز اجبار نیست؛
زیرا عدم الزام آنها به رعایت قوانین موجب آسیب زدن به رانندگان
قانونمندی میشود که در کنار آنها رانندگی میکنند.
با توجه به این چند نکته عرض میکنیم:
با فرض قبول اینکه سودمندی ،یک مفهومی مشکک است و نیز قبول
اینکه رفتارهای فرهنگی در جامعه مبتنی بر باورهای اجتماعی افراد آن
است که بر اساس ارزشها و نمادهای موجود در هر جامعه شکلگرفته
است ،معتقدیم از منظر دین و فطرت ،برای تحقق امنیت اجتماعی در
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جامعه البد از رعایت مسئله حجاب و عفاف در اجتماع هستیم و بهترین
راه در ترویج امور فرهنگی ،استفاده از رفتارهای خیرخواهانه،
مالطفتآمیز همراه با نرمش است .بعد از این اما برای پیشگیری از
بزهکاریهای اجتماعی و رفتارهای ناهنجار ،اعمال قوانین الزامآور و
رفتارهای جبرگرایانه در کنار تمام اقدامات جامع و متناسب برای رشد و
ارتقای امور فرهنگی در جامعه ،بهعنوان یک امر مؤثر و قابلقبول است؛
اما این به معنای آن نیست که اینگونه رفتارها فرهنگساز هم خواهد
بود؛ زیرا تجربه نشان داده است همیشه سختگیریها جواب نمیدهد
و بهخصوص در آموزههاى دینى تأثیر چندانى در شکلگیرى باورهاى
فرهنگی نداشته و ندارد .بلکه میتوان ادعا کرد در روشهاى اجبارى،
تقویت رفتارهاى فرهنگی محقق نمیشود.

1

نتیجه:
بنابراین درست است که اکراه ،اجبارَ ،تحَکُّم و تحمیل نمیتواند در ابتدا
برای ترویج امور فرهنگی تأثیرگذار باشد و بهترین اقدام برای ترویج
امور فرهنگی آن است که بهگونهای این امر فرهنگسازی شود که نیازی
به اقدام الزامآور که با اجبار همراه است ،نباشد؛ یعنی همه افراد جامعه
به آن عمل کنند؛ اما در فرضی که افراد به این هنجار اجتماعی توجه
نمیکنند ،چارهای نیست که برای تحقق امنیت اجتماعى در جامعه ،بعد
 .1رک :افروز ،غالمعلی ،پیشین.

حجاب اجباری(اخالق)

10

از وضع قوانین الزامآور ،با هنجارشکنان برخورد شود ،اما این به معنای
آن نیست که یک امر فرهنگی با اجبار ترویج شود .چون مسئله فردی
نیست ،بلکه یک چالش اجتماعی است که بیتوجهی به آن سبب زوال
فرهنگ صحیح از جامعه میشود .در واقع چیزی به نام حجاب اجباری
وجود ندارد .بلکه هر چه هست ،اقدام برای تحقق امنیت اجتماعى در
جامعه است.
کلمات کلیدی :تربیت ،اجبار ،تحمیل ،حجاب ،پوشش.
منابع جهت مطالعه بیشتر:
 .1مسئله حجاب ،شهید مطهری ،انتشارات صدرا.
 .2روشهای آسیبزا در تربیت از منظر تربیت اسالمی ،محمدرضا قائمی
مقدم.
 .3مقاله «احساس و اجبار» ،دکتر غالمعلی افروز.
 .4پاسخهای استاد (شهید مطهری) به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب،
انتشارات صدرا.
 .5حجاب شناسی (پرسمان حجاب) ،تألیف حسین مهدی زاده ،انتشارات
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
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 .8اکتفاء برخورد قانونی به مسئلۀ حجاب

پرسش:
اگر باید با گناه برخورد انتظامی کرد چرا در برابر گناهان مانند ترک نماز
یا تیغ کردن ریش برخورد نمیشود؟

