حجاب و سیاست
(پاسخ به ده پرسش حجاب اجباری)

پرسمان دینـی ()84

بخش پاسخگویی مکتوب و رسانه
مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی

حجاب و سیاست
(پاسخ به ده پرسش حجاب اجباری)
پژوهشگران

روحاله جاللی

مصحح و ناظر

حجت االسالم جواد مرادی

چاپ اول

آبان ماه 0410

فهرست

5

فهرست مطالب
مقدمه نویسنده8 ...........................................................................................
 .0مبنای فقهی الزام به حجاب01...........................................................
 .2تکلیف حجاب بر غیر مسلمان01.....................................................
 .3تنها کشور در حجاب اجباری44.......................................................
 .4حجاب تحمیلی یا توهین به انسانیت24.................................................
 .5حجاب تحمیلی و دینزدگی44.........................................................
 .6متهم بودن زنان32................................................................................
 .7تحمیل ،عملی رضاخانی44................................................................
 .8امام و سخن نگفتن ازحجاب اجباری77................................................
 .1توهینِ تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی83.........................................
 .01رفتارهای اشتباه گشت ارشاد11............................................................
کتابنامه14....................................................................................................
Error! Bookmark not defined. .......................................................

6

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 سیاسی مرکز به ده شبهۀ مهم به موضوع حجاب
اجباری ،با عنوان «حجاب و سیاست» است که به صورت ویژهنامه تدوین
شده است .این اثر در دوران ریاست مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت
دینی ،جناب حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدجواد اصغری تهیه
شده است .رویکرد بخش مکتوب در تدوین این مجموعه رعایت اختصار
در تعداد سؤال و ارائه پاسخ جامع و مستند است.

7

مقدمه

در پایان از کارشناس 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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مقدمه نویسنده

فراتر از مباحث طرح شده دربارۀ اصل حجاب ،مسئلۀ حجاب اجباری و
الزام آن در ایران و به نحوی دخالت سیاست در امر حجاب ،با
پیچیدگیها و پرسشهای متعددی در حوزۀ شرع ،قانون ،انسانیت،
عقالنیت و تاریخ این پدیدۀ پرتنش ،روبهروست.
از طرف دیگر دشمنان نظام با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتهای
تنشزای این مسئله ،به سرمایهگذاری سنگینی در این رابطه روی
آوردهاند .فعالیتهای دشمنان اسالم و نظام اسالمی دراینباره ،از حوزه
رسانهای و هنری به فعالیتهای سیاسی و امنیتی گسترش پیداکرده و با
مهارتهای کاربردی ،درصدد تصویرسازی موردنظر خود در داخل و
خارج از کشور در این حوزه هستند .تصویری از جامعه زنان که
سرخورده و تحقیرشده و با سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی به دلیل
داشتن پوششی متفاوت از تعریف حکومت ،مواجه هستند.
مخاطبِ چنین تصویرسازی مخربی ،ابتدا نسلهای نو هستند که از ابتدا
بخش بزرگی از درک و باورهای مذهبی ،اجتماعی و سیاسی خود را از
آثار و محصوالت غربی فراگرفته و عالوه بر اندیشه و باورها ،ذائقهی
آنان نیز بارنگ و لعاب جهانی به مدیریت مکاتب غربی شکلگرفته است.
این تفاوت تربیتی و شکاف نسلی ،زمینه مساعدی برای سوءاستفاده
فرصتطلبان و معاندان دین است که عدم درک ضرورت شیوه آگاهسازی
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آنان ،جمعیت بزرگی از فرزندان این سرزمین را بهسادگی در اختیار
اهداف دشمنان دین و نظام دینی قرار خواهد داد.
در این نوشتار ،با تجمیع مهمترین سؤاالت و انتقادات در حوزه الزام به
حجاب یا همان حجاب اجباری و پاسخ به آنان ،درصدد آگاهسازی
مخاطب و عالوه بر آن تجهیز حامیان در دفاع از ارزشها و باورهای
اسالمی در این زمینه بودهایم .امید که مطالب این نوشتار ،متناسب و
مطابق با آموزههای مترقی دینی و عقالنیت خدادادی و در مسیر
آگاهسازی و صیانت از پاکدامنی جامعه عزیزمان باشد.
روحاله جاللی
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 .1مبنای فقهی الزام به حجاب

پرسش:
اصالً کجای دین گفته میتوان تکالیف شرعیای که برای آنها حد
مشخص نشده باشد را تبدیل به قانون کرد؟ اصالً آیا در زمان حکومت
معصومین ،حجاب اجباری داشتیم؟

پاسخ:
بسیاری معتقدند دعوا برای اختیاری بودن حجاب ،دعوایی خالف اسالم
نیست .چون اصالً الزام و اجبار به حجاب ،پایه و اساس شرعی و دینی
ندارد .اصوالً تکالیف دینی قابل اجبار و تحمیل نیست .همانگونه که
بنای دین بر «ال إِکراهَ فِی الدِّین» 1است ،چگونه با اجبار و اکراه میتوان
حجاب را الزامی کرد و آن را عملی دینی خواند؟
نکتهی اول اینکه اصل ضرورت رعایت حجاب شرعی است و اینکه این
حکم ،از سوی شارع مقدس (خدا و رسول او) بر انسانها واجب شده

 .1سوره بقره ،آیه 652؛ «ال إِکراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی فَمَنْ یکفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ
یؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَک بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی ال انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛ (اکراه و اجباری در
دین نیست( .زیرا) راه درست از راه انحرافی ،روشنشده است؛ بنابراین ،کسی که به طاغوت
[بت و شیطان و هر موجود طغیانگر] کافر شود و به خدا ایمان آورد ،به دستگیره محکمی
چنگ زده است که گسستن برای آن نیست؛ و خداوند ،شنوا و داناست)».
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است ،مورد اجماع مسلمین و تمام فرق اسالمی است .تا جایی که برخی
از فقها بر این فتوا هستند که «اگر کسی علم به ضروری بودن آن داشته
باشد و آن را انکار کند ،کافر میشود» 1.پس همانند نماز و روزه ،اصل
واجب بودن حجاب ،قابل اجتهاد و تغییر نیست 2.پس ترک حجاب
شرعی ،عملی حرام و موجب فسق 3است .پس فکر نکنیم که حتی اگر

 .1ر.ک :خویی ،ابوالقاسم ،المسائل الشرعیة :استفتاءات ،المعامالتج  ،6ص  1۹۱و 1۹۹؛

تبریزی ،جواد ،صراة النجاة :استفتاءات آلیةاللّه العظمی الخوئی مع تعلیقة و ملحق آلیةاللّه
العظمی التبریزی ،ج  ،1ص  5۰5و گلپایگانی ،محمدرضا ،مجمع المسائل ،ج  ،6ص  1۸۱و
 .1۸۸این توضیح الزم است که انکار به معنای قبول نداشتن تعالیم اسالمی است بهنحوی که
این انکار ،به انکار خدا و نبوت و دین منجر شود؛ یعنی فرد بگوید اهمیتی به خدا و پیغمبر
در این مسئله نمیدهم .درحالیکه اگر بگوید قبول دارم که این حکم خدا است و صحیح است،
اما من عمل نمیکنم ،فرد صرفاً مرتکب فسق شده و اگر تکرار کند؛ فاسق میشود.
 .6البته برخی بین «ضروری واقعی دین» و «ضروری باالستنباط المجتهدین» تفاوت قائل
هستند و در عصر غیبت ،هر امری را از باب ضروری باالستنباط ،قابل اجتهاد میدانند؛ که در
بحث ما تفاوتی ایجاد نمیکند.

 .3فسق ،به معنای خروج از محدودهی شرع است( .راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات
فی غریب القرآن ،تحقیق ،صفوان عدنان داودی ،ص  .)232در شرع به کسی «فاسق»
میگویند که مرتکب گناهان کبیره شده و یا اصرار بر گناهان کوچک دارد .در روایت از
معصوم علیهالسالم نیز معناى فسق چنین آمده است ...« :فَکُلُّ مَعصِیَةٍ مِنَ المَعاصِى الکِبارِ فَعَلَها

01

پرسمان دینی ()84

به اختیاری بودن حجاب قائل شدیم ،میتوانیم اینگونه تصور کنیم که با
عملی ناصحیح و خالف شرع مواجه نیستیم.
اما آیا رعایت حکم حجاب ،طبق شرع اسالم ،ازجمله مواردی است که
قابلیت تحمیل بر جامعه را دارد؟ بهعبارتدیگر میتوان و شرع این اجازه
را داده است که حاکم ،برای جامعه ،رعایت حجاب را اجباری و تحمیلی
کند؟ آیا این تحمیل ،مطابق با دین و امری دینی است؟
قبل از پاسخ به این سؤال ،توجه به این نکته نیز ضروری است که افراد
نمیتوانند بدون دارا بودن قوه استنباط و صالحیت فقهی ،وارد
ال با دیدن
نتیجهگیریهای شخصیِ فقهی با مراجعه به ادله اربعه 1شوند .مث ً

فاعِلُها أو دَخَلَ فیها داخِلٌ بِجَهَةِ اللَّذَّةِ و الشَّهوَةِ و الشَّوقِ الغَالِبِ ،فَهُوَ فِسقٌ و فاعِلُهُ فاسِقٌ خارِجٌ

مِنَ اإلیمانِ بِجَهَةِ الفِسقِ»؛ (ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول عن آل الرسول
صلیاهلل علیه و آله ،ص  ،)331فسق عبارت است از هر نوع نافرمانى خدا که از معاصى بزرگ
باشد و شخصی که اقدام به آن کرده و مرتکب چنین گناهی شده ،انگیزهاش لذتجویی ،شهوت
و غلبه تمایالت نفسانی باشد .چنین کاری ،فسق و فاعل آن فاسق بوده که به جهت فسقش
از ایمان خارج است.
 .1قرآن ،سنت ،عقل و اجماع .در فرض سؤال ما ،سؤالکننده میخواهد با استناد به سنت،
نتیجهگیری فقهی و شرعی داشته باشد.
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یک روایت یا فقدان نص 1و خبر 2راجع به یک مطلب ،سریع از خودشان
فتوا صادر کنند و در مقام اسالمشناس ،موافقت و مخالفت مسائل با اسالم
را نتیجهگیری کنند .همانطور که با شنیدن خواص چند گیاه دارویی و
مطالعه چند کتاب ،نمیتوان سریع بهجای پزشک متخصص نشست و
برای بیماران نسخه پیچید ،در استنباط احکام شرعی هم متغیرهای دقیق،
پیچیده و زیادی وجود دارد تا بتوان به یک فتوا یا گزارهی فقهی صحیح
رسید.
در رابطه با بیحجابی و واکنش حکومت اسالمیِ معصومین (رسول خدا،
امام علی و امام حسن) علیهمالسالم به آن ،گزارش متقن و قابلاعتنایی
وجود ندارد؛ یعنی هم در رابطه با اجبار و قانونی شدن حجاب و هم در
رابطه با آزاد بودن و اختیاری بودن حجاب زنان مسلمان ،خبر قابلاعتنایی
به ما نرسیده است 3که مطلب احتماالً نشان از آن دارد که حجاب در
جامعه اسالمی به نحوی نبوده که اصالً مسئله و چالشی برای حکومت
 .1نص :به کالم صریح و آشکار که احتمال خالف و تأویل در آن نباشد و جز یک معنا از آن
برنیاید؛ بهطوری که غیر آن معنا در کالم احتمال داده نمیشود ،نص میگویند .وقتی آیه یا
روایتی ،بدون هیچ قرینه و دخالتی ،معنایی صریح و واضح دارد و مقصود اصلی شارع مقدس
مشخص است.
 .6در اینجا یعنی رسیدن روایت یا خبری از معصوم علیهالسالم.
 .3ر.ک :بیهقی ،احمد بن حسین ،السنن الکبری ،ج  ،6ص .662
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باشد 1.کما اینکه حتی پوشش زنان غربیِ امروز با دویست سال گذشته
قابلمقایسه نیست و به مراتب ،زنان جامعه غربی ،از اهتمام بسیار بیشتری
برای اصرار بر پوشش بدن برخوردار بودهاند.
از طرفی مانند بسیاری از احکام شرعی ،در آیات و روایات ،وظیفه
حکومت در اجبار و مجازات ترک حجاب مشخص نشده است .پس
دلیل و منطق فقهیِ قانونی کردن حجاب و تعیین مجازات برای ترک آن
چیست؟
بیحجابی از محرمات الهی محسوب میگردد و طبق قاعده «هر فعل
حرامی که در شرع برایش حدی مشخص نشده است ،قابل تعزیر است»

2

و تعزیر نیز با نظ ِر حاکم است؛ پس از دیدگاه فقهی ،حاکم شرع میتواند

 .1در آیه  31سوره نور آمده است که ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ  ...وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا
یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ﴾...یعنی :به زنان باایمان بگو ...و (اطراف) روسریهای خود را بر سینه خود
افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر . ...از این
آیه استفاده میشود که حجاب یک امر معروف و شناختهشده نزد زنان بوده است .چراکه
نمیفرماید که به زنان بگو از خمار و مقنعه استفاده کنند ،بلکه میفرماید :بگو خمارها را
درست استفاده کنند و آن را روی گریبانها و سینههایشان قرار بدهند ،نه اینکه از پشت سر
رها کنند.
( .6کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی ،ففیه التعزیر)؛ حسینی مراغی ،سید
میرعبدالفتاح ،العناوین الفقهیة ،ج  ،6ص .26۱
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برای جلوگیری از گسترش محرمات الهی ،بهویژه گناه پرآسیب
بیحجابی ،مجازات وضع کند.
البته در این باب نظرات متفاوت است .برخی معتقد هستند که حاکم شرع
میتواند برای هر فعل حرامی مجازات تعیین کند ،برخی معتقد هستند

1

این امر فقط در گناهان اجتماعی صادق است .برخی نیز مانند امام خمینی
این برداشت را دارند که این قاعده تنها در گناهان کبیره صادق است که
البته چه بدحجابی را گناه صغیره بدانیم و چه گناه کبیره ،از این باب که
اصرار به گناه صغیره بدون توبه کردن ،موجب کبیره شدن گناه میشود،

2

حجاب هم در بحث ما قرار میگیرد.
از این باب با توجه به اینکه رعایت حجاب شرعی در حکومت اسالمی
یک مسئله اجتماعی و مؤثر در تربیت اجتماعی است ،حاکم اسالمی در
موارد عمومی قابلیت ورود به این حوزه را دارا است و اگر تشخیص
دهد که رعایت حجاب و پوشش شرعی برای حفظ و صیانت از جامعه
اسالمی ضروری است ،حق اهمال و عافیت اندیشی ندارد.

 .1ر.ک :صالحی ،سید مهدی ،و دیگران ،تأملی بر قاعده «التعزیر فی کل معصیه» ،ص  55تا
.23
 .6عبداهلل عَلَیْهِ اَلسَّالَمُ قَالَ «:الَ صَغِیرَةَ مَعَ اَلْإِصْرَارِ وَ الَ کَبِیرَةَ مَعَ اَالِسْتِغْفَارِ»؛ کلینی ،محمد بن
یعقوب ،اصول کافی ،ج  ،6ص  ،6۸6بابُ الْإِصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ ،حدیث .1

06

پرسمان دینی ()84

نتیجه:
پس اوالً اصل حجاب ،یک ضروری دین و بهعنوان یک واجب شرعی
و الهی مورد اجماع مسلمین است .پس ترویج و صیانت از آنیک تکلیف
الهی است و قدم گذاشتن در مسیری که این تکلیف و سایر تکالیف الهی
را در جامعه منزوی میسازد ،گام برداشتن در مسیری خالف شرع است.
ترک آن نیز موجب فسق است .دوم اینکه بهاحتمالقوی ،حجاب در
دوران حکومت معصومین علیهمالسالم ،موضوعی برای برخورد نبوده
است وگرنه هر عقل سلیمی میداند که اگرچه رعایت پوشش بدن ،لزوم ًا
موجب عفاف و سالمت اخالقی نمیشود ،اما بیحجابی و برهنگی زنان
و مردان ،اثرات مخرب و سریعی در فساد اجتماعی و ترویج بیبندوباری
دارد.
بنا بر نظر فقها حاکم شرع میتواند برای هر گناه کبیرۀ اجتماعی ،مجازات
و تعزیر مشخص کند.
البته این نکته را نباید نادیده گرفت که هر الزام و قانونی که با عرف 1و
پذیرش جامعه مطابق نباشد یا نتواند خود را مطابق سازد ،هزینه اجرای
 . 1عرف یعنی عادت و پذیرش جمعی و اجتماعی ،سلوک جمعی ،یا آنچه جامعه بهعنوان
هنجار میپذیرد و خالف آن را بهعنوان عملی ناهنجار قبیح میشمرد .وقتی چیزی از سوی
جامعه بهصورت عرف دربیاید ،قانونی کردن آن کمهزینه خواهد بود .مثالً رعایت توقف و نظم
پشت چراغ راهنمایی که در بسیاری از اوقات بدون حضور پلیس همه قانون توقف را رعایت
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آن باال میرود و حتی ممکن است غیرقابل اجرا باشد؛ به عبارت دیگر
وقتی می خواهیم در جامعه قانون حجاب و عفاف را پیاده سازیم ،باید
مسئله عرف و ارتقای آن را جدی بگیریم .تذکر این نکته از این باب
نیست که اصل اجرای قوانین و تحمیل مناسبات اجتماعی اشتباه است،
بلکه از این باب است که تمرکز بر تحمیل و غفلت از عرف و مهندسی
آن ،موجب شکست و خسارت است .چراکه سلیقه عرفی جامعه ،در
ضمانت اجرای قوانین ،نقشی تعیینکننده دارد.
ضمن اینکه اگر قائل به صحت اجبار و الزام در هر امر شرع مانند حجاب
شدیم ،این امر به معنای این نیست که بهکارگیری هر نوع شیوه و مدلی
از اعمال این الزام ،صحیح و مورد تأیید است؛ یعنی اصل اجبار صحیح
است اما راههای اجبار لزوماً صحیح نیست و ممکن است کامالً غلط و
غیرشرعی و همراه با کجسلیقگی باشد.
کلمات کلیدی :اسالم ،حجاب اجباری ،فقه ،قانون حجاب.
منابع بیشتر برای مطالعه:

میکنند؛ اما اگر ریختن زباله در اماکن عمومی تبدیل به عادت جامعه نشود ،اجرای قانون
مجازات متخلفین ،بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود .البته در رابطه با ریختن زباله ،عرف ،به
قبح آن معترف است و فقط در عمل و عادت مبتالبه تخلف است .اگرنه اجرای قانونی که
ازلحاظ اعتقادی هم موردپذیرش جامعه نیست و حتی خالف آن را میخواهد ،بهمراتب
سختتر و پرهزینهتر خواهد بود.
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 .1سید مهدی صالحی ،رضا نیکخواه و سید سلمان مرتضوی،
«تأملی بر قاعده التعزیر فی کل معصیه» ،مجله فقه و اصول ،سال
چهل و هشتم ،شماره پیاپی  ،107زمستان  ،1335ص  55تا .63

