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چکیده
ای حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقھی متعـددی اسـت. عـده   

اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصوالً در دایـرۀ دخالـت حکومـت و حتـی     قائل
زه مسؤولیت حکومت اسالمی گیرد. این مقاله به این بحث مھم و کلیدی در حوسایر مردم نیز قرار نمی

کند. این ادلـه بـه دو   را اثبات میبودن حجاب اجتماعی بودن آنپردازد و با نقد ادله ادلة قائالن فردیمی
ھای متناسـب بـه   شود که در این مقاله عالوه بر پاسخحقوقی، قرآنی و تقسیم می-دسته عمده ادلة فقھی

.شودھر دلیل، جنبة فقھی مسأله ھم واکاوی می
داشت و گسـترش  مند بودن حکومت اسالمی در پاسالبته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه

آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاھره و اقدامات قضایی و جزایی بھره ببرد، 
روف است.بلکه به استناد ادله فقھی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این مع

حجاب، حریم خصوصی، عبـادی بـودن حجـاب، حـق حجـاب، اجتمـاعی بـودن        : هاکلیدواژه
حجاب.

.24/08/1393ی: یب نهایخ تصوی؛ تار20/05/1393خ وصول:ی*. تار
.ولئنویسنده مس1.
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مقدمه

توان انکار کرد و اگر شخصـی از روی  حجاب، دستوری قرآنی است که وجوب آن را نمی
عمد این واجب را ترک کند، مانند بقیه گناھان عقاب خواھد شد. آنچه در این بین محـل نـزاع   

اند حجاب گرچه از ضروریات دین است، اما واجبی اسـت فـردی   ین است برخی گفتهاست، ا
تک مسلمانان موظف به رعایت آن ھستند؛ اما چون موضوعی شخصی است، حکومـت  که تک

ھای اجرایی، از جمله حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدود کننده و ایجاد ضمانت
) این نظریه، در متن خود این موضوع ۱/۳۳۰؛ ایازی، ۱/۷۸ماد، اعمال تعزیرات ندارد؛ (محقق دا

را مسلم فرض کرده است که حجاب از موضوعات فردی اسـت نـه اجتمـاعی؛ کـه اصـوالً در      
گیرد؛ و چون تابع اراده و خواسـت فـرد   دایرۀ دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی

نب غیر در نظر گرفت.توان برای آن ضمانت اجرایی را از جااست، نمی
ترین بحث، برای بررسی مسؤولیت حکومت در حـوزۀ حجـاب و عفـت    بر این اساس مھم

عمومی این است که مشخص شود آیا این حکم از جمله احکام فردی اسالم است یا از جملـه  
احکام اجتماعی؟ زیرا بر اساس مبانی قائالن به فردی بودن با اثبـات فـردی و شخصـی بـودن     

شود و دلیلـی بـر الـزام آن نیسـت. لـذا      ث مسؤولیت حکومت، خودبخود منتفی میحجاب، بح
آنچه اھمیت دارد واکاوی ادله قائالن فردی بودن حجاب و نقد و بررسی آن است. الزم به ذکر 
است که از آنجا که حجاب از آن دسته واجباتی است که از مقوالت فرھنگی اسـت و در نقطـه   

ھا به این عنصر نیز توجـه شـده و علمـاً و    ر دارد، در نقد و بررسیتالقی اندیشه و احساس قرا
ھا پرداخت.ھای فقھی صرف، به پاسخگویی و نقد دیدگاهتوان با دیدگاهعمالً نمی

حقـوقی و قرآنـی   -در ادامه ادلة قائالن فردی بودن حجاب به دو دسـته عمـده ادلـة فقھـی    
ای متناسب به ھر دلیل، جنبة فقھی مسـأله ھـم   ھشود که در این مقاله عالوه بر پاسختقسیم می

شود.واکاوی می

حقوقی-ادله فقهی
حجاب مصداقی برای حریم خصوصی-۱

در بحث از فردی و اجتماعی بودن این حکم، پیوند ناگسستنی بـا حـریم خصوصـی دارد.   
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی ھر انسـان اسـت   : «تعریف حریم خصوصی نیز آمده است

ــر بازخواســت و کیفــر حقــوقی، برخــوردار مــی کــه در ــه آن از آزادی در براب باشــد و ھرگون
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گیری دربارة آن و نیز اطالع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوسـت و مداخلـة   تصمیم

) حـریم خصوصـی   ۱۵۷(اسکندری،» دیگران در آن یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست.
ۀ مجزا ولی مرتبط، مورد بررسی قرار داد:توان در چھار حوزرا می
ـحریم خصوصی ارضی١
حریم خصوصی اطالعاتی-٢
حریم خصوصی ارتباطاتی-٣
حریم خصوصی جسمانی-٤

کننـد،  بـودن حجـاب را بیـان مـی    توان دریافت که کسانی که بحث فـردی براین اساس، می
بـودن حجـاب،   ائالن به فـردی منظورشان دقیقاً ملتزم شدن به لوازم حریم خصوصی است که ق

توانندآن را در دو مصداق ذیل، عنوان کنند:می
: با توجه به مصادیق حـریم خصوصـی،   حجاب مصداقی برای حریم خصوصی اطالعاتی

شاید بتوان حجاب را جزء حریم خصوصـی اطالعـاتی بـه شـمار آورد؛ زیـرا از جملـه عقایـد        
را ملزم به عقیده خاصی کرد؛ و کسـی حـق   توان کسی اشخاص است و بنابر آزادی عقیده نمی

دخالت یا الزام، اعم از حکومت یا سایر مردم را ندارد. گاه ممکن است برای تأیید ایـن گفتـار،   
بـه آزادی اندیشـه، وجـدان و دیـن     اعالمیۀ حقوق بشر نیز تمسک کـرده کـه   ١٩و ١٨به مادۀ 

البتـه در  ١ری، حق دخالت نـدارد. شود و در آن آمده کسی در برابر اظھار عقیده دیگمربوط می
٢قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران نیز تفتیش عقاید ممنوع شده است.٢٣اصل 

نقد و بررسی
در نقد نظر فوق نکات زیر قابل تأمل است:

اول: اظھار حجاب یا عدم آن با توجه به تعریف حریم خصوصی اطالعاتی که بـه حمایـت   
مصادیق حریم خصوصی نیست؛ چرا که در تعریف آن بیان شده شود، جزءھا نیز تعبیر میداده

اشـخاص  و اطالعات مربوطه بـه ٣ھاحریمی که دربرگیرنده قواعد حاکم بر پردازش داده«است: 

مند گردد، این حق شامل آزادي تغییر مذهب یا باور و نیـز آزادي اظهـار   : هرکس حق دارد از آزادي اندیشه، وجدان و مذهب بهره18. ماده 1
گردد.صورت جمعی نیز میها چه به تنهایی و چه بهور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجاي آوردن آیینمذهب یا با

و آزادي در جست و جـو، دریافـت و   : هرکس حق آزادي عقیده و بیان دارد؛ این حق در برگیرندة آزادي داشتن عقیده بدون مداخله19ماده 
).1327آذر 19میالدي، 1948شود. (مصوب: دهم دسامبر اي بدون در نظر گرفتن مرزها مینوع رسانهانتقال اطالعات و عقاید از طریق هر

اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.توان به صرف داشتن عقیدهتفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی. 2
صالح، جـایگزین کـردن اسـتعمال، افشـاء، انتقـال، انتشـار و       دهی، ذخیره، هک و امنظور از پردازش، هرگونه تحصیل، نگهداري، سازمان. 3

ها است.اقدامات مشابه در خصوص داده
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٤»است.