پاسخ:
با نگاهی به آموزههای اسالم میتوان دریافت که زن از دیدگاه اسالم
دارای شخصیتی شایسته و جایگاهی واال و الهی است که میتواند مدارج
کمال را طی کرده و بهمراتب عالی انسانیت بار یابد و مصداق تحقق
فلسفه خلقت یعنی خلیفه و جانشین خدا گردد .دامن زن مدرسه بشر
است و کمال مرد بدون او ممکن نیست .برای حفظ زن از آسیبها و
آفات اجتماعی و امور مربوط به غریزه خدای متعال مسئله حجاب را
مطرح کرده و آن را الزامی دانسته تا زن ها در مسیر کمال محافظت شوند؛
اما برای دانستن ابعاد رعایت یا عدم رعایت حجاب و الزام و اجبار نسبت
به آن و اثرات و شبهاتی که در این مورد وارد شده است؛ عالوه بر دو
نکتۀ اول که در پاسخ سؤال دوم بیان شد 1الزم است به نکاتی توجه
داشته باشیم:
 .1نکته مهمی که در واقع پاسخ سؤال شماست این است که به نظر
میرسد ریشهی این سؤال که چرا با ترک نماز و ریشتراشی برخورد
 .1ر.ک صفحه  11و  11نوشتار حاضر
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انتظامی و اجباری نمیشود ،نوعی تحلیل تکبعدی از اخالق است که
اخالق را فقط از منظر فردی مورد توجّه قرار میدهد و به ابعاد اجتماعی
وظیفهی اخالقی بی توجّه است .مسئله ریشتراشی و یا نماز یک مسئله
فردی است و به کسی ضربه خاصی نمیزند .اگر کسی بخواهد رشد کند
نماز میخواند و کسی که نماز نخواند خودش ضرر کرده است و اجبار
در اموری که ضرر و مفسدهای برای اجتماع ندارد و در حوزه فردی
تعریفشده است نداریم؛ اما آیا وقتی از منظر اجتماعی تحلیل شود ،باز
هم اجبار همواره خالف اخالق است؟
بیحجابی و یا رعایت حجاب یک مسئله اجتماعی است .مضرات
بدحجابی مستقیم به جامعه و اجتماع وارد میشود؛ و حکم مسائل فردی
و اجتماعی در وضع قانون و اجبار متفاوت است .بله در اینکه وضعیت
ایدئال درجایی است که عمل به حجاب بااراده و اختیار شخص سر زند،
بحثی نیست ،امّا از منظر اجتماعی ،برخی از اجبارها نسبت به برخی افراد
برای رشد اخالقیِ کالنِ جامعه ضرورت دارد .مثل اجبار به عدم فروش
مواد مخدر و اعتیادآور ،یا الزام و اجبار به زندان ،یا قانون مالیات و.
میتوان از بسیاری از الزاماتی که امروزه در جهان غرب شایع شده و
تدریجاً موجب شکلگیری اخالقیات خاصی در فرهنگ عمومی جامعه
گردیده مثال آورد .مثالً اینکه کاری کنیم که هزینهی اجتماعی دروغگویی
در جامعه باال رود( ،که بهنوعی به سمت اجبار سوق دادن این مسئله
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اخالقی است) آیا به لحاظ اخالقی امر مطلوبی نیست؟ به تعبیر دیگر
میتوان گفت هر فعّالیّتی که از منظر اجتماعی ،الزامات و اجبارهایی را
پدید آورد که بدون نادیده گرفتن کرامت انسانی ،زمینهساز گسترش
اخالقیات شود ،مطلوبیت اخالقی دارد .در واقع ،زشتی «مجبورانه شدن
فعل» و «نادیده انگاشتن کرامت انسانی» تنها وقتی است که مسئله فقط
از منظر فردی مورد توجّه قرار گیرد؛ وگرنه از منظر اجتماعی حاالت
متعدّدی را میتوان تصویر کرد که اجبار ،نهتنها مستلزم نادیده انگاشتن
کرامت انسانی نباشد ،بلکه به خاطر حفظ آن باشد .شاید مثال سادهی آن،
الزامات تربیتی والدین برای رشد اخالقی فرزند خویش است که دقیقاً به
خاطر حفظ و ارتقای کرامت انسانی فرزند است ،نه نادیده انگاشتن
کرامت انسانی وی .بهعنوان نمونهای کالنتر ،آیا اجباری کردن
سوادآموزی یا اجباری کردن رعایت بهداشت را بهعنوان یک عمل نیکو
قبول نمیکنیم؟ حکم اجبار و الزام قانونی در این زمینهها که امور
اجتماعی است با الزام در امور و عبادات فردی متفاوت است.
 .2مسئله را میتوان از منظر دیگری نیز مالحظه کرد و آن دقت در
کارکردها ،آثار و آسیبهای اجتماعی بی پوششی یا بد پوششی است.
دانسته شد که پوشش ،رفتاری اجتماعی است؛ پوشش نامناسب زنان و
مردان ،پیامدهای منفی فردی و اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اخالقی و
معنوی فراوانی به همراه دارد؛ همچنانکه رعایت حجاب و پوشش شرعی،