 .2جواد ایروانی ،حجاب اجباری آری یا نه؟ تحلیل قرآنی  -روایی
حجاب شرعی و الزام حکومتی آن ،مشهد ،دانشگاه علوم
اسالمی رضوی 1337 ،ش.
 .3مرتضی مطهری ،مسئله حجاب ،تهران ،انتشارات صدرا.
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 .1تکلیف حجاب بر غیر مسلمان

پرسش:
اگر حجاب یک تکلیف اسالمی است چرا آن را بر غیرمسلمانهای
کشور تحمیل میکنیم؟

پاسخ:
اگر بپذیریم که اوالً حجاب یکی از ضروریات دینی و تکلیفی الهی بر
زنان مسلمان است و ثانیاً حکومت اسالمی میتواند این تکلیف الهی را
قانونی و الزامی کند ،دلیل اینکه زنان غیرمسلمان در ایران نیز به همراه
زنان مسلمان بایستی حجاب شرعی اسالمی را رعایت کنند بر چه اساس
و مبنایی است؟ آیا عقل و شرع مقدس ،چنین تحمیلی را تأیید میکند؟
ابتدا بایستی به این نکته توجه کنیم که وقتی از قوانین حجاب در ایران
سخن می گوییم ،صرفاً الزام به داشتن پوشش سر مطرح نیست و منظور
از قوانین حجاب ،شامل پوشش بدن نیز میشود .توجه به این نکته به
این دلیل مورد اهمیت است که برخی تصور میکنند آزادی حجاب،
محدود به برداشتن پوشش سر خواهد شد و نه پوشش بدن؛ اما وقتی به
این نکته توجه کردیم ،متوجه میشویم که با آزادی حجاب در رابطه با
شهروندان عزیز غیرمسلمان و گردشگران خارجی ،با پدیدهی «بخشی از
زنان جامعه ،با پوشش» و «بخشی از زنان جامعه ،بدون پوشش» ،مواجه
خواهیم شد.
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خوب این امر که برخی از زنان جامعه با پوشش و بخشی از زنان جامعه
بدون پوشش باشند چه ایرادی دارد؟
پاسخ به این سؤال به این امر بستگی دارد که ما رعایت حجاب و پوشش
بانوان را یک امر فردی بدانیم یا یک امر اجتماعی .اگر حجاب ،یک مسئله
و فریضه شخصی و فردی تعریف بشود ،بله قطعاً تحمیل آن نهتنها به
دیگران ،بلکه اجبار و زور کردن آن به خود مسلمانان نیز ،امری پذیرا و
عقالنی نیست؛ اما اگر حجاب را یک تکلیف اجتماعی بدانیم ،بایستی در
این رابطه« ،مناسبات جامعه اسالمی» را در نظر بگیریم.
اگر بخواهیم مسئله را واضحتر بیان کنیم ،باید این سؤال را بپرسیم که
اگر هدف شارع مقدس از الزام و تکلیف زنان و مردان جامعه به حجاب
و پوشش ،حفظ شخصیت و سالمت اخالقی جامعه است ،آیا با رعایت
برخی از مردم کوچه و بازار و عدم رعایت برخی دیگر ،هدف شارع ،در
این امر تحقق خواهد یافت؟
بهطور مثال اگر در یک واگن از قطار شهری ،بیست خانم جوان حجاب
شرعی داشته باشند و پنج خانم جوانِ دیگر نیمه عریان باشند ،اثر حجاب
آن بیست خانم در سالمت اخالقی جامعه اهمیت دارد یا آن پنج خانم
دیگر؟
نکتهی دیگر این است که وقتی عدهای به این دلیل که مسلمان نیستند یا
توریست و خارجی هستند ،آزاد باشند و کشف حجاب و رفع پوشش از
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بدن کنند؛ چگونه میتوان از تبعات تابوشکنانه و اثرات عادیسازی این
امر و سرایت آن به بخش قابلتوجهی از بانوان دیگر جلوگیری کرد و از
طرف دیگر متوجه شد که چه کسی طبق قانون عمل میکند و چه کسی
غیرمسلمان و توریست و ...هست یا نیست؟!
سؤال دیگر اینکه چگونه است هر وقت یک ایرانی به سایر کشورها سفر
میکند باید بهصورت سختگیرانه ،جزء به جزء ،طبق قوانین و ضوابط
آنان عمل کند! مثالً حتی یک مرجع تقلید وقتی به برخی از کشورها
(بدون ویزای سیاسی) سفر کند در معابر عمومی حتی حق پوشیدن لباس
روحانیت را ندارد 1یا از حجاب دختران و زنان پاکدامن مسلمان در
بسیاری از ادارات و دانشگاههای اروپا و  ...ممانعت میشود؛ اما اگر
دیگران بخواهند قوانین جامعه اسالمی ما را رعایت کنند ،این امر یک
نوع تحمیل غیرعادالنه تلقی شود!
نکته آخر اینکه؛ کسی حجاب را به زنان غیرمسلمان بهعنوان یک تکلیف
اسالمی تحمیل نکرده است .دولت اسالمی همانگونه که نمیتواند اجازه
شرب خمر علنی را ،حتی به پیروان ادیان دیگر بدهد ،در رابطه باحجاب
و پوشش نیز که مسئلهای اجتماعی است نمیتواند بخشی از جامعه را از

 .1مانند سفر تبعیدی امام خمینی به ترکیه و تردد ایشان با پالتو.
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آن مستثنی سازد .خصوصاً اینکه تشخیص بدهد که آزادی حجاب،
مفسده قابلتوجهی برای جامعه اسالمی دارد.
زیرا حجاب ،فراتر از ادای تکلیف توسط مؤمنان ،هنجاری الزماالجرا در
جامعه دینی است.

1

حجاب و پوشش برای زنان غیرمسلمان یک امر جایز است .هر حکومتی
میتواند از طریق مبادی قانونی ،امور جایز را برای همه شهروندان خود
بنا بر دالیل و مصالحی که تشخیص میدهد بهصورت قانون و الزماالجرا
درآورد و این امر در هیچ جای دنیا مذموم نیست.
نتیجه:
حجاب یک تکلیف فردی نیست تا تحمیل آن به سایرین (غیرمسلمانان)
ناشایست و قبیح باشد؛ بلکه حجاب یک تکلیف و حق اجتماعی است؛
یعنی ما قائل هستیم جامعه حق دارد در بستری به زیست خود ادامه دهد
تا مطابق با دستورات الهی بتواند سالمت اخالقی خود را حفظ کند .اگر
قرار باشد بخشی از جامعه یک مصلحت اجتماعی را رعایت و بخشی

 .1برخی در این مورد ،عدم وجوب حجاب برای کنیزان در دوران صدر اسالم را مطرح
میکنند .ولی باید به این نکته توجه کرد که بیشتر کنیزها حجاب نسبی سابق خود را رعایت
میکردند و فقط بعد از حکم حجاب میزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد متفاوت بوده

است .جعفریان ،رسول ،رسائل حجابیة ،ج  ،6ص 11۸۸؛ بینام ،فرهنگ فقه مطابق مذهب
اهلبیت علیهمالسالم ،ج  ،6ص ،۹5
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رعایت نکنند ،آن مصلحت ،نتیجه نخواهد داد و از طرف دیگر اجرای
حجاب هم ضمانت اجرا نخواهد داشت .حجاب برای زنان غیرمسلمان،
یک فریضه دینی نیست .بلکه یک امر جایز است که حکومت میتواند
از طریق مجاری قانونی هر امر جایزی را به دلیل مصالحی که تشخیص
میدهد ،بهصورت قانون و الزماالجرا دربیاورد .این مسئله از باب احکام
ثانوی ،نهی از منکر ،مبارزه با اشاعۀ منکر و صیانت از اخالق و معنویت
جامعه ،قابلبحث فقهی است.
کلمات کلیدی :حجاب ،حجاب الزامی ،حجاب اجباری ،اقلیتهای
مذهبی.
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 .1تنها کشور در حجاب اجباری

پرسش:
اگر برخورد با بی حجابی و حجاب اجباری ،امری دینی است چرا در
سایر کشورهای اسالمی نمونه ندارد؟

پاسخ:
ف
سؤال اینجا است که مشروعیت و دلیل برخورد با بیحجابی ،یا تعری ِ
بیحجابی بهعنوان یک عمل غیرقانونی ،ناشی از چیست؟ آیا در دنیا
چنین مسئله ای وجود دارد؟ آیا در سایر کشورهای اسالمی چنین الزامی
دیده می شود؟ اگر ایران ،تنها کشوری است که رعایت حجاب شرعی در
آن الزام قانونی دارد ،این سؤال مطرح میشود که آیا این امر به این معنا
است که در میان ممالک اسالمی ،آیا فقط مردم و دولت ایران ،مسلمان و
پایبند به قواعد اسالمی هستند؟
همانطور که پیشازاین بیان شد ،اصل ضرورت رعایت حجاب شرعی
و اینکه این حکم ،از سوی شارع مقدس (خدا و رسول خدا) بر انسانها
واجب شده است ،مورد اجماع مسلمین و تمام فرق اسالمی است .تا
جایی که برخی از فقها بر این فتوا هستند که «اگر کسی علم به ضروری
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بودن آن داشته باشد و آن را انکار کند ،کافر میشود» 1.پس همانند نماز
و روزه ،اصل واجب بودن حجاب ،قابل اجتهاد و تغییر نیست 2.ترک
حجاب شرعی ،عملی حرام و موجب فسق است.
اما آیا رعایت حکم حجاب ،طبق شرع اسالم ،ازجمله مواردی است که
قابلیت تحمیل بر جامعه را دارد؟ به عبارت دیگر میتوان رعایت حجاب
را اجباری و تحمیلی کرد؟ آیا این تحمیل ،مطابق با دین و امری دینی
است؟
بیحجابی از محرمات الهی محسوب میگردد و طبق قاعده «هر فعل
حرامی قابل تعزیر است» 3و تعزیر نیز با نظرِ حاکم است؛ یعنی از دیدگاه

 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر آیتاهللالعظمی مکارم شیرازی .makarem.ir ،سیستانی ،سید
علی ،استفتاءات المرجع الدینی األعلی السید السیستانی مدظله ،ص .515این توضیح الزم
است که انکار به معنای قبول نداشتن تعالیم اسالمی است بهنحویکه این انکار به انکار خدا و
نبوت و دین منجر شود؛ یعنی فرد بگوید اهمیتی به خدا و پیغمبر در این مسئله نمیدهم.
درحالیکه اگر بگوید قبول دارم که اما من عمل نمیکنم ،فرد فاسق میشود.
 .6البته برخی بین «ضروری واقعی دین» و «ضروری باالستنباط المجتهدین» تفاوت قائل
هستند و در عصر غیبت ،هر امری را از باب ضروری باالستنباط ،قابل اجتهاد میدانند؛ که در
بحث ما تفاوتی ایجاد نمیکند.
 .3حسینی مراغی ،سید میرعبدالفتاح ،العناوین الفقهیة ،ج  ،6ص ( ،26۱کل ما لم یرد فیه حد
من الشرع فی المعاصی ،ففیه التعزیر).
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فقهی ،حاکم شرع میتواند برای جلوگیری از گسترش محرمات الهی،
بهویژه بیحجابی ،مجازات وضع کند.
از این باب با توجه به اینکه رعایت حجاب شرعی در حکومت اسالمی
یک مسئله اجتماعی و مؤثر در تربیت اجتماعی است ،حاکم اسالمی در
موارد عمومی قابلیت ورود به این حوزه را دارا است و اگر تشخیص
دهد که رعایت حجاب و پوشش شرعی برای حفظ و صیانت از جامعه
اسالمی ضروری است ،حق اهمال و عافیت اندیشی ندارد.
حاال این سؤال مطرح میشود که بله پذیرفتیم که لزوم رعایت حجابِ
شرعی ،ضروری دین و طبق فقه ما قابل الزام و قانون شدن است ،آیا در
میان کشورهای اسالمی فقط ایران در حال عمل به این حکم اسالمی
است؟
قبل از اینکه به این سؤال پاسخ بدهیم باید به این نکته توجه کنیم که
قوانین داخلی یک کشور میتواند مستقل از سایر کشورها باشد .حتی
مثالً مم کن است در یک ایالت آمریکا استعمال فالن ماده مخدر جرم و
در یک ایالت دیگر آزاد باشد یا در یک ایالت ،صدور و اجرای حکم
اعدام قانونی و در ایالتی دیگر غیرقانونی باشد و این خالف عرف و عقل
نیست.
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اما در مورد ما چنین پیشفرضی که فقط در کشور ما قانون و اجبار در
مورد حجاب وجود دارد صحیح نیست .در افغانستان از سال  2000قانون
حجاب اجرا میشده است (البته بهصورت افراطی) .در گامبیا در دسامبر
 2015رئیس جمهور یحیی جامه ،حجاب را برای کارمندان زن اجباری
کرد .در استان آچه اندونزی زنان مسلمان نیاز به داشتن حجاب در اماکن
عمومی رادارند .عربستان سعودی تا مهرماه سال  ،1331حجاب را
اجباری میدانست و البته در شهرهای مکه و مدینه همچنان حجاب
اجباری است .پس اینکه تصور کنیم بهجز ایران ،چیزی به اسم حجاب
اجباری در جهان اسالم مطرح نبوده یا نیست ،صحیح نیست.
اما نکته مهمتر اینکه برخالف تصور برخی ،دولتها در دنیا بهشدت در
رابطه باحجاب بانوان از الزامات تحمیلی به اشکال گوناگون استفاده
میکنند و میدانند که داشتن و نداشتن حجاب ،تأثیرات اجتماعی بسیار
اثرگذاری دارد .طبق آخرین بهروزرسانیهای مرکز تحقیقاتی پیو 1در سال
 2021در حداقل  60کشور جهان قوانینی درباره پوشش زنان وجود دارد.

 .1مرکز تحقیقات پیو (به انگلیسی )Pew Research Center :یک اندیشکده آمریکایی
مستقر در واشینگتن دی .سی .است که به ارائه اطالعات درباره مسائل ،نگرشها و روندهای
شکلدهنده ایاالتمتحده و جهان میپردازد .پروژه نگرشهای جهانی پیو یک سری
نظرسنجیها و گزارشهای افکار عمومی در سراسر دنیاست که هدف آن فهم نگرشهای
جهانی درباره موضوعهای مختلف است.
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این قوانین با توجه به همان مبانی فکری و اعتقادی متفاوت است یعنی
در برخی کشورها همانگونه که قبالً توضیح دادیم ،روسری و پوشش
الزامی است و در برخی دیگر داشتن حجاب ممنوع است یا به عبارت
بهتر ،بی حجابی اجباری است و شهروندانی را که بر اساس اعتقادات
دینی خود تمایل به داشتن حجاب دارند از حجاب منع میکنند و در
صورت امتناع آنان با برخورد سلبی و محرومیت از خدمات اجتماعی
مانند حق تحصیل و ورزش و  ...مواجه میشوند.
بیشترین قوانین حجاب یا بهتر بگوییم قوانین ضد حجاب در کشورهای
غربی و اروپایی وضعشده است.
در  21کشور اروپایی ازجمله فرانسه ( 2005و  2010و  ،)2021بلژیک
( ،)2011اتریش ( ،)2016دانمارک ( ،)2011هلند ( ،)2016آلمان
( ،)2017نروژ ( )2011و بلغارستان ( )2016قوانین ملی برای ممنوعیت
پوششداریم در برخی کشورها ازجمله ایتالیا ( 2015و  ،)2017سوئیس
( 2013و  )2017و روسیه ( 2013و  )2015هم قوانین محلی و منطقهای
برای ممنوعیت پوششداریم .بهطور مثال داشتن حجاب در مدارس
فرانسه ممنوع است ،همچنین پارلمان این کشور سال گذشته با  153رأی
از  160رأی داشتن حجاب در مسابقات ورزشی را ممنوع اعالم کرد.
عالوه بر اروپاییها  16کشور آسیا اقیانوسیه 3 ،کشور صحرای آفریقا6 ،
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کشور آمریکایی و  3کشور خاورمیانه قوانینی درباره پوشش زنان دارند.