دوم: بر فرض پذیرش حجاب به عنوانی مصداقی برای این حریم، باید فرق بین اندیشـه و  
ای است که به باور تبدیل شده اسـت و صـاحب آن،   شهمنظور از عقیده، اندی«عقیده را دانست؛ 

ایمان و اعتقاد دارد، به عبارت دیگر آن را به عنوان یک حقیقـت پذیرفتـه اسـت.    به آن اندیشه،
در حالی که اندیشه یک تفکر صرف است که ھر آن ممکن است تغییر یابـد و صـاحب آن بـه    

) بـه  ۱/۳۲۵(قاسـمی،  » کنـد. تر اعتـراف مـی  ای بھامکان و احتمال تغییر در صورت ارائة اندیشه
عبارت دیگر، اندیشه با دلیل و علم و برھان ھمـراه و قـرین اسـت؛ زیـرا دارنـدة آن ھنـوز در       

مدار بھره برده و مطابق واقع است و گـاه  مرحلة تحقیق است اما عقیده گاه از این مقدمه اندیشه
ای برای شخصی ثابت شـده اسـت و   یدهنما، تعصب و چه بسا عناد و لجاجت عقبا تقلید، دلیل

شـود و بایـد ایـن    ھـا و خـروج از مسـیر انسـانیت مـی     بسا عقاید غلط، باعث اسارت انسانچه
ھایی را کـه از خـارش بـدن    زنجیرھا را از دست و پای او باز کرد؛ مانند طبیبی که آزادی انسان

)؛ لذا باید بررسی شود عدم ۲۶/۳۵۶پردازد (مطھری، گیرد و به طبابت آنان میبرند، میلذت می
عقیده به حجاب، اعتقادی صحیح است یا بر اساس تقلیـد یـا تحـت تـأثیر بـودن یـا نداشـتن        

سازی فرد فراھم شود.ھای آگاهشناخت و...بوجود آمده است که در این صورت باید زمینه
دانست ای مبتنی بر دلیل است، بایدسوم: بر فرض پذیرش این مطلب که بی حجابی عقیده

که بـر اسـاس دیـن و    که عقیده به حجاب یا عدم آن، با اظھار این عقیده تفاوت دارد و نظامی 
اعتقاد به خدا و ماورای طبیعت پدید آمـده اسـت و حکومـت آن، اسـالمی اسـت، بایـد در آن       
قوانین اسالمی ھم رعایت شود، نباید تظاھر به منکرات در جامعه اسالمی انجام بگیرد. حتی در 

ھای مذھبی ھم که در کشور اسالمی ھستند، یکی از شرایط عدم تظاھر به منکرات ورد اقلیتم
؛ النجفـی،  ٣/٧٤؛ شـھیدثانی،  ٢/٣٠٨؛ ابـن فھـد الحلـی،    ١/٢٥٢اسالمی است. (محقـق حلـی،   

)٢/٥٠١؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ٢١/٢٦٥
ر داشت که این حق با حق چھارم: برفرض پذیرش آزادی ابراز عقیده برای ھمه، باید در نظ

داری اسـت تـزاحم   ھـای حـق دیـن و دیـن    مندی از فضای مناسب دینی که یکی از شاخهبھره
مندی از فضای مناسب دینی یکی از مسلماتی است که در فقـه پذیرفتـه شـده    کند. حق بھرهمی

کسـی  کنـد؛ بـرای مثـال، اگـر     است و اسالم گاه برای تأمین این حق مقرراتی را نیز وضـع مـی  

کالمی، سـال هشـتم، شـماره سـوم و     -هاي فلسفی، پژوهش»حریم خصوصی و جامعه اطالعاتی«. براي اطالع بیشتر رك. حمید شهریاري، 4
چهارم.
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شـود؛ ھمچنـین در ایـام حـج،     آشکارا در ماه مبارک رمضان روزه خـواری کنـد، مجـازات مـی    

مقررات امنیتی خاصی برای ادای این فریضه الھـی از جملـه حرمـت حمـل سـالح و... وضـع       
خوبی بتوانند حج خویش را به جای آورند. حال با توجـه بـه ایـن    گردیده است تا مسلمانان به

ه اسالمی که اکثریت آن مسلمان ھستند و باید بـه قـوانین اسـالمی پایبنـد     حق و اینکه در جامع
اسـالمی کنـد، حـق    باشند، اگر کسی حکم ضروری حجاب را نادیده بگیرد و علناً فضا را غیـر 

کند؛ چراکه در ھمۀ مکاتب حقوقی، در تعارض حقوق فرد بـا  نوعی بر حق فردی تقدم پیدا می
ر مصالح شخصی و به تعبیری بر حـریم خصوصـی فـرد،    مصالح یک جامعه، مصلحت نوعی ب

مقدم است.
: بنابر نظر برخی دیگر، حجاب به حـریم  حجاب مصداقی برای حریم خصوصی جسمانی

ایـن ھـم از   «گوینـد  شود؛ چرا که ارتباط با نوع پوشش دارد. میخصوصی جسمانی مربوط می
ی از آن بـه عنـوان تمامیـت    قـانون اساسـ  ٢٢آنچه کـه در اصـل   «؛ »توابع حریم جسمانی است

شـود؛ یعنـی حـریم خصوصـی     جسمانی افراد نام برده شده است؛ شامل طرز پوشش ھـم مـی  
شمسی تـا کنـون   ١٣٠٠مربوط به تمامیت جسمانی شامل نوع پوشش افراد ھم ھست. از سال 

ھـا در حـریم خصوصـی مربـوط بـه تمامیـت جسـمی        مورد شاھد و ناظر دخالت دولت٢در 
زور حجاب را برداشتند و لـذا  منظور او یکی مربوط به دوران رضاخان است که بهکه» ایم.بوده
پلـیس  «دانند کـه  می١٣٦٧و مورد دوم را در سال » این نقض حریم خصوصی است.«گوید می

کرد و موھای بلند مـردان را از  در حریم خصوصی مربوط به تمامیت جسمانی افراد دخالت می
(به نقل ازسروش محالتی، نشست: » کردند حجاب باید رعایت شود.تراشید و مجبور میته می
)١٣٨٩آبان 

نقد و بررسی
گذارد این است که لباس، تنھا جنبة شخصی اول آنکه: آنچه وجدان عمومی بر آن صحه می

برای پوشاندن بدن ندارد که با آن، بدن پوشانده شود تا در زمستان گرم مانـده و یـا در گرمـای    
اذیت نشود؛ بلکه جنبۀ اجتماعی و بیرونی ھم دارد و شخص متناسب با محلـی  تابستان موجب

کنـد؛ امـا اینکـه میـزان دخالـت جنبـة       یابد، نوع پوشش خود را عوض میکه در آن حضور می
ای قائل به دخالت عمومی در این مسأله به چه میزان خواھد بود، این ابتدای کالم است که عده

توان این تأثیرات و برخی خیر. است و سئوال اینجاست که آیا میحکومت در این زمینه ھستند
را نادیده گرفت.
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حریم خصوصی جسمانی در بـاب حمایـت از   «دوم: در تعریف این نوع حریم آمده است: 

) بـا توجـه   ٣٥(نوری، نخجوانی، » تمامیت جسمانی و اطالعات مربوط به سالمتی انسان است.
دی از جمله ھر گونه بازرسی، تفتـیش بـدنی، انجـام معاینـات و     توان به مواربه این تعریف می

ھای پزشکی؛ افشای اطالعات حاصل از این قبیل اقدامات؛ اطالعات شخصـی مربـوط   آزمایش
جنسی به عنوان -به سالمت جسمی و روانی؛ خصوصیات ژنتیکی و وراثتی؛ اطالعات شخصی

آیـد داشـتن ھـر نـوع     ن نوع حریم بر میمصادیقی برای این قسم اشاره کرد و آنچه از ظاھر ای
توان جزء مصادیق این حریم به حساب آورد.پوششی را نمی

ای سوم: اگر نوع پوشش را نیز جزء حریم خصوصی بدانیم و به طورکلی اگـر یـک مسـأله   
و ٦ونقلـی ٥جزء حریم خصوصی باشد، این حق افراد، مطلـق نبـوده و بنـابر مسـتندات عقلـی     

توان در برخی از حاالت و شـرایط خـاص و در   می٨المللیو جوامع بین٧نھمچنین قوانین ایرا
محدودة خاص آن را نقض نمود.