حجاب اجباری(اخالق)

15

موجب تقویت اخالق ،عفت عمومی ،آرامش روانی جامعه ،محدود شدن
لذتجویی ج نسی به چارچوب خانواده ،جلوگیری از آزارهای جنسی
زنان و دهها اثر مثبت دیگر است که در اینجا امکان پرداختن به آنها
بهصورت تحلیلی و مبسوط وجود ندارد؛ بله دولت اسالمی ،حق تجسّس
و تفتیش در امور شخصی و دخالت در امور پنهان مردم مانند نمازخواندن
یا نخواندن را ندارد و همهی مردم در محیط پنهان و اختصاصی خودشان
آزادی عمل تکوینی دارند و میتوانند هر رفتاری را انجام دهند ،حتی
اگر آن رفتار به خودی خود گناه باشد ،مادام که به افراد دیگر آسیب نزند؛
ولی رفتاری که به محیط جامعه کشیده شود و بالقوه یا بالفعل بر روابط
و مناسبات اجتماعی تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد ،جعل قانون برای
الزام به فعل یا ترک آن ازنظر عقال مجاز است .این شیوهی قانونگذاری،
در حقیقت شیوهای عقالئی است؛ در تمامی نظامهای حقوقی ،دولت
میتواند نسبت به رفتارهایی که به خودی خود از امور شخصی محسوب
میشوند ،ولی در بازهی زمانی و شرایط خاصی ،آثار اجتماعی مهمی
دارند ،قوانینی وضع کند که دامنهی اختیارات و آزادیهای فردی را به
سود منافع اجتماعی ،تنگتر کند؛ در این خصوص میتوانیم به انواع
رفتارهایی که ماهیتاً فردی هستند ،ولی در کشورهای گوناگون ،با آنها
بهصورت امور اجتماعی برخورد شده است ،اشارهکنیم؛ خرید و فروش
جزئی و مصرف مواد مخدر ،ابتداءاً اموری فردی هستند که در اکثر
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کشورهای دنیا ممنوع شده و جرم تلقی میشود .بر این اساس حجاب
مادامیکه بهعنوان رفتاری اجتماعی مورد توجه قانونگذار قرار میگیرد،
همه افراد جامعه ،چه مسلمان و چه غیرمسلمان را در برمیگیرد و رعایت
قانون اجتماعی ربطی به انگیزهای دینی افراد ندارد .هرچند اگر زن
باانگیزه اطاعت امر خداوند و رعایت تقوای شرعی به رعایت حجاب
اقدام کند سزاوار پاداش الهی در دنیا و آخرت خواهد بود.
 .3البته اجباری بودن حجاب هرگز نافی مسئله مهم فرهنگسازی در این
عرصه نیست .برخی از افراد میپندارند که بهتر است مسئله حجاب را به
انتخاب افراد واگذار کرده و صرف ًا بافرهنگ سازی و روشهای