1

اما اجرا نکردن برخی از احکام اسالمی در سایر ممالک ،دالیل متعددی
دارد و بارها رخ داده است .مثالً قرآن بهصراحت حکم زنا را صد ضربه
شالق میداند 2.اما در بسیاری از کشورهای اسالمی نهتنها این حکم اجرا
نمیشود بلکه ارتکاب به آن امری شایع و بدون مجازات است.
آنچه بر عهدهی حکومتها و نظامهای اسالمی است اجرای دقیق
دستورات اسالم در تمام زمینهها است .خصوصاً احکامی که تأثیر بسیار
بنیادی و قابلتوجهی در سالمت اخالقی جامعه و استحکام بنیان
خانوادهها دارد؛ که متأسفانه بسیاری از دولتهای اسالمی به دالیل متعدد،
ازجمله هژمونی 3و استیالی سبک زندگی و تفکرات غربی در این زمینه
 .1خبرگزاری فارس ( ،)farsnews.irآیا ایران تنها کشوری است که درباره حجاب قانون
دارد؟ .15۰1/2/6۱
 .6سوره نور ،آیه 65؛ «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »؛
 .3فرادستی ،سلطهگری ،سلطه ،یا هژمونی (به فرانسوی )hégémonie :مفهومی است برای
توصیف و توضیحِ نفوذ و تسلط یک گروهِ اجتماعی بر گروهی دیگر ،چنانکه گروهِ مسلط
(فرادست) درجهای از رضایت گروهِ تحتِ سلطه (فرودست) را به دست میآورد .مراد از آن
چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است این اصطالح از واژه یونانی «هژمون»
گرفتهشده که به معنای «رهبر» یا صرفاً «تسلط بر دیگری» است .یونانیان باستان از این
اصطالح برای نشان دادن تسلط سیاسی-نظامی یک شهر بر شهر دیگر استفاده میکردند.
هژمونی با «تسلط داشتن به دلیلِ زورِ صِرف» فرق دارد .تأکید این اصطالح بر آن است که
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کوتاهی میکنند و نتیجۀ آن گسترش فساد اخالقی ،تقلیل اعتقادات و
هویت اسالمی ،آسیبهای خانوادگی و ...است که در جوامع اسالمی آثار
و تبعات آن مشهود است.
نتیجه:
اصل وجوب حجاب یکی از ضروریات دین است و در آن اجتهاد راه
ندارد .اگرچه قوانین داخلی یک کشور میتواند مستقل از سایر کشورها
باشد؛ اما این گونه نیست که دخالت حکومت در داشتن یا نداشتن
حجاب ،مختص به ایران باشد .بسیاری از کشورهای اسالمی به دالیل
متعدد ،نهتنها در رابطه باحجاب بلکه در رابطه با بسیاری از دستورات
صریح و مورد اجماع مسلمین ،قوانین شرع را بهصورت قانونی اجرا
نمیکنند و این امر ،دلیل و رفع تکلیفی نمیشود که چون آنها در رابطه

طبقه مسلط نهتنها ازنظر سیاسی و اقتصادی جامعه را زیر نظارت دارد ،بلکه شیوه خاص
نگرش خویش به جهان و انسان و روابط اجتماعی را نیز چنان همهگیر میکند که بهصورت
«عقل سلیم» درمیآید و آنانی که زیر تسلط هستند این نگرش را همچون پارهای از «نظم
طبیعی» جهان میپذیرند .فرادستی اصطالحی است که در نوشتههای برخی از مارکسیستهای
سده بیستم (بهویژه آنتونیو گرامشی) به کار میرود .در قرن نوزدهم هژمونی به معنای برتری
فرهنگی یا اجتماعی بود .کارل مارکس نظریه مارکسیستی هژمونی فرهنگی را طرح کرد .او
توضیح داد که مراد از هژمونی این است که طبقه حاکم میتواند بر آدابورسوم و ارزشهای
نظام اجتماعی تأثیر بگذارد .ر.ک :فرهیخته ،شمسالدین ،فرهنگ فرهیخته ،ص .۱3۹
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با پیادهسازی احکام الهی سهلانگاری دارند ،ما هم به این امر مبتال گردیم.
درواقع ،آنها یک الگوی منفی در این رابطه هستند.
کلمات کلیدی :حجاب در ایران ،قانون حجاب ،حجاب اجباری ،جهان
اسالم.
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 .8حجاب تحمیلی یا توهین به انسانیت

پرسش:
آیا تحمیل حجاب و هر نوع دستور شرعی بدون در نظر گرفتن عقاید
و انتخاب افراد ،توهین به مقام انسانیت نیست؟
پاسخ:
دین ما میگوید :انسان آزاد خلقشده و هیچکس حق سلب این آزادی را
از او ندارد« .وَ لَا تَ ُکنْ عَبْدَ غَیرِکَ وَ قَدْ جَعَ َلکَ اللَّهُ حُ ّراً» 1.لذا برخی بر این
باورند که تحمیل حجاب -هرچند که حجاب ،امری نیک باشد-بد است.
امری است خالف حق آزادی و حق انتخاب .آنچه بهعنوان مصونیت بر
قامت زنان به اسم حجاب میپیچیم ،اگر به انتخاب آدمی نباشد ،از آدمیت
به دور است .کدام فریضه را میتوان بر مُنکِرش تکلیف کرد؟ نمازی که
از سر اکراه خوانده شود ،عبادت نیست .دینی که بهزور به جامعه تحمیل
شود ،انسانساز نخواهد بود.
از طرف دیگر پذیرش این اصل که انسان ،خود اخالقیات خویش را
میسازد و هنجارها را نه قانون الهی ،بلکه عرف 2تعیین میکند ،مهمترین
 .1امام علی علیهالسالم :بندهى غیر خودت مباش؛ خدا تو را آزاد آفریده است .سید رضی،
نهجالبالغه ،نامهی  ،31وصیت به امام حسن علیهالسالم.
 .6واضع عرف ،عادات اجتماعی و سلوک جمعی است .آنچه در جامعه بهصورت یکرویه و
عادت پذیرفتهشده درمیآید.
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عامل نفی پایبندی به الزامات اجتماعی دینی بوده 1و یکی از مظاهر آن،
کنار گذاشتن تدریجی حجاب و پوشش شرعی ،بهمثابه نماد حضور دین
در اجتماع ،است 2.این تفکر که بایستی انسان ،به خودی خود و نه با یک
الگوی تحمیلی مانند الزامات دینی و سنتی در باید و نبایدهای اخالقی
تصمیم بگیرد بهمرور به باور بخش بزرگی از جوامع اسالمی تبدیلشده
است .پس اگر حجاب و هر حکم شرعی و الهی را بر جامعه تحمیل
کنیم ،انسانیت انسان را نادیده گرفتهایم.
در این باب ،نکاتی قابلتوجه است:
نخست آنکه فرایض و تکالیف ،دودستهاند:
 -1فردی و اجتماعی
در فرایض فردی ،مسئولیت ما بهاندازه دامنهی اثر ما است .اگر دامنهی
اثر کاری صرفاً مؤثر بر خودمان است ،در مقابل خود ،بایستی پاسخگو
باشیم .اگر در مقابل خانوادهی ما است ،باید به خانوادهی خود جواب
بدهیم؛ اما اگر دامنهی اثر ما شامل یک جامعه میگردد ،چیزی به اسم
اعتقاد من و فریضه فردی من معنا نمیدهد .این همان فرایض و تکالیف
اجتماعی است .در فریضهی اجتماعی ما به یک جامعه باید پاسخگو
باشیم.
 .1دان ،کیوپیت ،دریای ایمان ،ترجمه :حسن کامشاد ،ج  ،1ص  51و .56
 .6دورانت ،ویلیام جیمز ،تاریخ تمدن ،ج  ،5ص  215تا .21۸
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نکتهی مهم این است که این پاسخگویی ،امری اختیاری و قابل تسامح
نیست .هیچکس در امور اجتماعی حتی در حیطهی خانواده نمیتواند با
تمسک به اصل آزادی و حق انتخاب ،مرتکب انحراف ،ظلم و فساد شود.
مثالً بگوید انتخاب من واکسن نزدن فرزندم یا سلب حق تحصیل وی
است .چه رسد به عرصهی اجتماعی.
حاال ضمانت این پاسخگویی و به فعلیت رساندن احساس مسئولیت
چیست؟
 -2الزامات اجتماعی
اگر در نقطهای از عالم ،توانستیم جامعهای را بیابیم که هر امری از امور
اجتماعی را بدون تحمیل و اجبار سامان میدهد ،آنوقت استدالل ما
باطل است .درحالیکه در تمام عالم ،مناسبات اجتماعی بهوسیله قوانینی
الزماالجرا گردیده و به جامعه تحمیل میگردد و در صورت تخلف،
مجازات بازدارنده برای آن در نظر گرفته میشود و هیچ انسان عاقلی
نمی گوید چرا مناسبات اجتماعی تحمیلی است و این خالف انسانیت
است.
جوامع ،برای اینکه بتوانند در کنار یکدیگر ،زندگی ایمن و قابلتحملی
داشته باشند ،به وضع قوانین اجتماعی روی میآورند .البته اینکه آن موردِ
تحمیلی ،چقدر درست و عاقالنه و مطابق با پذیرش جامعه است ،بحث
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دیگری است؛ اما قوانین اجتماعی ،با در نظر گرفتن مصالح جامعه و از
مجاری قانونی وضع و اجرا میگردد نه مصالح و انتخابهای فردی.
مثالً اگر بخش بزرگی از جامعه ،خواستار آزادسازی توزیع و استعمال
مواد روانگردان باشند ،نظام سیاسی هیچ کشوری زیر بار چنین حماقتی
نمیرود و کسی آنان را بابت چنین تحمیلی مالمت نمیکند.
حتی در رابطه با همین قانون حجاب ،کشورهای فراوانی را شاهد هستیم
که به بهانههای مختلف ،نداشتن آن را تحمیل میکنند و به زنِ مسلمان،
اجازه رعایت مناسک شرعی و اخالقیاش را نمیدهند و در عین حال
مزورانه دم از جنایت بودن ایدئولوژیِ تحمیلی و ستایش تکثرگرایی
میزنند .درحالیکه الزام به رعایت پوشش اخالقی و اجبار برای عدم
رعایت آن ،ابداً مساوی نیست.
بله .یکی از لوازم پاسداشت انسانیت ،احترام به اصل «حق انتخاب» است؛
یعنی همان کلمه مقدس آزادی.
اما این واژه نیز از آن دسته مفاهیمی است که قربانی عوامزدگی و
جمعکردن طرفدار شده است .آزادی در چه حالتی انسانی است؟ اگر دود
سیگار فردی در واگن مترو ،سایرین را به سردرد و سرفه مبتال کند ،باید
به آزادی استعمال دخانیات مباهات کرد؟ برخی «ولانگاری در انتخاب»
را با «امکان انتخاب برتر» جابجا کردهاند .مگر بهجز افراد غافل یا جاهل،
کسی در عالم قائل به ولانگاری در انتخاب است؟ مثالً اگر کسی
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داعشیسم را بپذیرد ،به دلیل آزادی انتخاب ،تشویق میشود؟ اگر کسی
کودک آزاری را انتخاب کند ،به انتخاب وی احترام گذاشته میشود؟ یا
اینکه از هر انتخابی استقبال نخواهد شد؟
پس منظورمان این است که بایستی عقاید را تحمیل کرد؟ ابداً! منظورمان
این است که عقیدهی تحمیلی ارزش فردی ندارد ،اما الزام به رعایت
مناسبات پذیرفتهشدهی اجتماعی یک اصل پذیرفتهشده عقالیی در عالم
است.
به عبارت دیگر عقیده زمانی ارزشمند است که انتخاب آگاهانهی فرد
باشد .به همین دلیل است که هیچکس به حمایت یا دشمنی یک کودک
در مورد فاشیسم و هیتلر وقعی نمینهد .چون انتخابی ناآگاهانه و بدون
قابلیت ارزشگذاری است؛ اما هیچکس نمیتواند با هر عقیدهای پا به
عرصه زیست اجتماعی بگذارد .مثالً به همان کودک از روی خیرخواهی
اجازه نمیدهند که تنهایی به خیابان برود .وقتی انسان پا به عرصه اجتماع
میگذارد ،عقایدش را با جامعه منطبق میکند؛ و تمام جوامع با تحمیل و
الزامات اجتماعی زندگی کرده و خواهند کرد.
والدین و دولتی که بایدونبایدهای تربیتی را لحاظ نکند مالمت میشود.
آیا اگر زمینهی افراطیگری ،جهالت و جزماندیشی را فراهم کنیم و افراد
زیادی به داعش بپیوندند ،مسئول نخواهیم بود؟
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از طرف دیگر ،این را بدانیم که در طول تاریخ و در تمام جوامع ،خواص
و نخبگان ،به دنبال تحمیل و تحدید اعتقادات و انتخابات بشر بودهاند.
هرکسی با هر دلیلی به دنبال هدایت افکار عمومی به سمت مکتب و
م سلک خویش است .حتی آنان که مدعی رد هرگونه تفکر و مسلک
تحمیلی هستند در گفته خود ابداً صادق نیستند .چراکه همان طرفداران
آزادیِ حجاب و پوشش نیز به دنبال تحمیل عقیده خود به آنان هستند
که ولنگاری در امر پوشش را بنیانکن و خانمانسوز میدانند؛ یعنی اگر
من نوعی معتقد باشم که ولنگاری و سهلانگاری در امر پوشش در جامعه
موجب باال رفتن امکان فساد من ،فرزندان من ،همسر من و اطرافیان من
و تسهیل روابط غیراخالقی ،افزایش فرزندان نامشروع ،افزایش عقدههای
جنسی و تجاوز ،افزایش سقطجنین ،تقلیل باورهای اخالقی و مذهبی و
هزار آسیب دیگر خواهد شد ،طرفداران آزادی پوشش و حجاب ،درصدد
تحمیل چنین جامعهای بر من هستند و تمام بایدونبایدهای شرعی و الهی
و عقالنی من را بیارزش خطاب میکنند.
امروزه انواع ابزار تحمیل و الزامات اجتماعی در حوزههای اخالقی در
خدمت قدرتمندان است .از قوانین دستوری و قوانین منع حجاب تا
هزاران فیلم و سریال پربیننده و جهانی و غولهای رسانهای قدرتمند تا
ساخت میلیونها فیلم مستهجن و پورن و  ...تا جامعهای بسازند که وقتی
کسی از چهارچوب های اخالقی حرف بزند ،مانند یک احمق
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قرونوسطایی نگاهش کنند .روزگاری  1LGBTجماعت ،منفور و مورد
تقبیح جهانی بود ،اما امروزه بمباران رسانهای به نحوی جوامع را منفعل
ساخته اند که منتقد چنین اعمال شنیعی برخالف تمام ادیان ابراهیمی،
جرئت ابراز عقیده نداشته باشد.
دوم اینکه در این مورد ،ابتدا مشخص کنیم که انسانیت به چه معنا است
تا بفهمیم دقیقاً به چه توهین شده است؟
انسانیت یعنی آراستگی به کماالتی که یک انسان میتواند از حیث انسان
بودن به آن دست یابد .مثالً دانش ،عقالنیت ،تجربه و اخالق ممدوحه

 .1جامعه  LGBTافرادی هستند که یا کششهای جنسی به همجنس دارند و یا در عادات
جنسی خود دچار اختالل هستند .این عنوان یک سرواژه است که شامل همجنسگرایان زن
و مرد ،کسانی که کشش جنسی با همجنس و غیرهمجنس دارند و یا دارای اختالل هویتی در
تمایالت جنسی نسبت به انتساب جنسیت خود در زمان تولد هستند .گروه آخر یا ترنسها،
بیمارانی در نظر گرفته میشوند که باید ازلحاظ روانی یا جسمی درمان و دارای هویت جنسی
موردقبول خود شوند؛ اما گروههای دیگر همگی مورد محکومیت ادیان ابراهیمی هستند و
البته غیر از معیارهای مذهبی ،انحراف هدفی آنان در مسائل جنسی معموالً بهصورت عادی
مشمئزکننده و خالف فطرت و شخصیت بشری است؛ اما به مدد تبلیغات سنگین و کامالً
حسابشده در چنده دهة گذشته ،عالوه بر کشورهای سکوالر ،سایر مجامع مذهبی نیز تحت
تأثیر عادیسازی و ترویج چنین انحرافاتی قرارگرفتهاند.
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مانند ایثار و غیرت 1.مثالً انسان ،اگر گرسنه بود اما غذایش را به دیگری
داد ،انسانیت و غیرت روی هم نوع و ایثار به خرج داده است .اگر انسانی
عصبانی بود و خشمش را کنترل کرد ،انسانیت نشان داده است.
انسانیت اصولی دارد .برخی جای حیوانیت و انسانیت را عوض کردهاند
و بهجای اینکه از شرم سرخود را باال نیاورند ،از دیگران طلبکار هستند.
اگر طبق دستور تمام آیینهای الهی ،مروج حجاب و پوشش شوند و
جامعه را بر اساس اولیهترین وظایف یک حکومت خیرخواه ،وادار به
رعایت عفاف ،حیا و سالمت اخالقی کنند تا بنیانهای اخالقی و
خانوادگی مصون بماند و زن تبدیل به یک ابزار و کاالی جنسی نشود و
بتواند بهصورت ایمنتر به کنش عفیفانه اجتماعی مشغول گردد ،انسانیت
را ذبح کردهاند ،اما اگر با تأسیس روسپیخانه و کالبهای برهنگی و
تولید میلیونی پورنوگرافی و فیلم و سریال فاسد و منع حجاب و ،...عالَمی
را به سمت جنایات اخالقی مانند زناکاری ،سقطجنین ،تجاوز ،افزایش
عقدههای جنسی ،بلوغ زودرسِ ویرانگر ،باال رفتن سن ازدواج ،خیانت
و فروپاشی خانوادهها سوق دهند ،در قله تمدن و احترام به مقام انسان و
انسانیت قرارگرفتهاند.
اینجا است که بایستی نقش قدرتمند «ایدئولوژی تحمیلی» غرب را
 .1ر.ک :جاللی ،روحاهلل ،اندیشههای امام خمینی در آینه نگاه معاصر (مجموعه مقاالت) ،انسان
سعادتمند در اندیشه امام خمینی ،ص .6۱
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شناخت که چگونه میتوان رذالت را فضیلت جلوه داد و فضیلت را
رذیلت کرد.
نکته سوم؛ اینکه البته اگر بخش قابلتوجهی از جامعه ،قانونی (هرچند
صحیح و مترقی) را نخواهند و نپذیرند و فضائل را رذیلت بپندارند،
بحران پذیرش (عدم تطابق عرف و قانون) ،تعادل اجتماعی را به هم
خواهد زد .بهعبارتدیگر ،حجاب و هر الزام خردمندانهی اجتماعی را تا
زمانی میتوان موجب سامان اجتماعی دانست که تعادل جامعه
درخواستن و نخواستن آن به هم نخورد .آنان که تصور میکنند بایستی
صرفاً با تحمیل ،بایدها و فرایض اجتماعی را اجرا و ادا کرد و بر ارتقای
عاقالنه پذیرش اجتماعی سرمایهگذاری جدی ننمود ،سخت غافلگیر
خواهند شد .چراکه در الزامات اجتماعی ،شما محتاج نیروی انتظامی
هستید تا اصل معقول بازدارندگی را تضمین کنید .حاال بهطور مثال؛ اگر
توانستید که توقف پشت چراغقرمز را تبدیل به هنجار کنید ،با حداقل
دخالت پلیسی میتوانید این تحمیل خردمندانه و سامانبخش را تضمین
کنید؛ اما اگر نتوانستید ریختن زباله در اماکن عمومی را تبدیل به هنجار
کنید ،روز سیزده به در سیزده هزار پلیس هم در تفرجگاهها بگذارید
نمیتوانید آلوده نشدن اماکن تفریحی را تضمین کنید.
تا جایی از تخلف ،حکومت و نیروهای انتظامی به هدایت و کنترل
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عادی جامعه مشغول هستند و از جایی به بعد وارد برخورد و تخاصم با
جامعه خواهند شد؛ که این امر هزینههای این الزام را بهصورت تساعدی
باال خواهد برد و واکنشهای اجتماعی ،آن تکلیف را هرچند که مترقی
باشد ،غیر مترقی ،جاهالنه و غیرانسانی خواهد دید.
پس تمام دستگاههای مربوطه و تمام مبلغین و مؤمنین و خیرخواهان،
مکلف و موظف هستند که جامعه را به تکالیف ممدوحهی اجتماعی
ترغیب و تشویق کنند و آنان را بهصورت هنجار دربیاورند و در این
مسیر از شگردهای مکارانه دشمنان عفاف و حجاب ،غفلت نورزند.
نتیجه:
باید تفاوت تکالیف فردی و اجتماعی را در نظر گرفته و بدانیم که تحمیل
فرایض و تکالیف اجتماعی ،اگر از مجاری قانونی صورت بپذیرد ،امری
جهانی و موردقبول عقالی عالم است و بنای تنظیم مناسبات اجتماعی با
الزامات قانونی و تحمیل شکلگرفته است .حجاب نیز امری اجتماعی و
مؤثر در امنیت و سالمت آحاد یک جامعه است.
تمام دنیا مشغول تحمیل عقاید خود از شیوههای مختلف به بشریت بوده
و خواهند بود .ایجاد بسترهای فساد ،بدترین نوع تحمیل به بشریت و
خصوص ًا به جامعه زنان است و ترویج و اباحهگری در بد پوششی و
تهییج جنسی ،موجب یک اسارت انسانی است نه رهایی و آزادی.
کلمات کلیدی :حجاب تحمیلی ،حجاب اجباری ،توهین به انسان.
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 .5حجاب تحمیلی و دینزدگی