عالوه بر نکته فوق، اگر بر فرض حجاب امری صددرصد خصوصی تلقی شود، باز ھـم در  
گیرد چرا که جرائمی چون زنا کـه ممکـن اسـت در حـریم و     دایرة اختیارات حکومت قرار می

با رضایت طرفین انجام شود، در صورت اثبات نـزد حـاکم، حـق مجـازات     حیطة خصوصی و 
مرتکب برای حاکم وجود دارد، در حالی که در این حالت، یـک جـرم خصوصـی و فـردی در     
یک محیط خصوصی واقع شده است. البته این موضوع منحصـر بـه جامعـه و حـاکم اسـالمی      

ھای خصوصی ھمچـون  ورود به حوزهھا خود را مجاز به نیست و در سایر جوامع نیز حکومت
ھای روان گردان در حیطة خصوصی، استفاده از تجھیزات ایمنی مصرف مواد مخدر و یا قرص

)٣٣٤دانند. (غالمی، ھای مختلف و... میھنگام کار، بستن کمربند موقع رانندگی، بیمه
حق بودن حجاب برای زن-۲

مرد و یا زن یـک حـق فـردی تلقـی     شود که داشتن پوشش برایگونه تصور میگاھی این

ر قبال آن در موارد تالقی است؛ یعنی حکم عقل سلیم به ضرورت انتخاب امر اهم عقل به ضرورت انتخاب اهم و فدا نمودن مهم دحکم5.
در موارد تخییر بین اهم و مهم.

رَ    «)؛ جواز افشاگري علیه ظـالم  148(نساء: » إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم«ها دال بر جواز برخی سوء ظنسوره حجرات12آیۀ . 6 هـالْج ه ب اللـَّ ال یحـ
وءلیماًبِالسمیعاً عس کانَ اللَّه و منْ ظُللِ إِالَّ منَ الْقَو؛ 137(احمدي میانجی، السالم: روایات دال بر جواز تجسس؛و از سنت معصومان علیهم» م

.)7/3094روایات دال بر جواز غیبت، ریشهري، 
؛ قانون آیین دادرسی کیفري با تقیید مـواد 606و582،648مواد قانون اساسی؛ قانون مجازات اسالمی با تقیید 25،142، 24، 22، 14. اصول 7

؛ قانون مطبوعات.106و67، 96
19ش)، ص1381تهران:. براي اطالع از ریز مواد قانونی مرتبط دیگر کشورها ر.ك. جعفر کوشا، جرایم علیه عدالت قضایی، اول، (میزان: 8

به بعد.
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ھاست و با توجه به ویژگی اسقاط پذیری حق (امام خمینی، البیـع،  شود؛ و از آنجاکه حق آنمی
بـرداری  توانند این حق را اسقاط کنند و یا از آن به ھر نحو دیگـری خواسـتند، بھـره   ) می١/٢٧

کنند.
نقد و بررسی

است:در نقد بیان فوق توجه به نکات زیر ضروری 
نکته اول: مبنای حقوق اسالمی اراده شارع است. شارعی که خالق و حکیم اسـت و انسـان   
را عبث خلق نکرده است؛ و اراده شارع بر این است که ھر کجا حقی است، تکلیفی نیز وجـود  

) نگـرش عمیـق و   ٢٥٧؛ جوادی آملی، حق و تکلیـف در اسـالم،   ١/١٥٣دارد. (مصباح یزدی، 
نمایاند که حجاب، افزون بر اینکه حق و تکلیف ھای حجاب نیز به روشنی میغرضانه به آیهبی

تر است، جامعۀ دینـی نیـز تکلیفـی در    شخصی بانوان مسلمان است بلکه جنبة تکلیفی آن قوی
مقابل این حق دارد؛ و البته حکمت تکلیفی بودن پوشش و حجاب که در این آیات آمده است، 

)٥٩احزاب: کند. (این مطلب را تأیید می
توان آن را ساقط کرد نکته دوم: باید دانست که حق بودن حجاب به معنای آن نیست که می

تواند بـه  و بدون پوشش بود؛ بلکه به این معناست که کس دیگر اعم از دولت و غیر دولت نمی
تواند بـه آن تعـرض کنـد؛    نداشتن آن فرمان دھد. این حق مانند حق حیات است که کسی نمی

تواند این حق را از خود اسقاط نماید و این اقدام مشروعیت حقـوقی  صاحب حق نیز نمیولی
)٣٢٦نخواھد داشت. (حکمت نیا، 

توان پذیرفت که پوشش حق زن است؛ اما حجاب به معنای شـرعی  نکته سوم: ھر چند می
قتـی  آن اصالً جزء حقوق زن نیست که بخواھد اسقاط کند و جزء حقوق الھی است. چرا که و

کند، علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنـین بیـان   قرآن کریم مسأله لزوم حجاب را بازگو می
که شناخته نشوند و مورد اذیت واقع یعنی برای این» ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین«فرماید: می

نگردند. چرا که آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه ھستند و حرمت دارند. (جـوادی آملـی، زن   
)٤٣٨نه جمال و جالل، در آیی

عصمت زن، حق اهللا اسـت و بـه ھـیچ کسـی     «... نویسد: جوادی آملی در این خصوص می
ارتباط ندارد... زن به عنوان امین حق اهللا از نظر قرآن مطرح اسـت؛ یعنـی ایـن مقـام را و ایـن      

به حرمت و حیثیت را خدای سبحان که حق خود اوست، به زن داده و فرموده: این حق مرا تو
)٤٣٨(ھمان، » عنوان امانت حفظ کن.
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تبیین حجاب در بینش قرآن کـریم ایـن اسـت کـه زن بایـد      «آورد: وی در قسمتی دیگر می

کامالً درک کند که حجاب او تنھا مربـوط بـه خـود او نیسـت تـا بگویـد مـن از حـق خـودم          
زن مربوط ام، حجابنظر کردم، حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیصرف

، (ھمـان،  »به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدھند، حجـاب زن، حقـی الھـی اسـت    
٤٣٧(
عبادی بودن حجاب-٣

برخی معتقدند که چون حجاب جزء احکام عبادی و فردی است؛ بنابراین، این مسأله، یک 
ال و تکلیف شخصی محض است نه یک مسأله اجتماعی؛ و حکومت دینی حـق الـزام در اعمـ   

فرایض عبادی را ندارد؛ زیرا اعمال عبادی منوط به قصد قربت است و چنـین قصـدی بایـد از    
روی اعتقاد قلبی صادر شود. از جمله امور عبادی که به قصد قربت نیـاز دارد، حجـاب اسـت.    

)١/٣٥٦(ایازی، 
ـ    «یا گفته شده:  ه حجاب امر خواستنی و انتخابی است و ھیچ مجازاتی، بـرای غیـر عامـل ب

» حجاب تعیین نشده است و صرفاً گناھی است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست اسـت. 
)٣، ١٧/٣/١٣٧٨(روزنامه نشاط،

نقد و بررسی
این دلیل خود مشتمل بر چند مطلب است که ھریک جداگانـه مـورد نقـد و بررسـی قـرار      

گیرد.می
ی؛ دوم: حجـاب  شـود نـه اجتمـاع   اول: حجاب امری عبادی است پس فردی محسوب مـی 

توان کسی را به آن الزام کرد و ایـن ھمـان   چون عبادی است، نیاز به قصد قربت دارد پس نمی
را.رساند نه اجتماعی بودن آن بودن مسأله را میفردی

٩ھا پرستش باشد، عنوان تعبدینقد بیان اول به این است که اوالً تنھا برخی اعمال که در آن

گونه اعمال نیست. ثانیاً اگر حجاب را جـزء اعمـال   حجاب جزء اینرا خواھد گرفت که مسلماً
تقربی غیر تعبدی بدانیم باید این مسأله حل شود که آیا ھر عملی که قصد قربـت در آن شـرط   

: مراد از تقرّبی واجباتی اندگفتهرا به تَقَرُّبی و توصلی تقسیم کرده و تقرّبی را به تعبدي و غیرتعبدي تقسیم کرده و واجباتی معاصران، برخ.9
،نماز، مانند کندیمصدق هاآنبر پرستشو عبادتاتی که عنوان : یکی واجبانددستهشرط است و خود بر دو هاآنهستند که قصد قربت در 

و دیگري واجباتی که مصداق عبادت نیستند ولی باید به قصد تقرب و اطاعت انجام شود و مشخص است که اطاعت غیـر از  حجو اعتکاف
جا اگر عمل توصلی به قصد تقرب و در همین؛ وگرددیمبنابراین تنها دسته اول مصداق تعبدي محسوب ؛ و خمسزکاتعبادت است؛ مانند 

)207-1/206سبحانی، (نه تعبدي.ردیگیماطاعت انجام شود، صحیح بوده و عنوان تقربی 
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ای بین این دو نیست.است، فردی خواھد بود و یا اینکه مالزمه
نظیر خمس و زکات ھم جنبـة  یابیم که برخی عبادات با مراجعه به ابواب مختلف فقه درمی