غیراجباری انگیزه رعایت حجاب را در میان مردان و زنان جامعه تقویت
کنیم .بله ما هم فرهنگسازی را امر بسیار مهمی میدانیم و معتقدیم که
آگاهسازی ،باال بردن انگیزههای مثبت ،تشویق ،ارائه الگوهای مؤثر و
جذاب در حوزه زیباشناسی مد و لباس و ترغیب خانوادهها در مسئله
حجاب مهم و ضروری است ،اما این مسئله هرگز نمیتواند جای قوانین
روشن و شفاف را پر کند .همچنانکه قوانین خوب هم نمیتواند جای
فرهنگسازی و رشد انگیزهها و حس همکاری و تعاون را پر نماید .اگر
مغالطه باال ،یعنی فرهنگسازی بهجای قانونگذاری را بپذیریم ،باید آن
را در همه مسائل اجتماعی جاری بدانیم و بگوییم بهجای وجود قوانین
شفاف و تنظیمکننده روابط اجتماعی فرهنگسازی کنیم و رعایت
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هنجارها و قواعد اجتماعی را به شعور و انتخاب آزاد افراد بسپاریم .آنگاه
نتیجه چنین تفکری جز هرج و مرج اجتماعی و آشفتگیهای زیانبار در
روابط میان مردم نخواهد بود .قوانین خوب و کارآمد هم برای آنکه خوب
و مؤثر اجرا شده و به نتایج الزم برسند نیازمند فرهنگسازی و باال بردن
آگاهیها و انگیزههای افراد جامعه است ،اما منطقی نیست که وضع قوانین
و اجرای آن را به تحقق فرهنگسازی موکول کنیم؛ زیرا خود وضع و
اجرای قانون هم بخشی از فرهنگسازی الزم برای هنجارمند کردن رفتار
جامعه به شمار میرود.
 .4در ضمن نباید از این نکته غفلت کرد که اساساً بسیاری از افراد جامعه
ال اگر در جامعهای که میخواهد
فرهنگ رسمی جامعه را قبول ندارند .مث ً
در مورد حجاب فرهنگسازی کند ،مسیحی ،یهودی ،زرتشتی ،بهایی،
بابی ،شیطانپرست  ،کافر ،آتئیست ،ضد دین و ...انواع و اقسام ادیان و
کیش و مرامها وجود داشتند و یارگیریهای شدیدی داشته و پولهای
زیادی در راستای جذب جوانان خرج میکردند ،آیا فرهنگسازی برای
این افراد معنا دارد؟ آیا معطل گذاشتن اجرای قوانین اجتماعی مانند
حجاب و عدم جلوگیری از مفاسد بیحجابی به بهانه فرهنگسازی،
زمینهسازی برای جوالن مخالفان قسمخورده اسالم نیست؟ آیا این افراد
که در بین شان دشمنان قسمخورده اسالم و تشیع هستند با سکوت و
وادادگی ما در باطل خود تقویت نمیشوند و یارگیریشان و انحرافی که