پرسش:
آیا تحمیل حجاب به مردم ،موجب بیدین شدن مردم و کنار گذاشتن
حجاب از سوی بسیاری از مردم نشده است؟ درواقع نمیتوان گفت که
حجاب اجباری موجب مفسده و دینزدایی است؟

پاسخ:
در منطق اسالم ،با حاکمیت عقالنیت در شیوهی ترویج مکتب اسالم
مواجه هستیم .در این مکتب ،فهم و درک حاکم و عالم اسالمی ،از طاقت
و تاب آوری مکلفین و میزان پذیرش مخاطب ،از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است.
بهطور مثال؛ اگر بپذیریم که در اسالم؛ میزان تکلیف بهاندازهی وُسع و
ی مکلف است 1،اگر بدانیم که بسیاری از احکام تدریجی نازل
تابآور ِ

 .1سوره مبارکه البقرة ،آیه « ،6۸2ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها»؛ خداوند هیچکس را ،جز
بهاندازه تواناییاش ،تکلیف نمیکند.
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و ابالغشده است 1و اگر در اجتهادِ فقها ،اصولی مانند اصل برائت 2و
اصل صحت 1و  ...داریم ،اگر روایاتی داریم که پیامبر و ائمه علیهمالسالم،
مبلغان اسالم را به تمرکز بر بشارت به مردم و نه ترساندن و رماندن
 .1برخی از احـکام اسالم که در مورد آنها نیاز به مقدمهچینی و زمینهسازی بوده ،در چند
مرحله تشریع شدهاند .مشهورترین حکم تـدریجی که از دیرباز موردتوجه مفسرین و
صاحبنظران بوده ،حکم تحریم خمر و شراب است که در چند مرحله و طبق طاقت جامعه
بهطور مطلق حرام گردید .حرمت ربا و حکم جهاد نیز به نظر بعضی بهصورت تدریجی
بیانشده است.
در واقع هرگاه اجرای احکام الهی بهصورت دفعی ممکن بود ،واجب است این احکام بهصورت
یکدفعه برای مردم بیان و درنهایت اجرا شوند؛ اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان
زمینههای الزم ،باعث بدبینی مردم نسبت به دین و همچنین سبب وهن و هتک حرمت اسالم
شود ،الزم است این دستورات بهصورت تدریجی بیان و اجرا شوند تا بهتدریج زمینه برای

اجرای کامل احکام فراهم شود( .حیدری ،حمیده ،جایگاه تدریج در بیان و اجرای احکام در
عصر غیبت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،خبرگزاری رسمی حوزه 15 ،فروردین
 ،15۰۰کد خبر.)۹51225 :
 .6اصل برائت به زبان ساده یعنی اصل بر این است که انسان تکلیفی ندارد ،مگر اینکه خالف
آن ثابت شود .اصل برائت از اقسام اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را در مواردی
که بعد از جستوجو و عدم دستیابی به دلیل ،در تکلیف واقعی شک مینماید ،تعیین نموده
و به برائت ذمه او از تکلیف مشکوک حکم میکند؛ به بیان دیگر ،مراد از اصل برائت ،اصلی
از اصول عملی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دسترسی وی به حجت شرعی،
اجرا میشود و در مقام عمل ،مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمیداند؛ برای مثال،
هنگامیکه مکلف بعد از جستوجو و عدم دستیابی به دلیل ،در حرمت یا حلیت استعمال
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دخانیات شک میکند ،اصل برائت جاری نموده و به حلیت استعمال آن حکم میکند و از
عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی ،ایمن میشود( .مطهری ،مرتضی ،آشنایی با علوم
اسالمی ،ج  ،3ص .)5۸
 .1اصل صحت یا قاعده صحت به معنای بنا را بر صحت و درست انگاشتن عمل گذاشتن
مگر اینکه خالف آن اثبات گردد .این اصل در فقه و اخالق کاربرد فراوانی دارد .برای این
قاعده سه معنای کاربردی در نظر گرفته شده که شامل جواز تکلیفی ،جواز وضعی و صحت
معامالت است .مثالً شک میکنیم ،آیا قصاب مسلمان ،سر گوسفند را درست ذبح کرده است
یا غسال مسلمان ،میت را صحیح غسل داده است ،بنا را بر صحت عمل وی میگذاریم.
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سفارش کرده 1و تأکید کردهاند که مراقب مراتب ایمان سایرین باشیم و
باید تالش کنیم که به نرمی این مراتب را افزایش دهیم 2،همه این مسائل،
 .1شهید مطهری در توضیح این سیرهی اسالمی (تقدم بشارت بر تنفر) گفته است:
گاهی بعضی از دعوتها نهتنها سوق دادن و قائدیت نیست ،بلکه تنفیر است ،یعنی نفرت ایجاد
کردن و فرار دادن است؛ و این ،اصلی است روانی؛ روح و روان انسان اینطور است .همان
مثال بچه و مدرسه را عرض میکنیم :بسیاری از اوقات ،پدر و مادرها یا بعضی از معلمهای
بچهها بهجای تبشیر و انذار ،تنفیر میکنند ،یعنی کاری میکنند که در روح بچه یک حالت
تنفّر و گریز از مدرسه پیدا بشود و عکسالعمل روح این بچه گریز از مدرسه است.
تاریخ مینویسد :وقتی پیغمبر اکرم مُعاذ بن جَبل را برای دعوت و تبلیغ مردم یمن ،به یمن
فرستاد -طبق نقل سیرهی ابن هشام -به او چنین توصیه میکند« :یا مُعاذُ بَشِّرْ وَ التُنَفِّرْ ،یَسِّرْ
وَ التُعَسِّرْ»( .ابن هشام ،عبدالملک ،السیرةالنبویة یا سیرهی ابن هشام ،ج  ،5ص  ).63۱برای
تبلیغ اسالم میروی ،اساس کارت تبشیر و مژده و ترغیب باشد ،کاری کن که مردم مزایای
اسالم را درک کنند و از روی میل و رغبت به اسالم گرایش پیدا کنند .نفرمود« :وَ ال تُنْذِرْ»
انذار نکن ،چون انذار جزء برنامهای است که قرآن دستور داده .نکتهای که پیغمبر اکرم اشاره
کرد این بود که «بَشِّرْ وَ التُنَفِّرْ» کاری نکن که مردم را از اسالم فرار بدهی و متنفّر کنی .مطلب
را طوری تقریر نکن که عکسالعمل روحی مردم فرار از اسالم باشد؛ و این چه نکتهی بزرگی
است( .مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار شهید مطهری ،سیری در سیرهی نبوی ،ج  ،12ص
).152
 .6اإلمامُ الصّادقُ علیهالسالم :إنّ اإلیمانَ عَشْرُ دَرَجاتٍ بِمَنزِلَةِ السُلَّمِ ،یُصْعَدُ مِنهُ مِرْقاةً بَعدَ مِرْقاةٍ،
فال یَقُولَنَّ صاحبُ االثنَینِ لِصاحِبِ الواحدِ :لَستَ على شَیءٍ ،حتّى یَنْتهیَ إلَى العاشِرِ .فال تُسْقِطْ
مَن هُو دُونَکَ فیُسْقِطَکَ مَن هُو فَوقَکَ ،وإذا رأیتَ مَن هُو أسْفَلُ مِنکَ بدرجةٍ فارْفَعْهُ إلیکَ
برِفْقٍ ،وال تَحْمِلَنَّ علَیهِ ما ال یُطیقُ فَتَکْسِرَهُ ،فإنّ مَن کَسَرَ مؤمنا فعلَیهِ جَبْرُهُ :همانا ایمان ،مانند
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بیانگر آن است که شارع مقدس (خدا و رسول) به مسئلهی طاقت و
پذیرش اجتماعی و فراری و دلزده نشدن مردم از اصل دین و مکتب
اسالم بسیار اهمیت داده است.
در این مورد ،سؤال اینجا است که تحمیل حجاب ،کجای این عقالنیت
و فراری ندادن مردم از دین قرار میگیرد؟ بسیاری معتقد هستند که اگر
تحمیل حجاب برای حفظ دین مردم و مقابله با فساد جامعه بوده است
نتیجهی آن باعث دینگریزی مردم و فساد بیشتری شده است.
 .1نمیتوان بهسادگی به این نتیجه رسید که در جامعهای که با رشد و
توسعه تکنولوژی و گسترش ارتباطات ،بهصورت شبانهروزی در حال
بمباران اخالقی و در معرض انواع محرکهای جنسی است ،اگر رعایت
پوشش شرعی( 1آنهم بهصورت حداقلی) ،قانونی و الزامی نبود ،امروز

نردبانى است که ده پله دارد و پلههای آنیکی پس از دیگرى پیموده میشود .پس کسى که
در پله دوم است نباید به آنکه در پله اول است بگوید تو چیزى نیستى تا برسد به آنکه در
پله دهم است (او هم نباید به پایینتر خود چنین سخنى بگوید) .آن را که در پله پایینتر از
تو قرار دارد نینداز که باالتر از تو نیز تو را میاندازد .اگر دیدى کسى یک پله از تو پایینتر
است با مهربانى و مالیمت او را بهطرف خود باالکشان و فراتر از توانش بارى به دوش او

مگذار که او را میشکنی؛ و هر کس مؤمنى را بشکند باید شکستگى او را جبران کند( .کلینی،
محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ج  ،6ص .)55
 .1حجاب ،صرفاً پوشاندن سر بانوان نیست و شامل پوشاندن اندامهای بدن نیز است.
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با بدنه کوچکتر یا بزرگتری از دینداران و بیدینان یا گسترش یا کاهش
فساد اخالقی روبهرو بود.
در واقع آیا میتوانیم مطمئن شویم که اگر پس از انقالب اسالمی ،با
آزادی حجاب و پوششِ بدن زنان و مردان مواجه بودیم و مردم در
محیطهای آنچنانی به فعالیتهای اجتماعی میپرداختند ،آمار و جمعیت
افراد مذهبی و مقید و میزان فساد و انحراف اخالقی در جامعه وضعیت
بهتری داشت؟
 .2همچنین نمیتوان بهسادگی نتیجه گرفت که تنها دلیل و الاقل دلیل
ی دلزدگی بخش بزرگی از جامعه از دین و مذهب ،ناشی از حجاب
اصل ِ
اجباری است .این امر به معنای نادیده گرفتن عوامل بسیار مؤثری چونان،
ضعف و انحراف در تبلیغات دینی ،تبلیغات گسترده و پیچیدهی ضد
دینی ،اثرات محیطی و تربیتی ،آسیبهای سیاسی و اقتصادی در نظام
دینی و ضعف و سستی اخالقی و ایمانی برخی از افراد (افرادی که از
ابتدا تقید خاصی به مکتب اسالم نداشته و احکام شرعی برایشان چندان
مهم نبوده است و مظاهر مادی و جنسی برای آنان فریبنده و جذاب است
و اکنون به بهانههای مختلف ،دلیل القیدی خود را بر گردن دیگران
میاندازند) است.
 .3این قاعده (تحمیل مساوی با دینگریزی) را میتوان به سایر و حتی
تمام تکالیف الهی و شرعی سرایت داد .مگر در زمان پیامبر و امام علی
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علیهماالسالم ،حدود الهی با قاطعیت اجرا نمیشد؟ مگر شالق زدن زانی
و شرابخوار و  ...موجب خشم و دینگریزی عدهای نبود .سرایت به
تمام تکالیف الهی ،یعنی اگر حتی تحمیل حکومتی و قانونی را هم کنار
بگذاریم ،مگر اینگونه نیست که دینی که حکم هرگونه میخواری 1و
روابط نامشروع و ترک حجاب و نماز و روزه و حج و خمس را
بیاهمیت بداند ،امربهمعروف و نهی از منکر را تعطیل کند و کاری به کار
کسی نداشته باشد ،کسی را با هر فسادی قضاوت نکند و فاسق نداند و
صرفاً خواهان دل و نیتی پاک و انسانی باشد که بدخواه کسی نیست و
به فقرا کمک میکند و از کسی دزدی نمیکند و کسی را آزار نمیدهد،
چقدر محبوب و قابل ترویج است؟ بهعبارتدیگر چنین دینی نمیتواند
موجب رونق چند برابری دین اسالم در ایران و سراسر جهان شود؟ قرار
نیست به هر قیمتی همه راضی و خوشحال باشند.
مگر این گونه نیست که اجرای احکام شریعت و عدالت و عمل قاطع به
دستورات اسالمی ،حتی انسان بزرگی مانند علی علیهالسالم را نزد بخش
بزرگی از جهان اسالم و مردمان دوران خود ،منفور و منزوی میسازد؟
مگر بسیاری از انبیای الهی به همین دلیل ،مانند لوط و نوح و یونس و...
از جامعه منزوی و طرد و حتی از سوی مردم سنگباران و مورد قتل واقع

 .1خوردن مشروبات الکلی.
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نشدند؟ 1پس اینگونه نیست که در هرجایی با معیار خوشآمد افراد
بخواهیم با شریعت مواجه شویم.
 .5قرار است دین موجب رشد و ترقی و سالمت جامعه ،البته با معیارهای
الهی گردد .اگر به این دلیل که اجرای هر بخشی از دین ،فالن گروه را
زده و فراری میکند ،بخش هایی از دین را کنار بگذاریم ،از دین ،یک
شیر بیشکم و یال و دم میماند 2.چیزی شبیه دینداری بسیاری از
کشورهای بهظاهر اسالمی که هرگونه فساد و خالف شرعی در آن رایج
است و گاهی تنها اثری که از شرع مقدس اسالم باقیمانده است ،اسامی
اسالمی افراد است .در منابع اسالمی هم بسیار تأکید شده است که نباید
دین خدا را با میل دیگران تغییر داد.

3

 .1سوره ابراهیم ،آیه 13؛«وَقَالَ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ لِرُسُلِهِم لَنُخرِجَنَّکُم مِّن أَرضِنَا أَو لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا؛
کسانى که کافر بودند به پیغمبرانشان گفتند :ما قطعاً شما را از سرزمین خودمان بیرون میکنیم،
مگر اینکه به آیین ما بازگردید».
 .6مثنوی معنوی موالنا« :شیر بیدم و سر و اشکم که دید؟ اینچنین شیری خدا خود نافرید».
 .3پیامبر خدا صلیاهلل علیه وآله وسلّم به معاذ بن جبل ،هنگام گسیل داشتن وی به یمن
سفارش کردند« :ای معاذ! کتاب خدا را به ایشان بیاموز و آنان را بااخالق نیکو تربیت کن ...
و فرمان خدا را در میانشان روانساز و در کار خدا و مال خدا از هیچکس بیم مدار  ...و خدا
و روز دیگر را به یاد مردم آر ،آنان را موعظه کن که آن نیرومندترین عامل برای واداشتن
ایشان به عمل کردن به چیزی است که خدا دوست دارد ... .و در امر خدا از سرزنش کنندگان

نترس»( .حسن بن علی ابن شعبه حرانی ،تحف العقول فیما جاءَ مِنَ الحِکَمِ وَ الْمَواعظ عَنْ آل
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 .5چرا در کنار عدم تحمل برخی و عصبانیت آنان از اصل دین ،به فواید
بزرگ مراقبت ها و الزامات اجتماعی با معیارهای دینی در تشویق جامعه
به دینداری پرداخته نمیشود؟ هزاران بحران اخالقی بهوسیله رعایت و
مراقبتهای اخالقی الزامی رفع شده است .مردم با همین الزامات اخالقی
با خیال راحت نوامیس خود را به محیطهای علمی و اقتصادی و سیاسی
می فرستند و کمتر نگران آلوده شدن خود و عزیزانشان به فساد و
انحرافات اخالقی هستند.
 .6نکته آخر اینکه بله این را هم باید بهعنوان یک تکلیف و ضرورت
قطعی در نظر بگیریم که به همان اندازه که وظیفهداریم به احکام اولیه
شریعت پایبند باشیم و بر اجرای آن اهتمام بورزیم ،به همان اندازه هم به
نکاتی که در مقدمه بیان شد و قواعدی مانند احکام ثانویه شرعی و مسئله
وهن دین هم باید التزام داشته باشیم .در نظر نگرفتن تطابق عرف و قانون
و اموری از این قبیل نیز موجب سقوط باورهای دینی میگردد.
نتیجه:
پیش بینیِ عاقبت اجباری و اختیاری بودن الزامات اخالقی شرعی ،چندان
الرّسول ،ترجمهی محمدصادق حسنزاده ،ص  ).65درجایی دیگر امام صادق علیهالسالم
فرموده است« :اگر مردمان حج را تعطیل کردند ،بر امام واجب است که آنان را به گزاردن
حج مجبور کند ،خواه بخواهند و خواه نخواهند ،زیرا این خانه برای حج نهاده شده است».
(کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ج  ،5ص .)6۱6
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قابل صحتسنجی و متر کردن نیست .نگاه تکبُعدی و تک علتی در
رابطه با پدیدهی دینگریزی میتواند به ما آدرسی غلط داده و موجب
بدتر کردن وضعیت دینداری و اخالقی جامعه شود .رعایت بسیاری از
حدود و تکالیف اسالمی نفرت زا است و اگر با این منطق دینگریزی با
آنان مواجه شویم باید رسالت انبیاء و اولیاء تعطیل میشد .در واقع فکر
نکنیم که دایرهی بدآمد و تلخی دینگریزان ،محدود به امر حجاب و
امثالهم است .همچنین نباید در دین اسالم هممذهب را مانند موم در
مشت خوشآمد جامعه قرار نمیدهند تا به هر شکلی دربیاید چراکه
هدف از دینداری محقق نخواهد شد .در کنار دینگریزی عدهای ،از
ترویج و صیانت از دین و اخالق دینی در پی قانون حجاب نیز نباید
غافل شد .اگر حجاب سر و بدن قانونی نبود ،بانوان بپوشش میتوانستند
نقش فوقالعاده مؤثری در زدودن سایر مظاهر دینی و اخالقی و
آسیبهای اجتماعی نسبت به سایرین داشته باشند.
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تمام این نکات در کنار رعایت سایر اصول عقالنی در اسالم مانند احکام
ثانوی 1،قدر مقدر و قاعده میسور 2،اهم و مهم 3و ...قابلتغییر و تعدیل
است.
کلمات کلیدی :حجاب اجباری ،حجاب قانونی ،دینگریزی،