فردی دارند و ھم اجتماعی و چه بسا جنبة اجتماعی این اعمال بر جنبة فردی آن غلبـه دارد؛ و  
شـوند، نیـز بـا مسـائل     حتی برخی عبادات نظیر نماز و حج که عبـاداتی فـردی محسـوب مـی    

فیھمـا ایضـا   : «خمینی معتقـد اسـت  که امامو سیاسی و امور دنیایی پیوند دارند؛ چناناجتماعی
) ۲/۶۱۷(امـام خمینـی، البیـع،    » ة و سیاسیة مربوطـه بالحیـاة والمعیشـة الدنیویـة    اجتماعیجھات 

ھا الزم و ملزوم ھم نیستند و بنابراین رابطه تساوی بین عمل تقربی و فردی برقرار نیست و این
١٠توان رابطة عموم و خصوص من وجه را تصور کرد.حداکثر می

باید گفت که عمل به فرایض غیرعبادی به معنای کنش غیرعبادی نیست و در نقد بیان دوم 
کـه حکومـت   شود؛ بنابراین ایـن ھرگاه به قصد تقرب و اطاعت انجام شود، تقربی محسوب می

تواند اتباعش را به امری ملزم نمایـد؛ فـرع بـر پـذیرش اصـل      دینی چگونه و در چه حدی می
و نقالً ممکن است.موضوع الزام است که چنین چیزی عقالً 

تر این است که در شریعت اسالمی رعایت حجاب به قصد قربت مشـروط  اما پاسخ اساسی
نیست. ھیچ فقیھی رعایت حجاب اسالمی را مشـروط بـه قصـد قربـت نکـرده اسـت و فقھـا        

ھای خود را از مرد نـامحرم بپوشـاند.   اند، زن باید بدن و موی سر غیر از صورت و دستآورده
) لذا حجاب جزء اعمال تقربی نیست و پایة اسـتدالل صـحیح   ٢/٤٨٨لمسائل مراجع، (توضیح ا

باشد.نمی
نبودن مجازات در صدر اسالم-٤

در مورد حجاب نه تنھا شواھدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد، بلکـه  «گفته شده: 
ازات شـده  مواردی در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنی به دلیل رعایـت نکـردن حجـاب، مجـ    

باشد. ھرجا امری، مجازاتی داشته، در کتب روایی، جزء جزء آن ذکر شده اسـت، امـا در مـورد    
حجاب، نه تنھا روایتی در این زمینه نداریم، بلکه احادیث زیادی وجود دارد که الزام زنـان بـه   

ه گذارد نرعایت حجاب و [ھمچنین] تقصیر آنان را [در ترک حجاب] به گردن شوھرانشان می
حجابی به عنوان تعزیر ھم سابقه ندارد. احکام مربـوط بـه حجـاب    حکومت. حتی مجازات بی

(صـدر،  » ھم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجـرای اجتمـاعی اسـت.   

انـد و اجتمـاعی مثـل زکـات و     اند و فردي مثل تطهیر لباس و برخی تقربیاند و فردي مثل نماز و برخی غیرتقربیی. به اینکه برخی تقرب10
اند و اجتماعی مثل امر به معروف و نهی از منکر.خمس و برخی غیر تقربی



101شمارةفقه و اصول-ات اسالمیمطالع192
در ھیچ یک از متون تاریخی نیز برخوردی از ناحیة حکومت اسـالمی و یـا از امـام    ) «١٦/١٠٣

گزارش نشده است؛ بنابراین حکمی کامالً خصوصی بوده که حکومت حـق  السالممعصوم علیه
) این بیان دو مسـأله را الزم  ٣٢٥-١/٢٩٥؛ مفتح، ٣٦٨-١/٣٢٥(ایازی، » دخالت در آن را ندارد.

و ملزوم یکدیگر دانسته و آن نبود مجازات ترک حجاب در صدر اسالم و اجتماعی بودن یـک  
ی فردی شد، تارک آن مجازات نخواھد شد.چیز است؛ بدین معنا که ھرگاه امر

نقد و بررسی
که گزارش تـاریخی یـا عـدم آن جـزء منـابع اسـتنادی فقھـی        در پاسخ به بیان فوق اول آن

گـاه بـه انتظـار    یابی به ادله لفظیة قانع کننـده، ھـیچ  شود؛ چراکه فقیه پس از دستمحسوب نمی
ھـای  یـن بـوده اسـت کـه تمـام فعالیـت      نشیند مگـر بنـابر ا  سندی تاریخی از اجرای حکم نمی

)٣٠نژاد، اجتماعی به کل اسناد تاریخی منتقل شوند؟! (زیبایی
در ضمن اگر ادعا شود این مسأله به عنوان سیره متشرعه مطـرح اسـت کـه یکـی از منـابع      

ای نبوده است، اصیل فقھی است و از آنجا که در زمان پیامبر و ائمه (علیھم السالم) چنین رویه
شود که حجاب امری اجتماعی نیسـت و حکومـت حـق دخالـت را نـدارد. در      استنباط میلذا

جواب باید گفت؛ اوالً سیره از جمله دالیل لُبی بوده که باید به قدر متیقن آن عمـل نمـود و از   
توان بھره جست؛ با این وصف اگر بپذیریم در صدر اسالم، با اطالق آن به مانند ادله لفظیه نمی

شـده، تنھـا نتیجـه آن، عـدم لـزوم مداخلـة       آور یا بازدارنده نمـی حجابی برخورد الزامپدیده بی
ھـای تـاریخی نمایـانگر تسـامح معصـوم      حکومت است نه عدم جـواز آن؛ ثانیـاً اگـر گـزارش    

ای در کنـار قـرائن دیگـر    توانست به عنـوان قرینـه  بود، میالسالم در برابر اجرای حکم میعلیه
چیزی ھم ثابت نیست بلکه با ادلة روایی قابل نقض است.مالحظه شود که چنین

ھــای تــاریخی حــاکی از دوم آنکــه: آنچــه در مقــام واقــع قابــل مشــاھده اســت، گــزارش 
السالم و جامعه اسالمی به این پدیده است؛ از جمله: پیامبر اکرم ھای معصومان علیھمحساسیت

ـ       ی نجـران منصـوب شـده بـود،     (ص) در فرمانی خطاب به عمـروبن حـزم کـه بـه عنـوان وال
این بیانی است از سـوی خـدا و رسـول او... و مـردم را از اینکـه لبـاس کـوچکی        «فرمایند: می

بپوشند که عورتشان آشکار شود، بازدارد و از اینکه کسی موھایش را پشت سرش انباشته کنـد،  
)٢/٥٢٧؛ میانجی، ٤/١٠١٥(الحمیری، » نھی کند...

سـالم نیـز در زمـان خالفـت و بـه عنـوان حـاکم بـه مـردم عـراق           الامیرالمؤمنین علی علیه
شـوند  ھا میآیید که زنانتان راھی بازارھا و دکانکنید و به غیرت نمیآیا شرم نمی«فرمودند: می
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١١)١١/٢٣٢(کلینی، » کنندو با افراد بی دین برخورد می

ار دادن مجـازات در  بودن عملی و عـدم قـر  ای بین فردیرسد مالزمهکه: به نظر میسوم آن
ھای خاصـی وجـود   صدر اسالم نباشد؛ زیرا برای اینکه برای عملی مجازات تعیین شود، مالک

ھا در اسالم در چھار حوزة که مالک فردی یا اجتماعی بودن آن باشد. برخی مجازاتدارد نه آن
و در کندانگاری در ھر قسمت تفاوت میحدود، قصاص، دیات و تعزیرات است و مالک جرم

بودن و مجازات وجود ندارد؛ به طور مثال جرم زنا یا استعمال مـواد  کدام تالزمی بین فردیھیچ
شود، با این حـال بـرای آن مجـازات تعیـین     مخدر و روان گردان یک جرم فردی محسوب می

باشد. با این اوصاف اگر ادعا شود چون شارع برای بـی  شده است. لذا پایة استدالل درست نمی
بی مجازات تعیین نکرده، پس ھم اکنون نیز نباید مجازات بـرای آن قـرار داده شـود؛ ایـن     حجا

ادعا، ادعای دیگری است که مالک برای جرم انگاری را تعیین و تصریح شارع دانسته اسـت و  
پرواضح است که این مسأله ربطی به فردی یا اجتماعی بودن یک حکم ندارد.