18

پرسمان دینی ()84

بین مردم ایجاد میکنند شدیدتر نمیشود؟! بنابراین نباید خوشخیال بود
و نباید نسبت به کید و حیله دشمنان بیاعتقاد به اسالم و دستوراتش
غافل بود .بسیاری از جریانها حتی فرهنگسازی را برنمیتابند ،بلکه
مخالف سرسخت حجاب بر اساس ادیان و مذاهب خویش هستند .بدون
الزام و قانون مشخص با این گروهها و جریانات چه کنیم؟ اجازه دهیم
آزادانه با هر پوششی وارد شوند در حالی که عمداً گوشی برای
فرهنگسازی اسالمی هم ندارند؟
 .5این اصل مسلم است که هر قانونی باید طوری اجرا شود که زدگی
ایجاد نکند؛ به عبارت دیگر مأموران و مسئوالن اجرای قوانین باید طوری
عمل کنند که رفتارشان اثر عکس در جامعه ایجاد نکند و مواظب اثرهای
های رسانهای باشند و طوری عمل نکنند که اصل حجاب بیشتر تضعیف
شود .دقت در این مسئله نیز از ضروریات است و اجرای قانون باید توأم
با مدارا ،رعایت شخصیت و کرامت افراد جامعه و در نظر گرفتن سطح
مخاطبان و توجه به ریشهها و عوامل مشکالت و رعایت اولویتها باشد.
نتیجه:
بر اساس منابع دینی رعایت حجاب الزم است و عدم رعایت آن معصیت
است .اجبار و اعتقاد در عقیده و باور اثر عکس دارد ،ولی باید بین مقوله
باور و عمل تفاوت قائل شد ،ترک نماز و ریشتراشی اموری اجتماعی
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نیستند و ضرری برای اجتماع ایجاد نمیکند ،ولی بدحجابی مفسده
اجتماعی دارد و این فرق باعث میشه با یکی برخورد قانونی صورت
بگیرد و با دیگری برخورد قانونی صورت نگیرد .البته بین باور به حجاب
و عمل به آن تفاوت وجود دارد .باور به حجاب نباید زوری باشد ،ولی
عمل به آن حکمش متفاوت است .توجه به جمود در ابعاد فردی اسالم
باعث شده که به بعد اجتماعی آن توجه نشود .حجاب از ابعاد اجتماعی
اسالم است و در ابعاد اجتماعی وضع قانون و اجبار در بسیاری از موارد
مانند انتشار مواد مخدر اخالقی است .از سوی دیگر عقال در مواردی که
مفاسد و آثار مخرب زیادی برای یک رفتار در جامعه وجود داشته باشد،
قانون وضع میکنند و محدودیت ایجاد میکنند که بیحجابی میتواند
مصداق آن باشد .بله فرهنگسازی نیز الزم است ،ولی ترک قانونگذاری
به خاطر فرهنگسازی یک مغالطه فاحش و مخرب است .غفلت از ادیان
و مذاهب و کیش و مرامهای معاند و مخالف نیز ،زمینه صدمه و ایجاد
انحراف و گسترش فحشا را ایجاد میکند .البته باید در اجرای قانون
طوری مجریان عمل کنند که اثر عکس نداشته باشد.
کلمات کلیدی :حجاب ،بیحجابی ،حجاب اجباری ،مسئله حجاب.
منابع بیشتر جهت مطالعه:
 .1مسئله حجاب ،از مرتضی مطهری؛
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 .2حجاب از دیدگاه قرآن و سنت ،خانم فتحیه فتاحی زاده؛
 .3زن ،از مهدی مهریزی؛
 .4حجاب شناسی ،از حسین مهدی زاده؛
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 .5حجاب اجباری یا الزام به قانون حجاب

پرسش:
برای بحث حجاب افرادی که نسبت به بیحجابی بیتفاوتاند برای
توجیه میگویند که انسان را نباید مجبور با کاری کرد ،حتی نباید مجبور
به رعایت دین کرد زیرا تمام دستورات خداوند توصیه است همچنین
اینکه زور هرگز جواب نمیدهد مثل زور در حجاب و نباید انسان را
مجبور به کاری کرد و فقط میتوان توصیه نمود با این عقیده که هیچ
جوره نمیتوان جلوی بیحجابی را گرفت و هر کس آزاد است چگونه
این عقیده را نقد کنیم؟