 .1عالمان اصول فقه ،احکام شرعی را به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم کردهاند.
حُکم ثانَوی (حکم بعدی) ،حکم شرعی جدیدی است که به دلیل ایجاد شرایط خاصی مانند
اضطرار و عُسر و حرج ،جایگزین حکم اولیِ یک موضوع میشود؛ مانند وجوب خوردن
گوشت مردار در حالت اضطرار که در حال عادی حرام است.
 .6قاعده میسور ،عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک تکلیف ،بعد از عدم قدرت بر انجام آن بهطور
کامل است؛ به عبارت دیگر ،بهاندازهای که مقدور و میسر است باید تکلیف را انجام داد و
بیش از آن ساقط است .در مورد ما اجرای احکام اسالمی در جامعه منظور است که باید
مسئله امکان هم در نظر گرفته شود.
 .3قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت ،به معنای تقدم حکم مهمتر درجایی است که بین دو حکم
(مهم و مهمتر) تزاحم وجود دارد؛ بنابراین ،هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد ،در مقام رفع
تزاحم ،در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد ،مقدم میگردد و در صورت تساوی،
مکلف در امتثال هر یک از آن دو مخیر است ،مثل آنکه دو نفر در حال غرق شدن باشند و
مکلف فقط قادر به نجات یکی از آنان باشد ،حال در صورتی که یکی از دو نفر ،پدر
نجاتدهنده و دیگری فردی بیگانه باشد ،نجات پدر مقدم است؛ ولی هرگاه هر دو بیگانه
باشند ،وی در نجات دادن هر یک از آنها مخیّر است .این راهحل را ،قاعده تقدم اهم بر مهم
میگویند.
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 .6متهم بودن زنان

پرسش:
قوانین سخت حجاب در دین اسالم و فراتر از آن تحمیل حکومتیِ آن
به زنان و از طرف دیگر رها بودن مردان در این زمینه ،حس منفی و
تحقیرکنندهای به جامعهی زنان میدهد .چرا زنان بایستی همیشه در این
رابطه تحقیر شوند و در فشار و محدودیت باشند و تصور کنند که به
آنان به چشم فاسد کنندهی جامعه نگاه میشود؟ نباید بهجای سرکوب
زنان ،فکری به حال تربیت و وضعیت مردان کنید تا با دیدن دو تار مو
تحریک نشوند.
پاسخ:
همیشه این تلقی وجود دارد که گویی در حوزۀ عفاف و سالمت اخالقی
جامعه ،مردان نقشی طلبکارانه و زنان در موضع بدهکاری قرارگرفتهاند.
در واقع همواره زنان در حوزه عفاف مسئولیت سنگینتری داشته و بخش
بزرگی از بار رعایت این مسئله بر دوش آنان گذاشته شده است .دلیل
این امر چیست؟ هدف از این مسئولیت ،کنترل زن در خدمت مرد نیست؟
دلیل اینهمه مرارتی که به زن تحمیل میشود چیست؟ خصوصاً پس از
عصر نوزایی بیشتر غیرمسلمانان ،بهویژه هواداران جنبشهای دفاع از
حقوق زنان ،حجاب را پوششی دست و پاگیر ،محدودکننده و نشانه بارز
ظلم به زنان و سیطره مردان بر آنان معرفی کردهاند .این تفکر به زنان در
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جوامع اسالمی نیز سرایت کرده است که چرا بایستی خلقت و بدن ما،
در جامعه بهعنوان یک تهدید تعریف و با چنین محدودیتهای
آزاردهندهای روبرو شود؟
 .1بله این درست است که رعایت حدود ،بیزحمت نیست؛ اما هر
تکلیف و الزامی دارای هزینهها و فوایدی است .جوامع مختلف ،در هر
حوزهای محدودیتهایی را برای رشد و ترقی تحمل میکنند تا مبتالبه
آسیبهای مهم تری نشوند .کسی که از ابتدای صبح ،از خواب شیرین
میگذرد و تا سیاهی شب بهسختی کار میکند ،این هزینه و رنج را به
این دلیل تحمل میکند تا هزینه و خسارت گزافِ فقر و بیشخصیتی
ناشی از آن را تحمل نکند .یا هر ورزشکاری میداند که با تمرین سخت،
رژیم غذایی مناسب و رعایت باید و نبایدهای سخت و طاقتفرسای
مربیان ،میتواند به موفقیتهای ورزشی امید داشته باشد.
قطعاً محدودیتهای شرعی و اخالقی نیز محدودیتهایی دارند ،اما
هزینه القیدی و عدم تقید بسیار دردناکتر و آسیبزاتر است .به قول
موالنا:
این جهان کوه است و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا

در واقع انسان نمیتواند عاقبت رفتار خود را با این استدالل که آن را
دوست نداشته و سخت میدانسته ،در نظر نگیرد .نظام این عالم بر این
مبنا است که معموالً رفتار دل بخواهی و عافیتطلباند ،نتیجه دلخواه را
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به دنبال ندارد.
مردان هم میتوانند پایبندی و تعهد نسبت به همسر خود و پا گذاشتن
به روی تنوعطلبی و میل سیریناپذیر خود در امور جنسی را بسیار
پرزحمت و طاقت فرسا بدانند و از زیر بار تعهد فرار کنند .امری که با
القیدی جوامع غربی و سایر جوامع ،بهشدت در حال گسترش است؛ اما
آیا چنین نگاه عافیتطلبانهای صحیح و دارای عاقبت خیر است؟
در طول تاریخ ،انبیاء و اولیاء و خیرخواهان بشر ،همیشه آینده و عاقبت
اعمال را در نظر میگرفتند و به عبارت دیگر به اثرات درازمدت یک
تصمیم یا عمل میاندیشیدند .در مقابل ،مفسدین و شیاطین ،بر لذتها و
تمایالت آنی متمرکز بودهاند و نگاه کوتاهمدت به خوشایندهای بشری
داشتهاند.
 .2اول :دست و پاگیر بودن حجاب بهنحویکه مانع ترقی و حضور
اجتماعی موفق زن باشد ،با آن حجم از تبلیغاتی که علیه حجاب انجام
میشود نهتنها همخوانی ندارد ،بلکه از جهتی کامالً خالف واقعیت است.
به این دلیل که یک :اگرچه حجاب برتر ،حجابی است که پوشش آن
کامل باشد ،اما قرار نیست همه زنان چادر و البسه چندالیه را در هر
حالتی بپوشند ،بلکه ازنظر اسالم ،حفظ حجاب شرعی کافی است.
دوم :در کشور ما بهقدری به این امر اهتمام بوده است که زنان کشور ما
با رعایت حجاب اسالمی ،در رشتههای مختلف و سخت ورزشی در
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میادین بینالمللی بارها مدالهای رنگارنگ را باافتخار بر گردن خویش
آویختهاند .بسیاری از زنان با همین حجاب ،در میادین مختلف علمی،
هنری ،سیاسی ،اقتصادی و ...از مردان نیز پیشی گرفتهاند و حتی در
عرصههای جهانی خوش درخشیدهاند؛ اما اینگونه تبلیغ میشود که ز ِن
محجبه ،زن منزوی و به حاشیه راندهشده است.
سوم :حجاب و پوشش شرعی و مراقبتهای رفتاری ،نهتنها سد و مانعی
برای ترقی زن نشده است ،بلکه حافظ مسائل زنانگی او و پررنگ شدن
شایستگیهای اجتماعی ذاتی او شده است؛ به عبارت دیگر ،حجاب
شرعی ،زن را به آن احترامی میرساند که توان و تخصص او فارغ از
جنسیت و جاذبههای زنانهی وی در جامعه بروز و ظهور یابد.
 .3اما آیا حجاب ،بیشتر به نفع مردان و در راستای کنترل زنان است؟
ابتدا باید به این سؤال جواب دهیم که آیا حجاب در خدمت منافع مرد
است یا حجاب در خدمت عفاف جامعه است؟ آیا تکلیف حجاب ،زن
را موجودی محترم و دارای حریم میبیند یا صرفاً به دنبال کنترل زنان
است؟
هدف از حجاب (خصوصاً پوشش بدن) ،حفظ بنیانهای اخالقی
به خصوص بنیان خانواده است .اگر رفتار جنسی مردان و تعهد آنان،
بهواسطه ی حجاب زنان ،از سالمت بیشتری برخوردار شود ،نفع این
سالمت ،بیشتر برای جامعهی زنان است یا مردان؟ وقتی زنان یک جامعه،
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خود را در منظر مردان قرار دهند ،چشمچرانیها ،مقایسه کردنها،
تحریک تنوع طلبی و هوس این و آن را پیدا کردن و  ...بیشتر به زنان و
مادران جامعه آسیب خواهد زد و البته بهتبع ،مردان هم به همراه آنان
مبتال به سقوط و انحطاط خواهند شد.
از نظر اسالم ،زن یک کاالی مصرفی در دست مردان هوسباز و عیاش
نیست .زن موجودی محترم و متشخص است که جنسیت وی ،مختص
فردی است که با او وارد روابط متعهدانه شده است .بسیاری از افراد،
متوجه این امر نیستند که نمیتوان تعهد را در یک جامعهی غیر متعهد به
دست آورد .به قول موالنا:
از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو.

 .5آیا وظیفهی حفظ عفاف جامعه فقط به دوش زنان است و در هر فساد
اخالقی زنان متهم هستند؟
با توجه به معنای عفاف ،قرار است که با رفتار عفیفانه ،جامعهای از ابتال
به فواحش و زشتی ها مصون مانده و حفاظت شود .آیا این امر صرفاً به
عهده زنان است؟ پاسخ خیر است .دین اسالم برای حفظ عفاف یک
جامعه ،برای مردان و زنان تکالیفی در این حوزه مشخص کرده است.
قرآن بهصراحت از مردان می خواهد که نگاه و رفتار خود در رابطه با
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مسائل اخالقی را کنترل کنند 1.در جای دیگر خداوند به مردانی که به هر
دلیل امکان ازدواج ندارند امر میکند که رفتار عفیفانه در پیش بگیرند.

2

روایات متعددی نیز در رابطه با مراقبتهایی که مخصوص مردان در
حوزهی عفاف است به دست ما رسیده است که از مراقبت از نگاه و
تفکر تا شیوههای رفتار عفیفانه را شامل میشود 3.پس اینکه مردان تصور
کنند که در حوزهی عفاف نقشی ندارند و میتوانند بروز هر فسادی را
متوجه بانوان سازند غلط است .از طرفی نباید این مطلب که چرا چهار
تار مو موجب فساد مردان می شود و باید مردان ظرفیت و جنبه پیدا کنند،
ما را از اصل موضوع گمراه سازد.
مشکل تحریک مردان ،چهار تار مو نیست و مشکل مخالفین حجاب
اجباری هم صرفاً برداشتن روسری و آزادی بیرون بودن موهای زنان از
روسری نیست .حجاب سر بیشتر برای حفظ کرامت زن و احترام او

 .1سوره نور ،آیه 3۰؛«قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ؛ به مردان مؤمن بگو که چشمان خویش را در نگاه کردن مراقبت کنند
و عفاف پیشه کنند .این برایشان پاکیزهتر است .همانا خدا به کارهایى که مىکنند آگاه است».
 .6سوره نور ،آیه 33؛ «وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ؛ و کسانی
که امکانی برای ازدواج نمییابند ،باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را
بینیاز گرداند».
 .3ر.ک :مطهری ،مرتضی ،آشنایی با قرآن؛ تفسیر سورهی نور.
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است .وقتی حرف از برداشتن حجاب قانونی است ،منظور افراد ،عدم
دخالت در مطلق پوشش زنان است.
 . 5اما آیا بار اصلی و زحمت بیشتر در حوزهی حفظ عفاف در جامعه،
بر عهده بانوان است؟
میتوان مدعی شد که پاسخ به این سؤال ،از چند جهت بله است.
اول ،یکی اینکه ،جاذبههای زنانه در تشویق و تحریک به روابط جنسی
و حتی انحرافات عاطفی 1،قابل قیاس با جاذبههای مردانه نیست .بهطور
مثال؛ معموالً یک زن ،تنها با یک نگاهِ خاص یا صدای فریبنده میتواند
کنترل ذهنی و رفتاری یک مرد معمولی را به دست بگیرد ،اما معموالً یک
مرد ،خودش را هم بکشد بیشتر موجب حمله یا فرار زنان معمولی خواهد
شد.
دوم ،ازلحاظ فیزیولوژیکی ،تمایالت جنسی مردان و زنان هم قابلمقایسه
نیست .مردان در این رابطه ،تحریک و هیجان اولیه دارند و زنان ثانویه.
معموالً فواصل نیازهای جنسی مردان هم بسیار کوتاهتر است.

2

3

 .1انحراف عاطفی مثالً مردی عاشق یا عالقهمند به همسر دیگری شود .این امر در هر حالتی
ممکن است ،اما با عدم رعایت حریمها ،امکان آن چند برابر خواهد شد.
 .6تحریک اولیه یعنی احساس نیاز و ابراز تمایالت و ایجاد هیجان جنسی در مردان بسیار
سادهتر از زنان ایجاد میشود ،اما این امر در زنان نیازمند مقدمات بیشتری است.
 .3ر.ک :ریدلی ،جین ،تفاوتهای جنسی زن و مرد ،ترجمه بهزاد رحمتی.
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سوم اینکه در شرایط عادی و مساوی ،معموالً و بهطور طبیعی ،حیای
خانم ها از آقایان در این مسائل بیشتر است .امر فطری و بازدارندهای که
در فرهنگ و سبک زندگی غربی بهشدت مورد حمله و تحقیر قرار گرفته
است .این امر نیز زنان را در کنترل مسائل اخالقی توانمندتر میسازد.
حال با توجه به این سه تفاوت ،کدام جنس (مرد یا زن) ،مسئولیت و
توان بیشتری در مدیریت عفاف جامعه دارد؟ یا به بیان بهتر ،کدام یک از
جنس زنان و مردان سالح قدرتمندتری برای به هم زدن تعادل اخالقی
جامعه دارند؟ از طرف دیگر میتوانیم اینگونه بپرسیم که کدام یک از
جنس زن و مرد در این رابطه ضعیفتر و آسیبپذیرتر هستند؟
پس از آنجا که  .1حیا و قدرت کنترل و  .2جاذبهی زنان در این امور بر
مردان برتری دارد ،مسئولیت آنان نیز بر مردان برتری خواهد داشت .این
مسئولیت همان حجاب و همراهی نکردن با میل طرف مقابل در رفتار
است.
البته این امر ناشی از تفاوت در خلقت مردان و زنان ،بر اساس حکمت
الهی و تقسیم وظایف اجتماعی است .نه اینکه کنترل ضعیفتر مردان در
این حوزه (به دلیل تمایالت بسیار قویتر) ،ناشی از خباثت بیشتر آنان و
کنترل قویتر زنان ،ناشی از سالمت بیشتر آنان باشد .در واقع اگر زنان
هم بهشدت مردان ،تمایالت جنسی داشتند ،گسستهای فاجعهبار
اخالقی و تبعات آن غیرقابل تصور بود.
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اینکه بدن زنان تحریککننده باشد هم یک تهدید یا توهین به زنان نیست.
بلکه مانند اصل قوه شهوت 1و غضب 2،یک امر ضروری است که بایستی
با رفتار متعادالنه کنترل و در خدمت تعالی انسان باشد.
نتیجه:
بدون تحمل محدودیت و نابرده رنج نمیتوان رشد و ترقی و گنج داشت.
جهان بر پایه یک نظام علی -معلولی بنا شده است و نه یک نظام
دلبخواهی .انسان عاقل در پی کشف علتها است و با انکار ما حقیقت
خارجی تغییری نخواهد کرد.
در تمام دنیا باوجود تفاوت فرهنگی و هنجاری ،غلبهی روا داری،
تابآوری و حیای زنانه در جامعهی زنان ،موجب برتری آنان در رابطه
با کنترلهای اخالقی ،نسبت به مردان شده است .به همین دلیل است که
در هر جای دنیا خبر تجاوز به یک زن موجب تأسف است و نه تعجب؛

 .1شهوت یعنی نیروی کسب منفعت؛ مانند پول ،قدرت ،زیبایی ،امور جنسی ،شهرت و محبوبیت
و  . ...این قوه و نیرویی است که انسان را برای کسب منافع به حرکت درمیآورد و اصل آن
برای بشر ضروری است و تنها زمانی که از تعادل خارج شود ،خطرآفرین است .به باور ما
تعادل در این امور توسط عقل و دستورات الهی رخ میدهد.
 .6غضب یعنی نیروی دفع ضرر .انسان بهوسیله این قوه ،با ترس و خشم ،نیروی مضاعفی
برای مقابله با تهدیدها مییابد .اگر در غضب نیز تعادل نباشد ،انسان درندهخو و یا فوقالعاده
ترسو خواهد بود.
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اما خبر تجاوز یک زن به یک مرد بیشتر موجب حیرت و تعجب و البته
ساختن طنز میشود.
مسئولیت زنان در این حوزه ناشی از ادعای اشتباهِ ایراد و تهدید جنسی
آنان است و نه ضعف مردان نشان از خباثت و عدم تربیت آنان دارد؛
بلکه این امور ناشی از تفاوت در خلقت زنان و مردان بر اساس حکمت
الهی و اموری طبیعی است و طبق این تفاوت ،مسئولیت زنان بیشتر است،
چراکه قدرت بسیار باالتری نسبت به حفظ یا به هم زدن تعادل اخالقی
جامعه دارند .همانگونه که مردان به دلیل توان جسمی باالتر و جاذبههای
جنسی و مالحظات عاطفی بهمراتب کمتر ،مسئولیت حفاظت اقتصادی
خانواده را به عهدهدارند و کمک اقتصادی زن به خانواده از باب لطف
است و نه وظیفه.
کلمات کلیدی :حجاب اجباری ،عفاف ،سبک زندگی.