حجابی قابل توجه است توجـه بـه عنصـر    انگاری بیجرمای که در بحثچھارم آنکه: نکته
ھا در شؤونات اقتصادی، زمان و مکان است. در چند دھة اخیر ایده دخالت حداکثری حکومت

ھـا توسـط   فرھنگی و اجتماعی مطـرح شـده درحالیکـه در دوران گذشـته بسـیاری از مداخلـه      
گر مـوردی  ھدایتگر کلی و مداخلهگرفت و دولت نقش ناظر وخانواده، طایفه و مردم انجام می

ھا کوچک بودنـد و نیروھـای انتظـامی را تعـدادی     کرد. در جوامع گذشته غالباً دولترا ایفا می
دادند که مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به مرافعات و اجرای حدود بودنـد؛ آن  اندک تشکیل می

دید بلکه ابله با ھر گناه و جرمی میھم نه ضرورتاً به این دلیل که حکومت خود را ممنوع از مق
دیـد؛  کردند و دولت ضرورتی به مداخله در ھر امـری نمـی  به این دلیل که مردم خود اقدام می

بنابراین عدم تصدی گری دولتی در مواردی چون حفظ حجاب این نتیجه را نخواھد داشت که 
نـد نیـز حـق دخالـت در     دانھای جدید که شأن خود را مداخله در بسـیاری از امـور مـی   دولت

)٣١موضوعاتی چون حجاب را ندارند. (زیبایی نژاد، 
پرواضح است که مداخله دولت در امور اجتماعی، ھمواره به معنی برخورداھـای خشـن و   

تـوان گفـت بـین تـرویج مسـایل      بینی مجازات یا اعمال آن نیسـت. بلکـه مـی   قضایی مثل پیش
رھنگی و عقالنی در این خصوص مالزمه وجـود  فرھنگی، از جمله حجاب و عفاف و تدابیر ف

رد حکومتی با منکراتی همچون بدحجابی الزم به ذکر است اشاره به گزینه مجازات در این قسمت به معناي انحصار این گزینه براي برخو11
نیست بلکه بنابر آنچه در روایات آمده حکومت وظیفه تعلیم و تربیت را در کنار وظایف اجراي حدود و مجازات دارد.
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دارد.

ادله قرآنی
عدم تصریح به اجتماعی بودن-١

پردازان مسلمان عرب که تحصیل کرده پـاریس بـود. تحصـیل در    قاسم امین یکی از نظریه
فرانسه، تأثیر خاص خود را بر او گذاشته بود. قاسم امین ابتدا کتاب تحریر المرأه را نگاشـت و  

گویی به انتقادھایی که از وی شده آن در کتاب المرأه العصریه یا المرأه الجدیده به پاسخپس از 
دانسـت و معتقـد بـود    وی بحث حجاب را مانع بر سر راه رشد و ترقی زن می١بود، پرداخت.

اگر نھی در متـون دینـی باشـد کـه بـر      «نویسد: باره میحجاب یک امر فردی است؛ وی دراین
لت کند، قطعاً دلیل بر اجتماعی بودن آن نیست، چون نه در قـرآن و نـه در   وجوب حجاب، دال

روایت، مطلبی نیست که بر اجتماعی بودن حجاب داللت کند، پس اگر واجب بـودن آن ثابـت   
آمد؛ زیـرا آن حکـم، تنھـا بـر وجـوب آن داللـت       شد، قطعاً اجتماعی بودن آن به دست نمیمی
)٢٦/٢٣٧(امین، » کرد نه بر اجتماعی بودن آن.می

ھای تفسـیر آمـده کـه دلیـل نـزول آیـات       تقریباً در ھمه کتاب«نویسد: نویسنده دیگری می
ھا بوده حجاب، متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان برای جلوگیری از تعرّض مردان مدینه به آن

)١٤/١٠٣(صدر، » توان حجاب را یک امر اجتماعی دانست؟است. حال با وجود، آیا می
نقد و بررسی

ھای مطرح شده در آیات، با اجتماعی بودن مبنای استدالل فوق بر این پایه است که حکمت
گردد که اوالً؛ خداوند متعال بـه  حجاب سازگار نیست؛ اما با بررسی آیات حجاب، مشخص می

ھای این واجب اشاره کرده است از جمله حفـظ حرمـت و احتـرام زن، کـاھش     برخی حکمت
ھـا  و طھارت قلبی انسان٣)٦٠پرھیز از مفسده (نور:٢)٥٩و مصونیت زن (احزاب:خطا و خطر 

ھا به معنای این نیست که تمام فلسفة حجاب در این و بیان این حکمت٤)٥٩ھا (احزاب:انسان
این امور نھفته است؛ بلکه قرآن کریم به بخشی از این وجوه اشاره کرده است. ثانیـاً؛ ھـر چنـد    

شـود ولـی   یا طھارت قلبی و... یک امر شخصی محسـوب مـی  حفظ احترام، پرھیز از مفسده و

.1380، 70شمارهآیینه پژوهش،، »هاي قاسم امین مصري در ایرانحجاب و تاثیر اندیشهمسأله«، رسول جعفریانبراي آگاهی بیشتر ر.ك. .1
2....»کنَىذَلرَفْنَأَنأَدعنَ...فَلَایؤْذَیی«
»و أَنْ یستَعففْنَ خَیرٌ لَهنَّ.... «...3
»ذلکم أَطْهرُ لقُلُوبِکم و قُلُوبِهِنَّ.... «...4
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ھا منحصر در حوزة شخصی نیست؛ مـثالً در مـورد احتـرام، ایـن مسـأله در      تعریف و لوازم آن

گیرد و به فرموده عالمـه طباطبـایی کـه در تفسـیر آیـه آورده اسـت:       تعامل با سایران شکل می
تر فت و حجاب و صالح و سدادند، نزدیکپوشاندن ھمه بدن به شناخته شدن به اینکه اھل ع«

شـوند، یعنـی اھـل فسـق و     است، در نتیجه وقتی به این عنوان شناخته شدند، دیگر اذیت نمـی 
کـه در ایـن   ) نشان از آن دارد که احترامـی ١٦/٣٤٠(طباطبایی، » گردندفجور متعرض آنان نمی

تواند ادعـا کنـد   د و البته کسی نمیمسأله بیان شده، در اثر برخورد با افراد دیگر باید حاصل شو
خواھد از این احترام برخوردار باشد؛ زیرا این آزادی شخصـی  واسطة آزادی شخصی نمیکه به

ھای آن حفظ احترام است، مقید شده است.با حکم حجاب که یکی از حکمت
طور این نکته دربارة طھارت قلبی نیـز جریـان دارد. ھـر چنـد جنبـة شخصـی بـودن        ھمین

رت در اینجا نمود بیشتری دارد؛ اما وقتی به این حکمت مورد اشارة قرآن در مورد حجـاب  طھا
نیز بیانگر نحوة ارتباط زنـان و  » ذلِکمْ أَطْھَرُ لِقُلُوبِکمْ وَ قُلُوبِھِنَّ...«...یابیم که کنیم در میدقت می

رد. (طباطبـایی،  مردان است و به تـأثیر نگـاه نامحرمـان بـه یکـدیگر در قلـوب آنـان اشـاره دا        
)٩/٣٩١؛ قرائتی، ٨/٥٧٦؛ طبرسی، ١٦/٣٣٧

ھایی بود که در آیات آمده که بیـانگر جنبـة اجتمـاعی    آنچه بیان شد اشاره به برخی حکمت
ھای مختلف بیان شده اعم از حکم بودن مسأله ھم ھست وگرنه آنچه در فلسفة حجاب از جنبه

شناسی و روانشناسی و... عمدتاً نظر به جنبة اجتماعی است تا فردی.عقل و جامعه
بودن حجاباستدالالت قرآنی بر فردی-٢

ھای متفاوت در برابـر  پژوھان نواندیش سوریه است که دیدگاهدکتر محمد شحرور از قرآن
حجاب ابراز کرده است، گاھی حجاب را نفی و گاھی ھم به عنوان تکلیـف شخصـی معرفـی    