پاسخ:
با نگاهی به آموزههای اسالم میتوان دریافت که زن از دیدگاه اسالم
دارای شخصیتی شایسته و جایگاهی واال و الهی است که میتواند مدارج
کمال را طی کرده و به مراتب عالی انسانیت بار یابد و مصداق تحقق
فلسفه خلقت یعنی خلیفه و جانشین خدا گردد .دامن زن مدرسه بشر
است و کمال مرد بدون او ممکن نیست .برای حفظ زن از آسیبها و
آفات اجتماعی و امور مربوط به غریزه خدای متعال مسئله حجاب را
مطرح کرده و آن را الزامی دانسته تا زن ها در مسیر کمال محافظت شوند؛
اما برای دانستن ابعاد رعایت یا عدم رعایت حجاب و الزام و اجبار نسبت
به آن و اثرات و شبهاتی که در این مورد وارد شده است؛ عالوه بر دو
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نکتۀ اول که در پاسخ سؤال دوم بیان شد ،1الزم است به نکاتی توجه
داشته باشیم:
 .1نکته بعدی این است که به نظر میرسد ریشهی این قضاوت که اجبار
در حجاب حتم ًا خالف اخالق است ،نوعی تحلیل تکبعدی از اخالق
است که اخالق را فقط از منظر فردی مورد توجّه قرار میدهد و به ابعاد
اجتماعی وظیفهی اخالقی بی توجّه است .آیا وقتی از منظر اجتماعی
تحلیل شود ،باز هم اجبار همواره خالف اخالق است؟ بله در اینکه
وضعیت ایدئال درجایی است که عمل به حجاب با اراده و اختیار شخص
سر زند  ،بحثی نیست ،امّا از منظر اجتماعی ،برخی از اجبارها نسبت به
ی کالنِ جامعه ضرورت دارد .مثل اجبار به
برخی افراد برای رشد اخالق ِ
عدم فروش مواد مخدر و اعتیادآور ،یا الزام و اجبار به زندان ،یا قانون
مالیات و ،...میتوان از بسیاری از الزاماتی که امروزه در جهان غرب شایع
شده و تدریجاً موجب شکلگیری اخالقیات خاصی در فرهنگ عمومی
جامعه گردیده مثال آورد .مثالً اینکه کاری کنیم که هزینهی اجتماعی
دروغگویی در جامعه باال رود( ،که بهنوعی به سمت اجبار سوق دادن
این مسئله اخالقی است) آیا به لحاظ اخالقی امر مطلوبی نیست؟ به تعبیر
دیگر میتوان گفت هر فعّالیّتی که از منظر اجتماعی ،الزامات و اجبارهایی
را پدید آورد که بدون نادیده گرفتن کرامت انسانی ،زمینهساز گسترش
اخالقیات شود ،مطلوبیت اخالقی دارد .درواقع ،زشتی «مجبورانه شدن
 .1ر.ک صفحه  11و  11نوشتار حاضر
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فعل» و «نادیده انگاشتن کرامت انسانی» تنها وقتی است که مسئله فقط
از منظر فردی مورد توجّه قرار گیرد؛ وگرنه از منظر اجتماعی حاالت
متعدّدی را میتوان تصویر کرد که اجبار ،نهتنها مستلزم نادیده انگاشتن
کرامت انسانی نباشد ،بلکه به خاطر حفظ آن باشد .شاید مثال سادهی آن،
الزامات تربیتی والدین برای رشد اخالقی فرزند خویش است که دقیقاً به
خاطر حفظ و ارتقای کرامت انسانی فرزند است ،نه نادیده انگاشتن
کرامت انسانی وی .بهعنوان نمونهای کالنتر ،آیا اجباری کردن
سوادآموزی یا اجباری کردن رعایت بهداشت را بهعنوان یک عمل نیکو
قبول نمیکنیم؟
 .2مسئله را میتوان از منظر دیگری نیز مالحظه کرد و آن دقت در
کارکردها ،آثار و آسیبهای اجتماعی بی پوششی یا بد پوششی است.
دانسته شد که پوشش ،رفتاری اجتماعی است؛ پوشش نامناسب زنان و
مردان ،پیامدهای منفی فردی و اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اخالقی و