منابع بیشتر برای مطالعه:
 .1مرتضی مطهری ،نظام حقوقی زن در اسالم ،تهران ،انتشارات
صدرا.
 .2مرتضی مطهری ،مسئله حجاب ،تهران ،انتشارات صدرا.
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 .1تحمیل ،عملی رضاخانی

پرسش:
آیا اینگونه نیست که همانگونه که رضاخان با تحمیل بیحجابی به
عقاید زنان جامعه احترام نگذاشت ،جمهوری اسالمی با تحمیل حجاب،
حرمت زنان را پاس نمیدارد؟
پاسخ:
حجاب و پوشش از سال  1315شمسی و زمانی که رضاخان قوانینی در
رابطه با اتحاد لباس و سپس ممنوعیت حجاب ،مصوب و اجرا کرد،
سیاسی شد؛ یعنی تا پیش از آن سیاست یا همان حکومت و قانون،
دخالتی در داشتن و نداشتن حجاب که اصلی عمومی و پذیرفته شده در
عرف جامعه بود ،نداشت .عرف مردم ایران مطابق با شرع مقدس و در
رعایت خودخواسته حداکثری حجاب شرعی بود.
پس از دخالت حکومت رضاخانی در الزامِ نداشتن حجاب ،وارد مسئلهای
به نام «سیاسی شدن حجاب» شدیم و در دوران اوجگیری انقالب اسالمی
نیز ،افزایش زنان محجبه و چادری به معنای دیگر ،حجاب سیاسی ،به
معنای حجاب بهعنوان یک «پیام سیاسی» را به حکومت دینزدای پهلوی
مطرح کرد .پس از انقالب ،همین امر بهصورت معکوس به حجاب
سیاسی دامن زد؛ یعنی رعایت حجاب ،تبدیل به قانون گردید و گسترش
شل حجابی یا حتی کشف حجاب ،به نمادی علیه سیاستهای دینی نظام
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حال ازنظر بسیاری از مردم ،قانون حجاب و سیاسی شدن آن و اجبار به
حجاب و اجبار به بیحجابی ،دو روی سکهی بیحرمتی به انتخاب انسان
و امری غیرمعقول هستند؛ یعنی ازنظر آنان؛ کار نظام جمهوری اسالمی
در تحمیل حجاب ،مساوی باکار رضاخان پهلوی در تحمیل بیحجابی
است و درواقع به همان میزان غلط است .چراکه اصوالً تحمیل ،بار معنایی
منفی داشته و با نادیده گرفتن حق انتخاب و پذیرش جامعه مساوی است.
چند اصل در رابطه با این مطلب را ذکر میکنیم و سپس نتیجهگیری
میکنیم که فرق تحمیل رضاخانی و تحمیل جمهوری اسالمی در رابطه
باحجاب چه تفاوتی دارد؟
اصل نخست:
اصل الزام در مناسبات اجتماعی
اصوالً تنظیم مناسبات اجتماعی ،با الزام ،قانون و تحمیل همراه است.
بسیاری بر این باور هستند که مفاهیم مشترک ،لزوماً دارای معانی و
مصادیق مشترک هستند .مثالً اگر والدین به کودک  7سالهی خود تحصیل
 .1البته اینگونه نبود که هر زنی که پیش از انقالب حجاب دارد لزوماً حجابش سیاسی باشد
و هر زنی که پس از انقالب ،شل حجاب یا بیحجاب باشد نیز ،اغراض سیاسی داشته باشد؛
اما آنچه نماد بیرونی این پدیدهها بود ،خوانشهایی سیاسی و نماد گونه در تقویت و یا تضعیف
گفتمان حاکم بود.
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و تربیت را تحمیل و اجبار کنند ،یا پلیس به مردم ،نظم را تحمیل کند و
یا دادگاهها مجازات و جرائم را به مردم تحمیل کنند ،چون در تمام این
رفتارها مفهوم تحمیل وجود دارد ،آیا میتوانیم بگوییم به عقاید افراد،
حق انتخاب و حرمت انسانی آنان احترام گذاشته نشده است؟
درواقع هر تحمیلی لزوم ًا غلط یا صحیح نیست که تا دیدیم امری خالف
پذ یرش بخشی از جامعه تبدیل به قانون شده است ،غلط باشد .پس اصو ًال
این تفکر که در مناسبات اجتماعی میتوان ضرورت مفهوم الزام ،قانون
و درنهایت تحمیل را نادیده گرفت ،نه دلیل عقلی دارد و نه در خارج
اتفاق افتاده است.
اصل دوم:
اصل مشروعیت
در الزامات اجتماعی باید عنصر مشروعیت 1را در نظر گرفت .برخی
تصور میکنند اگر یک مفهوم ،مشترک است ،مشروعیت یا عدم

 .1برای مشروعیت ،معانی متعددی با توجه به مبانی متعددی بیانشده است که خالصه آنها
میشود «حق داشتن» .حق داشتن در مقابل باطل بودن و مطابق حق و معتبر نبودن است.
مثالً پاسخ به این سؤال که من به چه حقی میتوانم بر مردم حکومت کنم و چه چیزی به من
این حق را داده است که حکم مجازات متخلفین را صادر کنم؛ که معیار این حق در مکاتب
مختلف ،با یکدیگر متفاوت است .برخی منشأ مشروعیت را خواست اکثریت مردم میدانند و
برخی منشأ مشروعیت را مطابقت با قوانین الهی تعریف میکنند و نظر سومی وجود دارد که
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مشروعیت آن نیز مشترک است .اگر ما دخالت نظامی داریم و آمریکا هم
دخالت نظامی دارد ،پس فرقی در مشروعیت این کار نداریم .او هم حق
دارد ما هم حقداریم .یا اگر مردم در سال  57انقالب کردند و آالن هم
افرادی به دنبال انقالب باشند هیچ فرق میان آنان وجود ندارد .اگر کسی
حجاب را تحمیل میکند با آنکسی که بیحجابی را تحمیل میکند فرقی
ندارد.
درحالی که دلیل و میزان اعتبار یک عمل در هر موردی یکسان نیست.
در هر عمل مشابهی باید دید که دلیل و ادلهی مشروعیت آن عمل
چیست .نوشیدن آب نجس حرام است؛ به عبارت دیگر نوشیدن آب
نجس عملی نامشروع است؛ اما وقتی مسلمانی در بیابان گیر کند و خطر
مرگ از تشنگی وی را تهدید کند ،نوشیدن همان آب واجب میشود و
ننوشیدن آب نجس نامشروع میشود .یا گاهی رزمندهای در جبههی باطل
شمشیر میزند و گاهی در جبهه حق .یکی در تجاوز شمشیر میزند و
یکی در دفاع از حق خود .پس شمشیر زدن وی در این جبهه نامشروع
و در جبههی مقابل مشروع است .نه اینکه بهصرف شمشیر زدن فردی،
تفاوتی در حق و ناحق بودن عملش قائل نشویم.
مشروعیت حاکم و حکومت بایستی با دو شرط قوانین الهی و خواست اکثریت محقق شود.

برای مطالعه بیشتر ،ر.ک :جاللی ،روحاهلل ،مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه
سیاسی امام خمینی (ره) ،ص .2۱-53
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پس الزام و تحمیلی به جامعه ،مشروع است که معیارهای مشروعیت را
داشته باشد.
اصل سوم:
اصل مصلحت اجتماعی
اینکه در الزامات اجتماعی بایستی مصالح اجتماعی و صالح ملت را در
نظر گرفت .این ابتداییترین وظیفهی حاکمیت است که رشد ،تعالی و
کمال جامعه را در نظر بگیرد .به همین دلیل است که در قانون اساسی
بسیاری از کشورها تحصیالت ابتدائی اجباری شده است 1.یا به همین
دلیل رانندگی در حالت مستی جرم است و مجازات سنگینی در پی دارد.

 .1طبق بند دوم مادهی  13میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،
آموزشوپرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد .طبق قوانین
کشورهایی مانند ایران ،ایتالیا ،بلژیک ،اسپانیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،مراکش الجزایر ،مصر،
سوئیس و  ...تحصیالت ابتدائی اجباری و والدینی که خالف این قوانین عمل کنند مجرم
شناخته میشوند .ر.ک:

 .35رک :وکیلی فرد ،امیررضا ،قانون اساسی جمهوری ایتالیا؛ وکیلی فرد ،امیررضا ،قانون
اساسی بلژیک؛ جمعی از نویسندگان ،قانون اساسی اسپانیا؛ جمعی از نویسندگان ،قانون اساسی
کره جنوبی؛کشاورز ،فرزانه ،قانون اساسی ژاپن؛ جمعی از نویسندگان ،قانون اساسی مراکش؛

رستگاراصل ،مهدی ،قانون اساسی الجزایر و قانون اساسی سوئیس؛ جاللیپور ،پروین ،قانون
اساسی جمهوری عربی مصر.
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اصل چهارم:
اصل تناسب عرف و قانون
در الزامات اجتماعی بایستی عرف 1را در نظر گرفت .بله همانگونه که
در مناسبات اجتماعی نمیتوان ضرورت مفهوم الزام ،قانون و درنهایت
تحمیل را نادیده گرفت ،در الزامات قانونی هم نمیتوان عرف و پذیرش
و عادات اجتماعی را نادیده گرفت؛ یعنی از یکطرف در تمام جوامع،
همه انسان ها ملزم به رعایت قوانین در مناسبات اجتماعی ،فارغ از
اعتقادات خود هستند و از طرف دیگر در تمام جوامع ،بایستی خواست
و تابآوری عمومی را در تنظیم قوانین در نظر گرفت یا تغییر و رشد
داد؛ وگرنه هرچقدر که آن قانون صحیح ،مطابق با شرع و مصلحت جامعه
باشد ،یا هزینهی قانونگذاری باال میرود ،یا قانون مبتذل و غیرقابل اجرا

 .1در اصطالح فقها به «عادات رفتاری و دیدگاه ذهنی مردم» عرف گفته میشود ،تعیین
حدومرز عرف به نحوهی استعمال و مورد آن بستگی دارد؛ چون عرف بهحسب شیوه و مورد
استعمال دارای معانی مختلف است .گاهی مراد از عرف ،سیره (منش عملی و عادات رفتاری)
و ارتکازات (دیدگاه ذهنی و مبنای فکری) همهی عقال در همهی دورانها است .مثالً عرف
عقالی عالم در تعریف مسافرت یا سکونت .گاهی مراد از عرف ،گروه و عدهی خاصی هستند.
مثالً در پاسخ به سؤال غنا یعنی چه؟ عرف عرب در دوران صدور روایت غنا را چه معنا
میکرده است ،مهم است.
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خواهد شد و یا حتی باالتر از آن مشروعیت و مقبولیت سایر قوانین زیر
سؤال رفته و مورد تهدید واقع میشود.
مقایسه تحمیل نظام شاهنشاهی رضاخانی با تحمیل نظام جمهوری
اسالمی
حاال با توجه به این چهار اصل (اصل الزام در مناسبات اجتماعی ،اصل
مشروعیت ،اصل مصلحت اجتماعی و اصل تناسب عرف و قانون) به
مقایسه عملکرد نظام جمهوری اسالمی و رضاخان در رابطه با مسئلهی
حجاب خواهیم پرداخت.
طبق اصل اول ،بله هم الزام رضاخانی و هم الزام جمهوری اسالمی ،مشابه
در تحمیلی بودن است و حاکم و حکومت میتواند طبق رویه تمام
حکومتهای عالم ،در رابطه با مناسبات اجتماعی قوانین الزماالجرا وضع
کند.
اما در رابطه با اصل دوم (اصل مشروعیت)؛ اوالً تحمیل رضاخانی در
رابطه باحجاب  ،نه حقِ ناشی از معیارهای شرعی بود و نه حق ناشی از
ل خالف شرع و قانون ،نهتنها مبنای شرعی
خواست و رأی ملی .این تحمی ِ
نداشت ،بلکه به اجماع تمام فقهای شیعه و سنی ،عملی خالف شرع
مسلم و عملی نامشروع و در مبارزه و جنگ با شرع مقدس اسالم بود.
از طرف دیگر ،این عمل رضاخان ،مشروعیت به معنای خواست مردمی
هم نداشت و خالف قانون اساسی مشروطه بود که رضاخان برای
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پاسداشت آن در مجلس قسمخورده بود 1.یعنی تحمیل رضاخانی هیچیک
از معیارهای مشروعیت را نداشت .درحالی که در بحث دلیل فقهی الزام

 .1اصل اول قانون اساسی مشروطه :مذهب رسمی ایران اسالم و طریقه حقه جعفریه اثنیعشریه
است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم :مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل اهلل فرجه
و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسالم خلداهلل سلطانه و مراقبت حجج اسالمیه کثراهلل
امثالھم و عامه ملت ایران تأسیسشده است ،باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن
مخالفتی با قواعد مقدسه اسالم و قوانین موضوعه حضرت خیراالنام صلی اهللَ علیه و آله وسلم
نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر عهده
علمای اعالم اداماهلل برکات وجودھم بوده و ھست لهذا رسماً مقرر است در ھر عصری از
اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات
زمان ھم باشند به این طریق که علمای اعالم و حججاسالم مرجع تقلید شیعه اسامی بیست
نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از
آنها را یا بیشتر بهمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی باالتفاق یا بهحکم قرعه تعیین
نموده به سمت عضویت بشناسند تاموادی که در مجلس عنوان میشود بهدقت مذاکره و غور
رسی نموده ،هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و
رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بهتبع خواهد
بود و این ماده تازمان ظهور حضرت حجة عصر عجل اهلل فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.
اصل سی و نهم :هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند ،مگر اینکه قبل از
تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و
مجلس سنا و هیئت وزراء بهقرار ذیل قسم یاد نماید:
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حجاب 1مشخص شد که الزام و قانونی کردن حجاب ،طبق نظر بسیاری
از فقها عملی مطابق با شرع است و طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی
منتخب ملت ایران ،قوانین کشور بایستی مطابق با شرع مقدس اسالم
باشد.

2

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کالماهلل مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد
میکنم که تمام همّ خود را مصروف حفظ استقالل ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را
محفوظ و محبوس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره
سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثناعشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و
افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت
ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح
طیبه اولیای اسالم استمداد میکنم.
اصل چهلم :همینطور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر
شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد( .قانون اساسی ایران،مصوب  16۸5هجری
شمسی و متممهای آن.
 .1ر.ک :سؤال :دلیل شرعی و فقهی حجاب اجباری چیست؟ اصالً کجای دین گفته است که
میتوان تکالیف شرعی که برای آنها حد مشخص نشده باشد را تبدیل به قانون کرد؟ اصالً
زمان حکومت معصومین حجاب اجباری داشتیم؟
 .6اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا :جمهور اسالمی ،نظامی است بر پایه ایمان به  .1خدای یکتا
(الالهاالاهلل) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .6 .وحی الهی

و نقش بنیادی آن در بیان قوانین( .فتحی ،محمد و کاظم کوهی اصفهانی ،قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان ،ص .)15
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اما طبق اصل سوم (اصل مصلحت اجتماعی)؛ الزام رضاخانی خالف
مصلحت جامعه بود .طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکومت
موظف است که محیط جامعه را برای رشد فضایل اخالقی بر اساس
شرع اسالم فراهم آورد 1.اینکه مصلحت و سالمت جامعه در عریان بودن
بانوان یا رعایت حدود شرعی است نیز در سؤالهای دیگر پاسخ داده
شده است .جمهوری اسالمی اثبات کرد که زن میتواند در عین رعایت
عفاف و حجاب و احترام جنسی خود ،وارد سختترین میادین تحصیلی،
کاری و ورزشی شود و از صیانت و سالمت بهتری برخوردار گردد.
حضور هزاران زن در دولت ،مجلس شورای اسالمی ،قوه قضائیه،
نیروهای مسلح ،شوراهای شهر و روستا ،دانشگاه ،مراکز درمانی و
پزشکی ،مراکز صنعتی ،میادین ورزشی و  ...در دوران حکومت جمهوری
اسالمی نشان از صحت چنین ادعایی میدهد.
اما طبق اصل چهارم (اصل تناسب عرف و قانون) اگر الزام جمهوری
اسالمی مطابق پذیرش بخشی از جامعه نیست ،الزام رضاخان ،خالف

 .1اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا :دولت جمهور اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف
مذکور در اصل دوم ،همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد .1 :ایجاد محیط مساعد
برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

(فتحی ،محمد ،و کاظم کوهی اصفهانی ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،به همراه نظرات
تفسیری شورای نگهبان ،ص  15و .)15
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عرف و پذیرش اکثر قریب بهاتفاق جامعه مسلمان و سنتی آن زمان بود
تا جایی که اجرای آن موجب شد تا قوانین تحمیلی رضاخانی با کشتار
مردم آغازشده و موجب گردد که زنان زیادی خانهنشین شوند و حتی
بهصورت مضحک در کاله و بلندی و کوتاهی لباس مردان هم دخالت
شد که امری ضد ایرانی و خالف خواست و سنن مردم این سرزمین بود.
و البته این تحمیل رضاخانی نهتنها مطابق با شرع اسالم ،عرف و سبک
زندگی یک ملت مسلمان و مصالح اجتماعی آنان نبود ،بلکه برخالف
ادعاهای رضاخانی ،اجرای امری در پازل ابرقدرتها برای دینزدایی از
جهان اسالم بود.
آیا تا به حال به زمانبندی تحوالت دینزدا و متمرکز بر پوشش در ترکیه
توسط آتاتورک ،در ایران توسط رضاخان و در افغانستان توسط اماناهلل
خان غازی 1دقت کردهایم؟ هر سه حاکم دیکتاتور کشورهای مسلمان و
 .1وی مانند رضاخان ،در جامعهی سنتی افغانستان با زن خود که کشف حجاب کرده بود وارد
مجماع عمومی شد .اماناهلل خان غازی در  13۰2سفری طوالنی و  2ماهه به مصر ،ایتالیا،
هلند ،بلژیک ،فرانسه ،سوئیس ،آلمان ،لهستان ،روسیه و ترکیه انجام داد و از این طریق
بافرهنگ غربی و اروپایی آشنا شد و این مسافرتها تأثیرات بسیاری در شکلگیری تفکر
کشف حجاب در وی داشت .اقدامات اماناهلل خان بازور و اجبار انجام میگرفت ،ازجمله در
یک مورد اعضای مجلس ملی افغانستان که از بزرگان و روسای طوایف و قومیتها بودند را
به بیرون شهر دعوت کرد و در آنجا به آنان دستور داد تا ریشهای خود را بتراشند و لباسهای
سنتی خود را کنار گذاشته و بالباسهایی که خود از خارج آورده بود تعویض کنند و به شهر
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همسایه ،ناگهان در سالهای اولیهی  1300شمسی و درست زمانی که
ابرقدرت استعمارگر وقت (انگلستان) ،در همین منطقه سیطره و استیال
دارد ،برخالف خواست ملت مسلمان خود به فکر اتحاد لباس ،ممنوعیت
و کشف حجاب ،تغییر خط فارسی و اجرای خط التین ،محدودیت شدید
روحانیون ،تغییر تاریخ هجری و ...و زدودن مظاهر اسالمی از جامعه
مسلمین ،بازور چماق و سرنیزه میافتند .در مصر و الجزایر هم در همین
ایام شاهد حرکت به سمت دینزدایی از جامعه هستیم .در عراق ،ملک
فیصل با حمایت انگلیسیها روی کار آمده بود و اقدامات وی موجب
اعتراض و سپس تبعید و اخراج علمایی چونان آیات عظام ابوالحسن
اصفهانی ،نائینی ،شهرستانی ،همراه با علما و فضالی زیادی گردید .در
کشورهای مسلمان اقمار شوروی نیز همین رویه حاکم بود و در کل
اوضاع به نحوی بود که بزرگان حوزه علمیه قم بعد از فوت شیخ
عبدالکریم حائری ( 1315ش) به عوامل رضاخان که به آنان آزار رسانده
و فشار میآوردند میگفتند :ما انتظار داشتیم که مثل شوروی یا ترکیه با

برگردند .نهایتاً نیز این اقدامات با مخالفت مردم و روحانیون افغانی مواجه شد و باعث گسترش
اعتراضات در نقاط مختلف افغانستان گردید و پیرو این اعتراضات اماناهلل در سال  1۹6۹به
خارج از کشور گریخت و حکومت افغانستان به دست حبیباهلل کلکانی افتاد( .روان فرهادی،
عبدالغفور ،کتابی درباره عهد امانی افغانستان ،ص ).122
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ما برخورد کنند ،شبانه ما را جمع کنند و به دریا بریزند و یا در بیابان رها
کنند.