در قـرآن  «گوید: ) می٣١(نور:» وَال یبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِال مَا ظَھَرَ مِنْھَا«کند. وی با استناد به جمله می
(زینت) به سه معنی به کار رفته است: الف. زینت شیئی. ب. زینت مکـانی. ج. زینـت شـیئی و    

و نـه  مکانی. مراد از زینت در آیه یـاد شـده، زینـت مکـانی اسـت و منظـور جسـم زن اسـت        
شود که زن زیورآالت و آرایش زن. از عبارت (وَ ال یبْدینَ زینَتَھُنَّ إِالَّ ما ظَھَرَ مِنْھا) مشخص می

دو گونه زینت دارد. زینت ظاھری و زینت مخفی. آنچه خداوند در خلقـت زن ظـاھر سـاخته    
اختار ھا و پاھا؛ و آنچه خداونـد در سـ  است زینت ظاھری است، مانند سر، شکم، پشت، دست

)٦٠٦(شحرور، » خلقت زن مخفی نموده است زینت مخفی است.
جیوب جمع جَیب از مـاده (جیـب)   «گوید: پرداخته و می» جیوب«یابی واژة سپس به ریشه
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به معنای (یقه ساختن برای پیراھن و مانند آن) گرفته شده است و (جَیـب) شـکافی اسـت کـه     

گردد که در زبـان عربـی   به واژه (جوب) بر میدارای دو لبه است و اصلِ اشتقاق واژه (جیب)
دارای یک اصل معنایی است و آن عبارت از شکافتن چیزی و برگردانـدن کـالم ـ پرسـش و      

شود که یا دارای دو قسمت باشـد و یـا   پاسخ ـ است. پس (جیب) در زن بر عضوی اطالق می 
ست از: دو سـینه و زیـر   دارای دو قسمت ھمراه با شکاف؛ بنابراین تحلیل، جیوب زن عبارت ا

» دو سینه، زیر دو بغل، فرج و سرین؛ بنابراین زن تنھا ھمین نـوع از جیـوب را بایـد بپوشـاند.    
)٦٠٧(ھمان،

کامالً روشن است که از نگاه شحرور، فقط پوشانیدن قسمتی از جیوب که طبـق معنـای او   
یان این مقـدمات در  باشد. سپس شحرور با بمربوط به باطن ساختار وجود زن است، واجب می

نویسـد:  کند که این نوع پوشش ھم فردی است؛ وی مـی واژه شناسی زینت و جیوب اظھار می
این مقدار از پوشش ھم حکم شخصی و در عین حال، تربیتی است و این حکم شخصـی، در  «

جھت تربیت زن و بازدارندگی او از رفتار منافی عفّت، صادر شده و نه جز غیـر آن و نـه یـک    
(ھمان)» خشن و نه حکمی در قلمروی قانون و قابل پیگرد.حکم

نویسنده دیگری برای اثبات شخصی بودن حجاب به استدالل قرآنی متفاوتی تمسک کـرده  
در امر حجاب مطلقاً، دین با دموکراسی سازگار است؛ زیرا خطاب حکـم  «گوید: است. وی می

حکم، به ایمان افراد واگذار شـده کـه   حجاب در قرآن با مؤمنان و مؤمنات است؛ یعنی رعایت 
امر انتخابی و خواستنی است و صرفاً گناھی است که فقـط توسـط خداونـد قابـل بازخواسـت      

)١١٦(مرتضوی، » است.
نقد و بررسی

ھای خود در این زمینه را در فرایند بازخوانی گرچه آقای شحرور معتقد است که تمام گفته
ھـای او بـا قـرآن و نیـز درک     مل در سخنان وی و انطبـاق گفتـه  کند؛ اما تأاز قرآن، استنباط می
کند. الزم بـه ذکـر اسـت    ھای او را با قرآن کامالً آشکار میارتباطی دیدگاهتعارض گفتار او، بی

ھایی که شحرور آورده تنھـا بـه دلیـل بیـان تعارضـات گفتـار او کـه منجـر بـه          نقد مفھوم واژه
باشد.جاب است، میگیری خاص او که فردی بودن حنتیجه

دارد که زینت سه نوع است اما زینت در آیة مورد نظر، فقط زینـت مکـانی کـه    وی بیان می
جسم زن باشد است؛ بنابراین زیور آالت و آرایش مورد نھی قرآن نیسـت؛ بـرای بررسـی ایـن     
مطلب باید منظور از زینت و مورد آیه مشخص شود؛ ابن منظور در یک بیان کلی زینت را یک
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) و ١٣/١٢١داند که شامل ھر آنچـه زینـت دھنـده باشـد، اسـت (ابـن منظـور،        اسم جامعی می

دانـد؛  آرایـد، مـی  صاحب مجمع البحرین زینت را منحصر در آنچـه انسـان خـود را بـا آن مـی     
) اما راغب در یک بررسی کامل زینت را سه قسم کرده و آن را شـامل زینـت   ٦/٢٦٢(طریحی، 

تقادات نیکو، زینت بدنی ماننـد تـوان جسـمانی و زیبـایی انـدام؛ زینـت       نفسانی مانند علم و اع
تـر از  داند؛ بنابراین معنای لغوی زینـت بسـیار گسـترده   ) می٣٨٨خارجی مانند مال و...(راغب، 

معنای زیور فارسی است. از طرف دیگر در این آیه که زنان را از آشکار ساختن زینت خود باز 
اال «و دیگـری  » اال مـا ظھـر منھـا   «مورد استثناء شده است یکی جمله دارد. از این فرمان دو می

در استثنای اول آنچه از زینت را که خود بخود آشـکار اسـت از حکـم    » لبعولتھن او آّبائھن او...
کند؛ بنابراین آیه به دو نوع زینت زن اشاره دارد یک دسـته  حرمت آشکار سازی زینت جدا می

کـه شـخص بـه قصـد     دسته دیگر که نوعاً پنھان اسـت مگـر ایـن   که خود بخود نمایان است و 
ھا را آشکار سازد و آیه آنان را از آن بازداشته اسـت. پرسشـی کـه در اینجـا مطـرح      بخواھد آن

کدام؟ ایـن سـؤالی اسـت کـه از     » پنھان«کدام است و زینت » نمایان«است این است که زینت 
انـد  اند و یا در فقه در مقام تمسک بـه آن بـوده  گذشته میان کسانی که در صدد شرح آیه برآمده

منشأ اختالف شده است.
ھای آشکار ـ یعنی آنچه استثناء شده مشـخص گـردد، قھـراً مـواردی از      اگر مصادیق زینت

زینت که پوشاندن آن در مقابل نامحرمان واجب است (مقدار مستثنی له) نیز معلوم خواھد شد 
صداق زینت در جمله نخست که مستثنی منه است، نیسـت و  ای جز تعیین مبرای این کار چاره

با روشن کردن مصادیق آن موارد زینت آشکار نیز معلوم خواھد شد؛ زیرا بـا توجـه بـه ضـمیر     
باشـد.  گردد تعیین مصادیق زینت در ھر دو جمله مرتبط به ھم مـی منھا که به کلمه زینت برمی

ود دارد:در تبیین مصادیق زینت در آیه سه نظر عمده وج
الف) منظور اصلی در آیه، زینت بدنی و جسم زن اسـت؛ بنـابراین اگـر منعـی وجـود دارد      
مربوط به محل زینت و زیور است و گرچه نمایان ساختن خود زیورآالت ھماننـد گوشـواره و   

)، عالمـه  ٧/٢١٧ھـا منعـی نـدارد. مرحـوم طبرسـی (طبرسـی،       بند و بازوبند و نگاه به آندست
اند.) و برخی دیگر این نظر را برگزیده١٥/١١١اطبایی، طباطبایی (طب

ب) مراد از زینت، خود زینت و زیورآالت است ولی نه به تنھایی بلکه وقتی مورد اسـتفاده  
قرار گرفته و روی بدن باشد طبیعی است نمایان ساختن زیورآالت در چنین حالتی، نوعاً ھمراه 

ھای آشـکار  آراسته شده است. گفته شده است: زینتھا با آشکار ساختن اندامی است که به آن
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ھـای پنھـان از قبیـل    ھمانند انگشتر، حلقه، سرمه و حنا مانعی ندارد که آشکار شود امـا زینـت  