معنوی فراوانی به همراه دارد؛ همچنانکه رعایت حجاب و پوشش شرعی،
موجب تقویت اخالق ،عفت عمومی ،آرامش روانی جامعه ،محدود شدن
لذتجویی ج نسی به چارچوب خانواده ،جلوگیری از آزارهای جنسی
زنان و دهها اثر مثبت دیگر است که در اینجا امکان پرداختن به آنها به
صورت تحلیلی و مبسوط وجود ندارد؛ بله دولت اسالمی ،حق تجسّس
و تفتیش در امور شخصی و دخالت در امور پنهان مردم را ندارد و همهی
مردم در محیط پنهان و اختصاصی خودشان آزادی عمل تکوینی دارند و
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میتوانند هر رفتاری را انجام دهند ،حتی اگر آن رفتار به خودی خود
گناه باشد ،مادام که به افراد دیگر آسیب نزند؛ ولی رفتاری که به محیط
جامعه کشیده شود و بالقوه یا بالفعل بر روابط و مناسبات اجتماعی تأثیر
مثبت یا منفی داشته باشد ،جعل قانون برای الزام به فعل یا ترک آن ازنظر
عقال مجاز است .این شیوهی قانونگذاری ،در حقیقت شیوهای عقالئی
است؛ در تمامی نظامهای حقوقی ،دولت میتواند نسبت به رفتارهایی که
به خودی خود از امور شخصی محسوب میشوند ،ولی در بازهی زمانی
و شرایط خاصی ،آثار اجتماعی مهمی دارند ،قوانینی وضع کند که دامنهی
اختیارات و آزادیهای فردی را به سود منافع اجتماعی ،تنگتر کند؛ در
این خصوص میتوانیم به انواع رفتارهایی که ماهیتاً فردی هستند ،ولی
در کشورهای گوناگون ،با آنها بهصورت امور اجتماعی برخورد شده
است ،اشارهکنیم ؛ خرید و فروش جزئی و مصرف مواد مخدر ،ابتداءا
اموری فردی هستند که در اکثر کشورهای دنیا ممنوع شده و جرم تلقی
میشود .بر این اساس حجاب مادامیکه بهعنوان رفتاری اجتماعی مورد
توجه قانونگذار قرار می گیرد ،همه افراد جامعه ،چه مسلمان و چه
غیرمسلمان را در برمیگیرد و رعایت قانون اجتماعی ربطی به انگیزهای
دینی افراد ندارد .هرچند اگر زن باانگیزه اطاعت امر خداوند و رعایت
تقوای شرعی به رعایت حجاب اقدام کند سزاوار پاداش الهی در دنیا و
آخرت خواهد بود.
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 .3اجباری بودن حجاب هرگز نافی مسئله مهم فرهنگسازی در این
عرصه نیست .برخی از افراد میپندارند که بهتر است مسئله حجاب را به
انتخاب افراد واگذار کرده و صرف ًا بافرهنگ سازی و روشهای
غیراجباری انگیزه رعایت حجاب را در میان مردان و زنان جامعه تقویت
کنیم .بله ما هم فرهنگسازی را امر بسیار مهمی میدانیم و معتقدیم که
آگاهسازی ،باال بردن انگیزههای مثبت ،تشویق ،ارائه الگوهای مؤثر و
جذاب در حوزه زیباشناسی مد و لباس و ترغیب خانوادهها در مسئله
حجاب مهم و ضروری است ،اما این مسئله هرگز نمیتواند جای قوانین
روشن و شفاف را پر کند .همچنانکه قوانین خوب هم نمیتواند جای
فرهنگسازی و رشد انگیزهها و حس همکاری و تعاون را پر نماید .اگر
مغالطه باال ،یعنی بر فرهنگسازی به جای قانونگذاری را بپذیریم ،باید
آن را در همه مسائل اجتماعی جاری بدانیم و بگوییم بهجای وجود
قوانین شفاف و تنظیمکننده روابط اجتماعی فرهنگسازی کنیم و رعایت
هنجارها و قواعد اجتماعی را به شعور و انتخاب آزاد افراد بسپاریم .آنگاه
نتیجه چنین تفکری جز هرج و مرج اجتماعی و آشفتگیهای زیان بار در
روابط میان مردم نخواهد بود .قوانین خوب و کارآمد هم برای آنکه خوب