1

یعنی در این رابطه ابد ًا با یک اقدام حکومتی داخلی ،مستقل و غیر وابسته
نیز طرف نیستیم .بلکه با یک پروژه ضد دینی در سراسر ممالک اسالمی
در دهۀ آغازین  1300شمسی مواجه هستیم .درحالی که اقدام جمهوری
اسالمی در شکستن هژمونی فاسد و ضد زن غربی و ایستادگی در مقابل
تحمیل سبک زندگی آنان بر زنان عفیف ،پاکدامن و موفق ایرانی است.
نتیجه:
تفاوت الزام به حجاب در جمهوری اسالمی و الزام به بیحجابی در
دوران رضاشاه ،در این بود که الزام رضاخانی ،خالف مطلق عرف ،خالف
قانون کشور ،خالف و در دشمنی با شرع و همچنین یک اقدام تحمیلی
نیابتی از سوی دشمنان دین بود .در مقابل آن الزام حجاب توسط ج.ا.ا
الزامی و قانونی ،مطابق با عرف اکثریت ،عملی مطابق با شرع و قانون و
مصلحت جامعه و برخالف خواسته مفسدان و دشمنان اسالم است.

 .1رازی ،محمد شریف ،آثارالحجة یا تاریخ دائرةالمعارف حوزه علمیه قم ،ج  ،1ص .۱۰
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کلمات کلیدی :حجاب ،حجاب اجباری ،حکومت اسالمی ،جمهوری
اسالمی ،رضاخان ،کشف حجاب ،مشروعیت.
 .4امام و سخن نگفتن ازحجاب اجباری

پرسش:
آیا آقای خمینی قبل از پیروزی انقالب ایران یا در ابتدای آن حرفی از
حجاب و اجبار آن به جامعهی ایران و زنان انقالبی زده بود؟
پاسخ:
وقتی فرد یا نظامی میخواهد از مردم برای تبعیت از خود و به حاکمیت
رساندن اراده خود دعوت کند ،بایستی تکلیف برخی امور را روشن کند
تا جامعه با آگاهی و چشمباز در همراهی یا عدم همراهی خود تصمیم
بگیرد .نه اینکه بسیاری از مسائل را پیش از زمامداری و گرفتن قدرت
بیان نکند و پس از آن جامعه را غافلگیر سازد .بسیاری معتقد هستند که
امام خمین ی پیش از انقالب ،برخی از موارد بسیار مهمی که قرار بود
بعدها آنها را بهعنوان الگوهای حکومت مورد نظر خود حاکم سازد با
مردم در میان نگذاشته بود که ازجملهی آنان حجاب قانونی یا همان
حجاب اجباری است.

18
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پاسخ به این سؤال با بررسی دقیق سخنان امام خمینی پیش از پیروزی
انقالب و بهخصوص موضعگیریهای ایشان در پاریس (ایام منتهی به
انقالب) و در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران بینالمللی روشن میگردد؛
یعنی همان ایامی که ملت ایران هنوز به هیچ رفراندوم و قانونی رأی
نداده است و هیچ تصمیم رسمی در مورد نوع حکومت آینده اتخاذ نکرده
است و امام خمینی بهصراحت به دنیا و مشخصاً مردم ایران اعالم میکند
که در صورت پیروزی و بهعنوان رهبر انقالب ایران ،چگونه عمل خواهد
کرد.
ابتدا توجه به این مطلب قابلتوجه است که هیچکس نمیتواند ادعا کند
که امام خمین ی پیش از پیروزی انقالب و در طول دوران نهضت حتی
یکبار به این نکته اشارهکرده باشد که پس از انقالب ،افراد در سبک
زندگیِ اجتماعی خود آزاد هستند .بلکه ایشان بارها از مبارزه با اعمال
خالف عفت که موجب فساد و فحشا میشود 1سخن گفته است.
اما برخالف تبلیغات گسترده ،امام خمینی بارها و بهصراحت در عین
تأکید بر اهمیت اسالم به جایگاه زنان در عرصههای حضور اجتماعی
همچون مردان ،به لزوم رعایت احکام شرعی و خصوصاً رعایت حجاب
اسالمی تأکید کرده بود.
 .1قانون حجاب متوقف در پوشش سر نیست و شامل پوشش بدن با معیارهای شرعی نیز
میشود.
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ایشان در مصاحبه با آقای «کرککروفت» (استاد دانشگاه «روتکرز» آمریکا)
در تاریخ  7دیماه سال  1357در نوفل لوشاتو پاریس در پاسخ به این
سؤال که« :در جامعۀ ایران چه تغییراتی را شما در موقعیت زن ،مورد نیاز
حس میکنید؟ و به نظر شما دولت اسالمی چگونه شرایط زنان را تغییر
خواهد داد؟ مثل اشتغال به کارهای دولتی و کار کردن در حرفههای
مختلف مانند پزشکی ،مهندسی و غیره و نیز شرایطی چون طالق،
سقطجنین ،حق مسافرت و پوشیدن اجباری چادر» .بهصورت واضح
پاسخ داد که «آری در اسالم زن باید حجاب داشته باشد».
«تبلیغات سوء شاه و کسانی که با پول شاه خریده شدهاند ،چنان موضوع
آزادی زن را برای مردم مشتبه کردهاند که خیال میکنند فقط اسالم آمده
است که زن را خانهنشین کند .چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟
چرا با کار کردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام
دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم؟ زن ،چون مرد در تمام
اینها آزاد است .زن هرگز با مرد فرقی ندارد .آری در اسالم زن باید
حجاب داشته باشد ،ولی الزم نیست که چادر باشد .بلکه زن میتواند هر
لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند .ما نمیتوانیم و اسالم
نمیخواهد که زن بهعنوان یک شیء و یک عروسک در دست ما باشد.
اسالم میخواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد
بسازد .ما هرگز اجازه نمی دهیم تا زنان فقط شیئی برای مردان و آلت
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هوسرانی باشند .اسالم سقطجنین را حرام میداند و زن در ضمن عقد
ازدواج میتواند حق طالق را برای خودش به وجود آورد .احترام و
آزادیای که اسالم به زن داده است ،هیچ قانونی و مکتبی نداده است».

1

در این سخنان امام خمینی ،از زن مطلوب اسالم؛ با عنوان «انسان جدی
و کارآمد» و محترم و آزاد یادشده است؛ یعنی در نگاه ایشان ،زن نباید
به ابزار هوسرانی و شهوت چرانی مردان و یک موجود که جنسیت وی،
توانمندی وی را تحت تأثیر قرار بدهد دربیاید .زنی که اینچنین است،
نهتنها آزاد نیست ،بلکه در اسارت و بردگی مدرن گرفتارشده است.
چراکه مانع ترقی و تعالی اخالقی و انسانی خود و جامعه پیرامون خود
خواهد شد.
همچنین امام خمینی در تاریخ سوم بهمن  1357در مصاحبه دیگری در
پاریس در پاسخ به سؤال خانم نوشابه امیری خبرنگار کیهان که پذیرش
خود بهعنوان یک زن از سوی امام را بهعنوان مترقی بودن نهضت دانسته
بود و پرسیده بود «به نظر شما آیا زنان ما باید حتماً حجاب داشته باشند،
مثالً چیزی روی سر داشته باشند یا نه؟» پاسخ داده بود که از اعمال
خالف عفت اسالمی جلوگیری خواهد شد:

 .1خمینی ،روحاهلل ،صحیفه امام ،ج  ،5ص .6۹3
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« ...این هم دلیل بر این نیست که اسالم مترقی است که بهمجرد اینکه
شما [بهعنوان خبرنگار زن] آمدید اینجا ،اسالم مترقی است .مترقی هم
به این معنی نیست که زنها یا مردهای ما خیال کردهاند ،مترقی به کماالت
انسانی و نفسانی است و با اثر بودن افراد در ملت و مملکت است نه
اینکه سینما بروند و دانس بروند و اینها ترقیاتی است که برای شما
درست کردهاند و شما را به عقب رانده و باید بعداً جبران کنیم .شماها
آزادید در کارهای صحیح؛ در دانشگاه بروید و هر کاری را که صحیح
است بکنید و هم ملت در این زمینهها آزادند ،اما اگر بخواهند کاری
خالف عفت بکنند و یا مضر به حال ملت و خالف ملیت بکنند جلوگیری
میشود و این دلیل بر مترقی بودن است» 1.امام خمینی به تکتک
وعدههای خود در این رابطه عمل کرد و نهتنها در جمهوری اسالمی به
زنان برای حضور در عرصه اجتماعی میدان داده شد ،بلکه با تشویق و
شخصیت دادن به بانوان این سرزمین ،موجب جهش خیرهکننده جایگاه
زنان در مشارکت آنان در عرصههای مختلف علمی ،سیاسی ،اقتصادی،
ورزشی و ...با حفظ شأن و شخصیت زنان گردید.
همانگونه که امام خمینی وعده داد ،سهم زنان از شش درصد
فارغالتحصیالن دانشگاه در پیش از انقالب اکنون به باالی پنجاهدرصد

 .1همان ،ص  56۰و .561
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رسیده است که این آمار کماکان در حال رشد است تا جایی که از یک
دهه پیش ،مسئولین را به فکر سهمیههای جنسیتی در حمایت از تحصیل
مردان انداخته است 1.هنگام انقالب ،سهم زنان در کرسیهای تدریس
دانشگاهی حدود یک درصد بود که این رقم اکنون به باالی بیست و یک
درصد رسیده است.
در عرصه ورزشی پیش از انقالب ،تنها  5مدال آسیایی سهم زنان ایرانی
بود که پس از انقالب باوجود رعایت حجاب و عفاف و محدودیتهای
شرعی ،این رقم به دویست مدال بینالمللی در رشتههای مختلف که
بسیاری از آن در سطح جهانی و المپیک است رسیده است .همچنین
رشتههای فعال ورزشی بانوان قبالً هفت رشته و بعد از انقالب  31رشته
بود .ورزشگاه های اختصاصی بانوان یک ورزشگاه بود و اکنون بیش از
 30ورزشگاه اختصاصی برای بانوان وجود دارد.
در عرصههای پزشکی نیازی به ارائه آمار نیست و حضور چشمگیر زنان
در مراکز درمانی و پزشکی و بیمارستانهای ما خیرهکننده و برای همه
مردم مشهود است .تعداد پزشکان خانم ،پنجاه برابر پیش از انقالب است.

 .1خبرگزاری ایسنا ( ،)www.isna.irعضو هیئتعلمی دانشگاه تهران :سهمیهبندی جنسیتی
کنکور ،مقاومتی نابخردانه در برابر حضور دختران در آموزش عالی است 1۱ ،فروردین ،13۸2
کد خبر.۰۰55۸.56۱55-۸2۰1 :
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همچنین هزاران زن پس از انقالب بهعنوان وزیر و معاون وزیر ،معاون
رئیسجمهور  ،مدیرکل ،فرماندار ،نماینده مجلس و  ...در عرصههای
سیاسی نقشآفرینی کردهاند .در عرصههای مدیریتی نیز نقش زنان پیش
از انقالب  6درصد بود که اکنون این رقم باالی  50درصد است .در
عرصه های مختلف نظامی ،حقوقی و قضایی ،اقتصادی و  ...نیز حضور
چشمگیر زنان نشان از عزم نظام در مشارکت جدی زنان بعد از انقالب
اسالمی دارد 1.آیا این آمارها که گوشهای از مشارکت اجتماعی بانوان
ایرانزمین است ،تحقق این جمله امام خمینی «اسالم میخواهد شخصیت
زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد» .نیست؟
نتیجه:
امام خمین ی پیش از انقالب و در طول نهضت ،همواره با صراحت و
صداقت به تبیین و توضیح الگوی مطلوب خویش از جامعهی پس از
انقالب ( مبتنی بر اسالم) ،برای مردم ایران و جهان پرداخته بود و هرگز
با تمسک به ابهامات و شیطنتهای سیاسی ،به دنبال همراهی مردم و
سپس در زمان تصدی قدرت ،تغییر رویه و چهره سیاسی خود نبود.
ایشان همواره از ضرورت و اهمیت مشارکت اجتماعی زنان در عین حفظ
عفاف و موازین اسالمی با عنوان «زن جدی و کارآمد» حمایت میکرد و
 .1ر.ک :کتاب صعود چهلساله ،مروری بر دستاوردهای چهلسالهی انقالب اسالمی بر اساس
آمارهای بینالمللی ،راجی ،سید محمدحسین و خاتمی ،سید محمدرضا.
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هیچگاه نظر وی در این رابطه تغییر نکرد و در عمل به وعدههای خود
در حوزه زنان بهصورت جامع عمل کرد.
این سیاست امام خمینی مورد تأیید قاطبهی مردم انقالبی ایران بود که
مطابقت قوانین و سبک زندگی اجتماعی مطابق با شرعِ اسالم و دارای
سالمت اخالقی را خواسته و در آرمانهای انقالب اسالمی به رهبری امام
خمینی مطالبه و دنبال میکردند .این خواستهی اسالمی مردم در شعارهای
انقالبی و رأی آنان بهنظام اسالمی مشهود بود.
کلمات کلیدی :امام خمینی ،حجاب اجباری ،زن ،انقالب اسالمی.
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 .9توهینِ تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی

پرسش:
کارهایی مثل جداسازی زنان در مترو و اتوبوس و ایجاد پارکهای
اختصاصی برای زنان ،نهتنها توهین به جامعهی زنان و ناشی از نگاهی
جنسیت زده است ،بلکه به نحوی توهین به جامعهی مردان و نادیده
گرفتن شخصیت آنان است .مگر زنها حیا و مردان شعور ندارند که مانند
انسانهای نابالغ از هم جدا شوند؟ این کارها نشان میدهد که زنان و
مردان بهمانند افراد خطرناکی دیده میشوند که باید از یکدیگر دور باشند.
این قبیل اعمال ،عقبافتاده و ناشی از نگاههای بسته و افراطی نیست؟

پاسخ:
ازجمله سیاستهای اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،
جداسازی زنان از مردان در برخی از اماکن یا وسایل نقلیه است .بسیاری
این امر را توهین به زنان و مردان جامعهی ایران و اقدامی غیرمعقول
میدانند و بر این باورند که جامعهی مطلوب جامعهای است که انسانها
در کنار یکدیگر بوده و خودشان روابط خود را تنظیم کنند ،نه اینکه مانند
اطفال با آنان برخورد شود.
 . 1در مورد مثال یک اشکال بزرگ وجود دارد و آن اینکه در مترو ،زنان
و مردان از هم جدا نشدهاند؛ بلکه تمام واگنهای مترو عمومی است؛ اما
برای حفظ احترام و کرامت بانوان محترم ،خصوصاً در زمانهای ازدحام
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جمعیت ،واگنهای ابتدائی و انتهایی مترو بهصورت اختصاصی در اختیار
آنان قرار داده شده است؛ یعنی اگر تمام واگنهای مترو جداسازی شده
بود ،وارد بحث در مورد اهانت میشدیم؛ اما اصالً چنین چیزی وجود
خارجی ندارد.
همین امر در مورد پارکهای تفریحی نیز صادق است .تمام پارکهای
کشور بدون جداسازی در خدمت تمام مردم است اما برای اینکه زنان
عفیف و محجبه ایران بتوانند به فعالیتهای ورزشی و تفریحی خود
بهصورت بازتر و راحتتری مشغول شوند ،تعدادی پارک به بانوان
اختصاص داده شده است .در مورد اتوبوس ،چون مانند قطار شهری
(مترو) دارای چندین واگن نیست و کوچک است و معموالً دارای ازدحام
فراوانی است ،برای حفظ حریم بانوان فقط جداسازی امکانپذیر بوده
است.
 .2چگونه است که برخی اهانت به زن را در این رابطه تبلیغ میکنند ،اما
اگر سری به ایستگاههای شلوغ و پرازدحام متروی تهران بزنیم متوجه
خواهیم شد که زنان با هر تیپ و حجابی ،بهسرعت به سمت درب
واگنهای ابتدائی و انتهایی قطار (واگنهای مخصوص بانوان) حرکت
میکنند یا سیل جمعیت بانوان از آن دربها خارج میشوند؛ یعنی زنان
در یک امر اهانتآمیز به خود از یکدیگر سبقت میگیرند یا اینکه این
امر ،دقیقاً مطابق خواست بانوان محترم جامعه است که خواهان حضور
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و سفر در محیطی امن و سالم هستند و بارها به مردانی که این حریم را
رعایت نمیکنند اعتراض کردهاند؟
 . 3این امر توهین به مردان نیز نیست .وقتی خود مردان ،در بسیاری از
ساعات روز باید با فشار و ازدحام وارد واگنهای قطار یا اتوبوس شوند
که بارها در مطبوعات و فضای مجازی این وضعیت و فشار جمعیت،
سوژهی طنزپردازان شده است ،اصالً مسئلهی توهین و داشتن و نداشتن
شعور آنان مطرح نیست .در چنین فضایی ،هم احترام زنان مخدوش
میشود و هم برخی از مردان معمولی و عادی طبق طبیعت انسانی ،به
وسوسه و انحراف رفتاری و حتی عادت به چنین مفاسدی مبتال میشوند.
ضمن اینکه برای ناامن بودن محیط برای بانوان ،وجود چند مرد که توان
کنترل خود را ندارند کافی است و نیازی به تحلیل و قضاوت تمامی
جامعهی مردان نیست.
 .5نادیده گرفتن مالحظات مخصوص بانوان ،نهتنها نشانه ترقی و رشد
نیست ،بلکه نماد بیشعوری و عقبماندگی فرهنگی است .زنان ازنظر
اسالم ،محترم هستند و مردان در رابطه با آنان باید حد و حدود خود را
بشناسند و حریم آنان را در نگاه ،سخن گفتن و لمس پاس بدارند.
معیارهای این پاسداشت ،شرع مقدس اسالم است.
 .5گاهی جداسازی با توجه به شرایط و محیط ،امری عقالنی و ضروری
و در دفاع از موفقیتهای اجتماعی است .مثالً برای حفظ تمرکز آموزشی
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یا شغلی یا ورزشی و ...یا با توجه به سن و ظرفیت افراد ،یا شرایط
محیطی ،اقدام به جداسازی میشود؛ که این امر با توجه به معیارهای
عاقالنه و دینی باید صورت بپذیرد و خالف آن خیانت به جامعه است.
 . 5بله این مهم را نیز باید در نظر بگیریم که در رابطه با جداسازی زنان
و مردان ،گاهی با رفتارهای سلیقگی و افراطی مواجه هستیم .مثالً وقتی
در ابتدای انقالب ،اعضای انجمن اسالمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران،
یکی از کالسهای گروه فلسفه این دانشکده را بهصورت آزمایشی برای
طرح جداسازی دانشجویان دختر و پسر انتخاب میکنند و با تیغهای
چوبی میان کالس را دیوار میکشند ،با واکنش تند امام خمینی که توسط
یکی از بستگان دانشجوی خود از این اتفاق مطلع شده بودند ،مواجه
میشوند که دستور داده بودند همان شب دیوار برچیده شود تا دانشجویان
فردا صبح با چنین توهینی مواجه و روبرو نشوند .ایشان که متوجه اصرار
افرادی در دانشگاه بر این کارشده بود به فرزندشان حاج سید احمد آقا
گفته بود:
«احمد برو با انجمن اسالمی و هر کس که مسئول است تماس بگیر بگو
که اگر امروز شما خرافات و سلیقه شخصی را وارد دین کنید فردا چه
کسی میخواهد جدا کند و باالترین لطمه و باالترین خطر برای اسالم
این است که ما بیاییم و خودمان سلیقه خودمان را قاطی دین کنیم .اگر
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امروز به دست شما بچههای مذهبی اینها قاطی شوند فردا چه کسی
میخواهد جدا کند»؟

1

نتیجه:
زنان و مردان در محیطهای عمومی از یکدیگر جدا نیستند و اختصاص
دادن فضایی برای بانوان ،جهت حفظ احترام و حرمت آنان و نه از باب
توهین به جامعهی زنان است و نه تحقیری در رابطه با جامعهی مردان؛
بلکه جهت در نظر گرفتن محیطی امنتر و محترمانهتر برای بانوان و
بهشدت مورد استقبال گستردهی آنان است .این امور با توجه به این اصل
است که جداسازی بایستی در راستای احترام و اختیار زنان باشد و نه در
راستای تهدید انگاری جامعهی زنان.
کلمات کلیدی :جداسازی زنان ،حجاب اجباری ،فرهنگ عمومی ،حقوق
زنان ،نگاه جنسیتی.