بند تاج کمربند و گوشواره باید پوشانده شـود مگـر در برابـر    بند، بازوبند، گردنبند، ساقدست
؛ ١٤/٤٤٠؛ مکـارم شـیرازی،   ٢/٢٢٢اضـل مقـداد،   انـد. (ف کسانی که در ادامـه آیـه اسـتثنا شـده    

)٣/٦١زمخشری، 
ج) ظاھراً زینت بمعنی عرفی آن چیزی را گویند که شیئی را به آن بیارایند و زینـت یـافتن   
ھر چیزی در خور خود و مناسب وی است؛ ظاھراً در کلمه (زینتھنّ) دو قید مأخوذ است یکی 

اشیایی مثل گوشواره و دست بند و گردن بند و اعضاء بدن زن که محل زینت است و دیگر آن 
یـک  ھا ھر چیزی که زن به آن آراسته گردد و بر حسن و زیبایی وی افزوده شود و ھیچامثال آن

)٩/١٠٤آید. (بانوی اصفھانی، به تنھایی بدون دیگر از مصادیق زینت بشمار نمی
د ظاھر آیـه مقصـود از زینـت    در بررسی و ارزیابی ھر یک از سه نظر یاد شده، اگر به استنا

آیـد بـه   خود زینت بدانیم و نه محل آن و از سوی دیگر آن را چنان که از برخی روایات برمـی 
گیریم که پنھان سـاختن زیورھـایی   زیورھای مصنوعی چون زیورآالت محدود سازیم نتیجه می

مـواردی چـون   چون گردنبند و بازوبند و گوشواره و کمربند از نگـاه نامحرمـان الزم اسـت و    
انگشتر و سرمه و حنای دست که نوعا و خود بخود نمایان است آشکار ماندن آن جـایز اسـت   
ولی اگر یکی از دو نظر دیگر را برگزینیم و مصداق زینت را خود انـدام زیبـا یـا محـل زینـت      

کـه  » اال ماظھر منھا«بشماریم و یا ھر دو با ھم، آن وقت باید بگوئیم منظور از استثنی در جمله 
رسـد قـول سـوم، بـا در نظـر      پوشاندن آن واجب نیست، چھره و دست تا مچ است. به نظر می

تـر  شد و ھمچنین نظر به روایات صحیحگرفتن معنای لغوی زینت که شامل ھمه نوع زینتی می
داند؛ روایت امام صادق (ع) در تفسـیر  باشد؛ از جمله روایاتی که زینت را شامل زیور آالت می

(کلینـی،  ١»زینـت آشـکار سـرمه و انگشـتری اسـت.     «است که فرمودند: » ال ماظھر منھاا«جمله 
١١/١٩٧(

الْخَاتَم، و «از آن حضرت پرسیدم فرمود: » والیبدین زینتهن اال ما ظهر منها«از اصحاب امام صادق (ع) گفته است درباره این جمله ریابومس.1
ی الْقُلْبه کۀُ، وساست؛ علی بن ابراهیم قمی صاحب تفسیر روایی معروف از حضـرت امـام   انگشتري و مسکه که همان دستبد(همان).» الْم

و خضَاب الْکف و السوار، و الزِّینَۀُ ثَلَـاثٌ:  -فَهِی الثِّیاب و الْکحلُ و الْخَاتَم«السالم در شرح آیه مورد بحث نقل کرده است که فرمود: باقر علیه
لْمزِینَۀٌ ل لنَّاسِ وزِینَۀٌ للَادالْق عضورَمِ فَمحا زِینَۀُ الْمأَم و ،ذَکرْنَاه ا زِینَۀُ النَّاسِ فَقَدجِ، فَأَملزَّوزِینَۀٌ ل رَمِ وا حهـا فـوق ةِ فَم-    و ونَـها د مـ و لُجمالـد و

نْهفَلَ ما أَسم الْخَلْخَالُ و- دسجِ فَالْجلزَّوا زِینَۀٌ لأَم 2/101(القمی، » لُّهکو(
زینت آشکار عبارت است از لباس و سرمه و حناي دست و النگو دست و النگو و زینت (اساساً) سه گونه است: یک نوع زینت بـراي مـردم   

تر آن است است که گفتیم (لباس، سرمه، حناي دست و النگو) و زینت محرم، جاي گردنبند و باالتر آن و بازوبند و پایین آن و خلخال و پایین
هایی است که آشکار است و از ایـن  که از این روایت پیداست قسمت نخست همان زینتچنانو اما زینت شوهر، عبارت از همه بدن است.
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داند، روایت فضیل است از امام صادق (ع) از جمله روایاتی که زینت را شامل اندام نیز می

گوید: درباره ساعدھای زن پرسیدم که آیا جزو زینتی ھست که خداوند درباره آن فرمود که می
آری و (نیز) آنچه پایین (زیر) روسری «یبدین زینتھن اال لبعولتھن)؟ حضرت فرمود: است: (وال

)١١/١٩٦(کلینی، » بندھاست.(مقنعه) و آنچه پایین دست
باشـند، آن اسـت کـه    اقتضای جمع بین روایات گفته شده که از نظـر سـندی صـحیح مـی    

گر خالی از زیورآالت و آرایـش  مصداق زینت را عام دانسته و شامل خود اندام نیز شود؛ حتی ا
طور که بیان شد، این معنا با اطالق لفظ زینت در آیه مـورد بحـث نیـز سـازگاری     باشد و ھمان

بیشتری دارد. البته در فقه اسالمی در استدالل بر وجوب پوشاندن اندام زن جز آنچه خود بخود 
حتـی بـا فـرض    ھـای دیگـری نیـز وجـود دارد کـه      آشکار است یعنی صورت و دست، دلیـل 

ھا در اثبات وجوب پوشش کفایـت  اختصاص زینت در آیه مورد بحث به زیورآالت ھمان دلیل
کند. از آنچه بیان شد، تعبیر شـحرور از زینـت و اختصـاص آن بـه زینـت جسـمانی قابـل        می

پذیرش نیست.
نکته دوم دربارة واژه جیوب است. جیب در مورد انسان به معنـای مطلـق شـکاف بـه کـار      

پنـدارد؛ بلکـه   ھای باطنی بدن زن باشد. چنانکه شـحرور مـی  ته است تا منظور از آیه قسمتنرف
تنھا یک مورد دربـاره  ٢ھرگاه در مورد انسان به کار رفته به معنای شکاف پیراھن یا زره اوست.

فالنٌ ناصحُ الجَیبِ: یعْنَی بـذلک  «خود انسان به کار رفته وآن ھم به معنای قلب و سینه اوست: 
و در ھمین مورد ھم معنای کنایی مراد است نه معنای ظاھری.٣»قَلْبُه و صَدْرُه، أَی أَمِین

با این وصف ایشان ھیچ توضیحی نداده است که به چه دلیل معنای وضعی (جیوب) که در 
ھا و استعماالت عرب برای (یقه) به کار رفته است به یکبـاره تغییـر معنـی داده و    تمام فرھنگ

ای دارای شکاف در بدن زن استعمال شده است؟ اگر تنھا به خـاطر وجـود ارتبـاطی    برای اعض
ای ای بر آن شیء حمل کنـیم، واژه بین یک واژه و یک شیء، معنای آن واژه را بدون ھیچ قرینه

ھـایی کـه بـا انـدک ارتبـاطی      باقی نخواھد ماند که از این قاعده مستثنی باشد؟ چه بسـیار واژه 
اء و حاالت مختلفی حمل شوند.توانند بر اشیمی

در نقد استدالل دوم بایـد گفـت جسـتجو و تتبـع در آیـات اجتمـاعی قـرآن، بـه روشـنی          

شود که باید رو از آن به عنوان زینت عمومی نام برده شده است ولی دو قسم دیگر یکی به محارم اختصاص دارد چون در اندامی استفاده می
شود.نامحرمان پوشانده شود و دیگري ویژه شوهر است که شامل همه بدن میاز 
لسان العرب، العین، مفردات غریب القرآن، المصباح المنیر و... ذیل جیب.. . رك2
. لسان العرب ذیل جیب.3
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است نمایاند که بیشترین آیات اجتماعی این کتاب الھی نیز مؤمنان را مورد خطاب قرار دادهمی

)؛ آیا حکم قصـاص کـه   ١٧٨بقره:»(قَتْلَی...یا أَیھَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَاصُ فِی الْ«مانند: 
باشد، از احکام اجتماعی اسالم نیست؟مخاطب آن، اھل ایمان می

(بقـره،  ...» «و مانند آیة کریمة: 
در قرآن است جوانب گوناگون داد و ستد بـه صـورت   ترین آیه )؛ این آیه کریمه که بزرگ٢٨٢

دین را مطرح کرده است و مخاطب آن ھم اھل ایمان است، آیا ایـن از آیـات اجتمـاعی قـرآن     
نیست؟ بنابراین خطاب به مؤمنان به معنای شخصی بودن تکلیف نیست.