و مؤثر اجرا شده و به نتایج الزم برسند نیازمند فرهنگسازی و باال بردن
آگاهیها و انگیزههای افراد جامعه است ،اما منطقی نیست که وضع قوانین
و اجرای آن را به تحقق فرهنگسازی موکول کنیم؛ زیرا خود وضع و
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اجرای قانون هم بخشی از فرهنگسازی الزم برای هنجارمند کردن رفتار
جامعه به شمار میرود.
 .4در ضمن نباید از این نکته غفلت کرد که اساساً بسیاری از افراد جامعه
ال اگر در جامعهای که میخواهد
فرهنگ رسمی جامعه را قبول ندارند .مث ً
در مورد حجاب فرهنگسازی کند ،مسیحی ،یهودی ،زردتشتی بهایی،
بابی ،شیطانپرست  ،کافر ،آتئیست ،ضد دین و ...انواع و اقسام ادیان و
کیش و مرامها وجود داشتند و یارگیریهای شدیدی داشته و پولهای
زیادی در راستای جذب جوانان خرج میکردند ،آی فرهنگسازی برای
این افراد معنا دارد؟ آیا معطل گذاشتن اجرای قوانین اجتماعی مانند
حجاب و عدم جلوگیری از مفاسد بیحجابی به بهانه فرهنگسازی،
زمینهسازی برای جوالن مخالفان قسم خورده اسالم نیست؟ آیا این افراد
که در بینشان دشمنان قسمخورده اسالم و تشیع هستند با سکوت و
وادادگی ما در باطل خود تقویت نمیشوند و یارگیریشان و انحرافی که
بین مردم ایجاد میکنند شدیدتر نمیشود؟! بنابراین نباید خوشخیال بود
و نباید نسبت به کید و حیله دشمنان بیاعتقاد به اسالم و دستوراتش
غافل بود .بسیاری از جریانها حتی فرهنگسازی را برنمیتابند ،بلکه
مخالف سرسخت حجاب بر اساس ادیان و مذاهب خویش هستند.
 .5نکته نهایی این است که هر قانونی باید طوری اجرا شود که زدگی
ایجاد نکند؛ به عبارت دیگر مأموران و مسئوالن اجرای قوانین باید طوری
عمل کنند که رفتارشان اثر عکس در جامعه ایجاد نکند و مواظب بای
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های رسانهای باشند و طوری عمل نکنند که اصل حجاب بیشتر تضعیف
شود .دقت در این مسئله نیز از ضروریات است.
نتیجه:
بر اساس منابع دینی رعایت حجاب الزم است و عدم رعایت آن معصیت
است .اجبار و اعتقاد در عقیده و باور کار بسیار زشتی است و اثر عکس
دارد ولی باید بین مقوله باور و عمل تفاوت قائل شد ،بین باور به حجاب
و عمل به آن تفاوت وجود دارد .باور به حجاب نباید زوری باشد ،ولی
عمل به آن حکمش متفاوت است .توجه به جمود در ابعاد فردی اسالم
باعث شده که به بعد اجتماعی آن توجه نشود .حجاب از ابعاد اجتماعی
اسالم است و در ابعاد اجتماعی وضع قانون و اجبار در بسیاری از موارد
مانند انتشار مواد مخدر اخالقی است .از سوی دیگر عقال در مواردی
مفاسد و آثار مخرب زیادی برای یک رفتار در جامعه وجود داشته باشد،
قانون وضع میکنند و محدودیت ایجاد میکنند که بیحجابی میتواند
مصداق آن باشد .بله فرهنگسازی نیز الزم است ،ولی ترک قانونگذاری
به خاطر فرهنگسازی یک مغالطه فاحش و مخرب است .غفلت از ادیان
و مذاهب و کیش و مرامهای معاند و مخالف نیز ،زمینه صدمه و ایجاد
انحراف و گسترش فحشا را ایجاد میکند .البته باید در اجرای قانون
طوری مجریان عمل کنند که اثر عکس نداشته باشد.
کلمات کلیدی :حجاب ،بیحجابی ،حجاب اجباری ،مسئله حجاب.
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