 .1ر.ک :طباطبایی ،فاطمه ،اقلیم خاطرات؛ همچنین پرتال امام خمینی

( ،)http://www.imam-khomeini.irتأکید حضرت امام بر عدم تفکیک جنسیتی در
دانشگاهها 13۹3/5/6۰ ،ش ،کد مطلب.5۰۸65 :
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 .11رفتارهای اشتباه گشت ارشاد

پرسش:
آیا از اصل گشت ارشاد و رفتارهای آن دفاع میکنید؟

پاسخ:
بسیاری این بحث را مطرح میکنند که فارغ از صحتوسقم و خوب و
بدحجاب قانونی ،حجاب قانونی با پدیدهی پرحاشیه و تلخی به نام ونها
و مأموران «گشت ارشاد» و شیوه برخورد آنان که البته امروز به «پلیس
امنیت اخالقی» تغییر نام داده است ،مواجه شده است .اصوالً چنین
پدیدهای موجب بیش از حد پلیسی شدن مسئلهی حجاب نیست؟ آیا
وجود یک گشت پلیسی تخصصی در رابطه با زنان و حجاب صحیح
است؟ مگر وظیفه نیروی انتظامی و پلیس ،ارشاد و تربیت است که
بازداشتشدگان را به کالسهای آموزشی میفرستند؟
در رابطه با پدیدهای به نام گشت ارشاد با چند نکته مهم مواجه هستیم.
 .1مراقبت بر عدم ارتکاب جرم از سوی حکومت و دولت ،نیازمند
ضمانت اجرایی است .متخلف باید بداند که اگر تخلف کند ،با وی
برخورد قانونی خواهد شد و رفتار خالف قانون وی مجازات در پی
خواهد داشت و اگر به روند قانونی تمکین نکند با مشکالت بازداشت و
داللت به بازداشتگاه و دادسرا مواجه خواهد شد.
 .2برخورد با جرائم خاص ،محتاج نیرو و امکانات خاص است؛ یعنی
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وقتی با پدیده برخورد و یا دستگیری احتمالی بانوان مواجه هستیم ،باید
از ماشین مناسب ،مأمورین توصیهشده و مأمورانی از جنسیت زن با تعداد
کافی استفاده شود .مثالً گشت عادی پلیس با یک ماشینسواری و سه
مأمور مرد ،آمادگی ،مهارت و امکانات برخورد قانونی با چهار خانم بدون
پوشش را ندارند و این امر محتاج نیرو و امکانات متناسب است که در
واقع این نیرو و امکانات خاص به ونهای گشت ارشاد یا پلیس امنیت
اخالقی ختم شده است.
 .3دستگیری بانوان ،به دلیل روحیه عاطفی و احساسی و ضعف جسمی
یا احساس ظلم و یا برنامه از پیش تعیینشده توسط معترضان سیاسی،
میتواند با خطرات و حاشیههای سنگینی همراه باشد .در برخی مواقع
مثالً جیغهای گوش خراش مکرر و خود را به زمین زدن متهم زن و
استفاده از قوهی قهریه علیه یک زن ضعیف و لمس او و حتی بعضاً کنار
رفتن و پاره شدن لباسهای وی ،احساسات عابران و بینندگان را بهشدت
تحت تأثیر قرار میدهد و دخالت محترمانه یا پرخاشگرانه حاضرین و
مردم ،کار را برای نیروهای پلیس که مرتب با چنین مسائلی سر و کار
دارند ،سخت و پیچیده میسازد .اینجا اگر با مسئلهی «اجتهاد درصحنه»
و اعمال سلیقه و تحریکپذیری مأمورین ،بهجای اعمال مهارتهای
مطابق قانون مواجه شویم ،نمیتوانیم از آسیبهای اجتماعی و عدم ابتال
به رفتار غیرقانونی در رابطه با این مسئله مصون بمانیم .قطعاً گشت
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تخصصی قرار است دارای یک رفتار تخصصی و قانونی باشد .لذا نه
قانون چنین اجازهای داده و نه این عمل میتواند مورد تأیید اسالم و نظام
اسالمی باشد که نیروی مربوطه در چنین مأموریت سخت و پر تبعاتی،
با متهمین برخورد سلیقهای یا اجتهاد درصحنه داشته باشد.
البته به گفته رئیس پلیس تهران ،فقط  3درصد از کسانی که به آنان تذکر
داده میشود به تذکر پلیس اعتنا نمیکنند یا پوششان قابل اصالح نیست
و بازداشت میشوند.

1

 .5این نکته را نیز باید در نظر گرفت که به دلیل همین سختی و پیچیدگی
کار و دخالت برخی از مردم ،فشار عصبی زیادی به مأموران پلیس امنیت
اخالقی وارد میشود که بایستی برای این پدیده بعضاً تعادل زدا حتم ًا
راهکارهایی اندیشه شود.
 . 5در رابطه با برخورد با مردم در بحث حجاب و پوشش هم اختالفات
زیادی میان دلسوزان و عقالی کشور وجود دارد .مثالً در نظر گرفتن
تفاوت شل حجابی (نداشتن حجاب شرعی) ،بدحجابی (پوششهای
زننده و محرک) و بیحجابی (کشف حجاب) و عریانی (برهنه کردن
اندام هایی از بدن) و تفاوت و نوع برخورد با هر یک از اینها بسیار
 .1خبرگزاری ایلنا ( ،)www.ilna.irرئیس پلیس تهران بزرگ در گفتوگو با ایلنا :مأموران
پلیس امنیت اخالقی در خصوص نحوه رفتار با مردم آموزش میبینند /استفاده از نیروهای
بسیج درگشتهای ارشاد صحت ندارد 6۹ ،شهریور  ،15۰1کد خبر.16۸۰۰55 :
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تعیین کننده و مهم است .نباید ابهامات در این زمینه موجب برخوردهای
متفاوت و سلیقهای با مردم شود .گاهی یک برخورد بیموقع یا خالف
قانون ،بهجای اصالح ابرو ،چشم را از کاسه بیرون میآورد.
 . 6تعیین صالحیت و داشتن وظیفه برای نیروهای پلیس در ارشاد و
تربیت بازداشتشدگان قابلتأمل است .باید مشخص شود که طبق چه
قانون و سازوکاری ،نیروهای نظامی ،حق عهدهدار شدن چنین صالحیت
و وظیفهای را دارا هستند.
 .7گشت ارشاد مانند هر تصمیم و عملکرد دیگری در حوزه انتظامی،
وحی منزل نیست و قابل نقد و آسیبشناسی و ارتقا است .ممکن است
قانون و شیوه چنین برخوردی با تصمیمات بهتر ،موجب آسیبها و
حساسیتهای کمتری باشد .میتوان به الگوهای جایگزین اندیشید.
نتیجه:
برخورد بازدارنده با هر جرم و تخلفی ،نیازمند امکانات متناسب و استفاده
از قوه قهریه در ضمانت اجرایی و مبتذل نشدن قوانین کشور است؛ اما
قائل شدن به این مطلب به معنای تأیید و کامل دانستن هرگونه برخوردی
به اسم ضرورت برخورد قهری با تخلف نیست؛ به عبارت دیگر در جای
خود ،مسئولین و بازرسان مربوطه باید با قاطعیت و دقت به آسیبها یا
تخلفات در حوزه انتظامی بپردازند و درصدد رفع آنان باشند.
کلمات کلیدی :حجاب اجباری ،گشت ارشاد ،پلیس امنیت اخالقی.
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کتابنامه
قرآن کریم

 .1ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول عن آل الرسول
صلیاهلل علیه و آله ،محقق ،مصحح :علیاکبر غفاری ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی ،چاپ دوم15۰5 ،ق.
 .6ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول فیما جاءَ مِنَ الحِکَمِ
وَ الْمَواعظ َعنْ آل الرّسول ،ترجمهی محمدصادق حسنزاده ،قم،
موسسه انتشارات اسالمی15۰5 ،ق.
 .3ابن هشام ،عبدالملک ،السیرةالنبویة یا سیرهی ابن هشام،
گردآورنده :عبد الحفیظ شبلی ،جلد چهارم ،بیروت_لبنان ،نشر
دارالمعرفة13۱5 ،ق.
 .5بیهقی ،احمد بن حسین ،السنن الکبری ،بیروت ،انتشارات دارالفکر،
151۹ق.

 .5تبریزی ،جواد ،صراة النجاة :استفتاءات آلیةاللّه العظمی الخوئی مع
تعلیقة و ملحق آلیةاللّه العظمی التبریزی ،قم ،دار الصدیقة الشهیدة،
151۸-1512ق.
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 .2جعفریان ،رسول ،رسائل حجابیة (،شصت سال تالش علمی در
برابر بدعت کشف حجاب) ،جلد دوم ،قم ،انتشارات دلیل ما،
13۸۰ش.
 .۱جاللیپور ،پروین ،قانون اساسی جمهوری عربی مصر ،تهران،
انتشارات معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست
جمهوری ،چاپ اول 13۸1 ،ش.

 .۸جمعی از نویسندگان ،اندیشههای امامخمینی در آینه نگاه معاصر
(مجموعه مقاالت) ،روحاهلل جاللی ،انسان سعادتمند در اندیشه امام
خمینی ،تهران ،انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران،
13۹۹ش.

 .۹جمعی از نویسندگان ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت
علیهمالسالم ،زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودى ،محقق/
مصحح :محققان مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب
اهلبیت علیهمالسالم ،قم ،چاپ اول1562 ،ق.
 .1۰جمعی از نویسندگان ،قانون اساسی اسپانیا ،دفتر توافقهای
بینالمللی ،تهران ،معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و
مقررات ریاست جمهوری ،پاییز .13۸1
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 .11جمعی از نویسندگان ،قانون اساسی کره جنوبی ،دفتر توافقهای
بینالمللی ،تهران ،انتشارات معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین
و مقررات ریاست جمهوری13۱۸ ،ش.
 .16جمعی از نویسندگان ،قانون اساسی مراکش ،دفتر توافقهای
بینالمللی ،ترجمه مهدی رستگار اصل ،تهران ،انتشارات معاونت
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری ،چاپ
اول13۱۸ ،ش.
 .13حسینی مراغی ،سیدمیرعبدالفتاح ،العناوین الفقهیة ،جلد دوم ،قم،
دفتر انتشارات اسالمی 151۱ ،ق.
 .15خمینی ،روحاهلل ،صحیفه امام ،ج  ،5تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی(س) ،چاپ پنجم13۸۹ ،ش.
 .15خویی ،ابوالقاسم ،المسائل الشرعیة :استفتاءات ،المعامالت ،قم،
احیاء آثار امام خویی 1561 ،ق 6۰۰۰/م.
 .12دان ،کیوپیت ،دریای ایمان ،ترجمه حسن کامشاد ،تهران ،انتشارت
طرح نو13۸۰ ،ش.
 .1۱دورانت ،ویلیام جیمز ،تاریخ تمدن ،جلد پنجم ،رنسانس ،ترجمه
صفدر تقیزاده و ابوطالب صارمی ،تهران ،شرکت انتشارات علمی
و فرهنگی132۱ ،ش.
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 .1۸راجی ،سیدمحمدحسین و سیدمحمدرضا خاتمی ،صعود چهلساله،
مروری بر دستاوردهای چهلسالهی انقالب اسالمی بر اساس
آمارهای بینالمللی ،مشهد ،معاونت آستان قدس رضوی،
13۹۱ش.
 .1۹راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن،
تحقیق ،صفوان عدنان داودی ،دمشق ،بیروت ،دارالقلم ،الدار
الشامیة 1516 ،ق.
 .6۰رستگار اصل ،مهدی ،قانون اساسی سوئیس ،تهران ،انتشارات
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری،
 13۱۸ش.
 .61رستگاراصل ،مهدی ،قانون اساسی الجزایر ،تهران ،انتشارات
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری،
چاپ اول 13۱۹ ،ش.
 .66ریدلی ،جین ،تفاوتهای جنسی زن و مرد ،ترجمه بهزاد رحمتی،
تهران ،نشر توانا 13۸5 ،ش.
 .63سید رضی ،محمدبن حسین بن موسی ،نهجالبالغه ،ترجمه
سیدجعفر شهیدی ،قم ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،
132۸ش.
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 .65سیستانی ،سید علی ،استفتاءات المرجع الدینی األعلی السید
السیستانی مدظله ،قم ،انتشارات دفتر ایتاهلل سیستانی6۰۰۰ ،م.

 .65شریف رازی ،محمد ،آثارالحجة یا تاریخ دائرةالمعارف حوزه
علمیه قم ،جلد اول ،قم ،کتابفروشی برقعی 1336 ،ش.
 .62طباطبایی فاطمه ،اقلیم خاطرات ،تهران ،انتشارت پژوهشکده
امامخمینی و انقالب اسالمی13۹۰ ،ش.

 .6۱فتحی ،محمد و کاظم کوهی اصفهانی ،قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان ،تهران،
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان13۹۱ ،ش.
 .6۸فرهیخته ،شمسالدین ،فرهنگ فرهیخته ،تهران ،نشر زرّین،
13۱۱ش.
 .6۹کشاورز ،فرزانه ،قانون اساسی ژاپن ،تهران ،انتشارات معاونت
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری ،چاپ
سوم13۱۹ ،ش.
 .3۰کلینی ،محمد بن یعقوب  ،اصول کافی ،تهران ،دارالکتاب اسالمیه،
15۰۱ق.
 .31گلپایگانی ،محمدرضا ،مجمع المسائل ،قم ،نشر دارالقرآن کریم،
1325ش.
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 .36مطهری ،مرتضی ،آشنایی با علوم اسالمی ،تهران ،انتشارات صدرا،
چاپ 13۱5 ،15ش.
 .33مطهری ،مرتضی ،آشنایی با قرآن؛ تفسیر سورهی نور ،تهران،
انتشارات صدرا132۹ ،ش.

 .35مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار شهید مطهری ،سیری در سیرهی
نبوی ،جلد  ،12تهران ،انتشارت صدرا13۸۹ ،ش.
 .35وکیلی فرد امیررضا ،قانون اساسی جمهوری ایتالیا ،تهران،
انتشارات معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست
جمهوری  ،چاپ اول 13۱2 ،ش.
 .32وکیلی فرد ،امیررضا ،قانون اساسی بلژیک تهران ،معاونت پژوهش
تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری ،انتشارات
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری،
بهار .13۸3
مقاالت:

 .1جاللی ،روحاهلل ،مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه
سیاسی امام خمینی (ره) ،مجله پژوهشنامه انقالب اسالمی ،دوره
 ،11اردیبهشت  ،15۰۰شماره .3۸
 .6روان فرهادی ،عبدالغفور ،کتابی درباره عهد امانی افغانستان ،نشریه
ایرانشناسی ،بهار  ،13۸۰شماره .5۹
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 .3صالحی ،سیدمهدی ،رضا نیکخواه و سیدسلمان مرتضوی ،تأملی
بر قاعده «التعزیر فی کل معصیه» ،مجله فقه و اصول ،سال چهل
و هشتم ،زمستان  ،13۹5شماره پیاپی .1۰۱
سایت:

 .1آزاد ارمکی ،تقی ،عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران :سهمیهبندی
جنسیتی کنکور ،مقاومتی نابخردانه در برابر حضور دختران در
آموزش عالی است ،خبرگزاری ایسنا 1۱ ،فروردین  ،13۸2کد
خبر.isna.ir/x9vQh ،66001.04500-1068 :

 .6آزادی ،محمدحسین ،آیا ایران تنها کشوری است که درباره حجاب
قانون

دارد؟،

خبرگزاری

فارس،

،8068/0/45

.http://fna.ir/8r9qtj
 .3سردار رحیمی ،حسین ،رییس پلیس تهران بزرگ در گفتوگو با

ایلنا :ماموران پلیس امنیت اخالقی درخصوص نحوه رفتار با مردم
آموزش میبینند /استفاده از نیروهای بسیج در گشتهای ارشاد
صحت ندارد ،خبرگزاری ایلنا 6۹ ،شهریور  ،15۰1کد خبر:
،16۸۰۰55
.https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-8416600
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 .5حمیده حیدری ،جایگاه تدریج در بیان و اجرای احکام در عصر
غیبت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،خبرگزاری
شبستان15۰۰/1/15 ،ش ،شناسه خبر،1۰566۸1:
.8604418http://shabestan.ir/detail/News/
 .5مکارم شیرازی ،ناصر ،ضروری بودن مسأله حجاب ،پایگاه
اطالعرسانی دفتر آیتاهللالعظمی مکارم شیرازی15۰۰/1/1 ،ش،
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=48&li
.d=6&catid=41801&mid=404009
 .2میرشکاری ،اصغر ،تأکید حضرت امام بر عدم تفکیک جنسیتی در
دانشگاهها ،پرتال امام خمینی13۹3/5/6۰ ،ش ،کد مطلب:
،5۰۸65
https://b6n.ir/x56223
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