وا شـده بـا   ای از موارد، عامه مردم اعم از مؤمن و غیر مؤمن، مأمور بـه تقـ  برعکس در پاره
ذِی خَلَقَکـمْ مِـنْ نَفْـسٍ      «اینکه تقوا کامالً یک امری شخصی است.  یا أَیھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکـمُ الـَّ

درجھت سود جستن از طبیعـت،  » یا أَیھَا النَّاسُ«)؛ و گاھی ھمه مردم با تعبیر ١نساء: »(وَاحِدَةٍ...
).١٦٨(بقره: » کلُوا مِمَّا فِی األرْضِ حَالال طَیبًایا أَیھَا النَّاسُ «گیرد؛ مانند: مخاطب قرار می

یـا  «گیـرد.  مخاطب قرار می» یا أَیھَا الَّذِینَ آمَنُوا«و گاھی ھم برای این سود جستن، با جمله 
).١٧٢(بقره: » أَیھَا الَّذِینَ آمَنُوا کلُوا مِنْ طَیبَاتِ مَا رَزَقْنَاکمْ...

رام خواران و کسانی را که از راه حرام کسـب درآمـد   تواند رباخواران، حدولت اسالمی می
ھـای حکـومتی و نیـز متخلفـان از فرمـان جھـاد را       کنند، متخلفان از دستور پیامبر و فرمـان می

مجازات کند. پس میان مخاطب قرار دادن مؤمنان و اختیاری بودن تکالیفی که بر عھـده ایشـان   
شود، ھیچ تالزمی وجود ندارد.نھاده می

گیرينتیجه
بودن حجاب از یک سو، اجتمـاعی بـودن ایـن واجـب االھـی و از      با نقد ادله قائالن فردی

مندی حکومت اسالمی در ترویج فرھنگ حجاب و اصالح معضل بدحجابی سوی دیگر وظیفه
رسد. اجتماعی دانستن حجاب و رعایت آن در جامعه آثاری چـون آرامـش روانـی    به اثبات می

ھا، استواری اجتماع و مصـونیت آن  از مرد و زن، استحکام پیوند خانوادهشھروندان جامعه، اعم 
از حاکمیت فضای جنسی و... در پی دارد و فقدان آن، یعنی نبود آثار و حقوق فوق در جامعـه.  

گاه به معنی عدم وجود مصالح فراوان فردی برای حجاب نیست؛ اگر چـه در  البته این بیان ھیچ
حقوق اجتماعی و فردی، تقدم با مصالح و حقوق اجتمـاعی اسـت.   مقام تعارض بین مصالح و



201حجاببودنيو نقد ادله فردلیتحل1394تابستان
بر این اساس دولت باید به احیای حقوق اجتماع قیام کرده و با ناقضـان ایـن حقـوق برخـورد     

کند.
ویژه حکومت در این زمینه منحصر به گزینه قضـایی یـا برخوردھـای    کرد بدیھی است کار

ھـای مھـم فرھنگـی    و از آنجا که حجـاب از مؤلفـه  تند جزایی و غیر عقالنی و نسنجیده نبوده 
تواند به طراحی راه حلی معقول و سنجیده از سوی متولیـان امـر   است، توجه به این عنصر، می

در این مورد بیانجامد. پیروی از دستورات شرع از جمله رعایت مراتب امر به معـروف و نھـی   
ســو و و خیرخــواھی از یــکاز منکــر و اســتفاده از جــدال احســن و گشــودن زبــان نصــیحت

تـرین  گیرانـه از سـوی دیگـر، از مھـم    ریزی فرھنگی و آموزشی و بکارگیری تدابیر پـیش برنامه
اقدامات عقالنی و مورد انتظار از سوی نھادھای مربوط است.

منابع
، تحقیق: الحجة الشیخ مجتبی المھذب البارع فی شرح المختصر النافعابن فھد حلي، احمد بن محمد، 

ق.١٤١١مؤسسه النشر اإلسالمی، قم:العراقی، 
دارالفکـر،  بیروت:محقق و مصحح: جمال الدین میر دامادی، ، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

ق.۱۴۱۴چاپ سوم، 
، تحقیق: محمد محیی الدین عبـد الحمیـد، مصـر، مکتبـه     السیرة النبویهابن ھشام، عبدالملک بن ھشام، 

م.١٩٦٣والده، محمد علی صبیح وأ
، سـال پـانزدھم، شـمارة    حکومـت اسـالمی، »ماھیت و اھمیت حریم خصوصی«اسکندری، مصطفی، 

.١٣٨٩چھارم، زمستان، 
، تابستان ٢٦، شماره المنھاج، »مسألة الحجاب فی القرآن، وقفة مع الدکتور محمد شحرور«أمین، مھدی، 

١٣٨١.
.١٣٦١نھضت زنان مسلمان، تھران:،مخزن العرفان در تفسیر قرآنامین، نصرت بیگم، 
ھا و اختیارات حجاب مسئوولیت، »نقد و بررسی ادله فقھی الزام حکومتی حجاب«ایازی، محمد علی، 

.١٣٨٧پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول، قم:، دولت اسالمی
چـاپ نـوزدھم،   دفتر انتشارات اسالمی،قم:، توضیح المسائل مراجعھاشمي خمیني، محمدحسن، بني

١٣٩١.
، یینـه پـژوھش  آ، »ھـای قاسـم امـین مصـری در ایـران     مساله حجاب و تاثیر اندیشـه «،رسولجعفریان، 

.١٣٨٠، ٧٠شماره



101شمارةفقه و اصول-ات اسالمیمطالع202
.١٣٨٨إسراء، چاپ سوم، قم:، محقق: مصطفی خلیلی، حق و تکلیف در اسالمجوادی آملی، عبداهللا، 
إسـراء، چـاپ نـوزدھم،    قـم: ، محقق: محمود لطیفی، زن در آیینه جمال و جالل____________، 

١٣٨٨.
اندیشـه  پژوھشگاه فرھنـگ و  قم:، ھای فردی و اجتماعی زنحقوق و مسؤولیتحکمت نیا، محمود، 
.١٣٩٠اسالمی، چاپ اول، 

.١٣٧٩دارالعلم، قم:، تحریر الوسیلهخمینی، روح اهللا، 
تا.موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بیتھران:، کتاب البیع، __________

داوودی، ، محقـق و مصـحح: صـفوان عـدنان     مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفھانی، حسین بن محمد، 
ق.۱۴۱۲دار القلم، بیروت:

دار الکتـاب العربـی، چـاپ    بیروت:، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، محمود بن عمر، 
ق.۱۴۰۷سوم، 

دفتـر  قم:، نظام اسالمی و مسأله حجاب، »نظام اسالمی و مسأله پوشش زنان«زیبایی نژاد، محمد رضا، 
.١٣٨٧مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول، 

مؤسسـة  تھـران: ، تقرارات بحث اصول سید روح اللَّه موسوی خمینی، صولتھذیب األسبحانی، جعفر، 
.١٣٨١تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 

م، برگرفتـه از سـایت رسـمی محمـد     ١٩٩٩دمشـق: ، ةمعاصرةالکتاب و القرآن قراءشحرور، محمد، 
.www.shahrour.orgشحرور 

، سـال ھشـتم،   کالمـی-ھای فلسـفیپژوھش، »تیحریم خصوصی و جامعه اطالعا«شھریاری، حمید، 
شماره سوم و چھارم.

مؤسسـه المعـارف   قـم: ،مسالک األفھام إلی تنقـیح شـرائع االسـالمشھید ثانی، زین الدین بن علی، 
ق.١٤١٤االسالمیه، چاپ اول، 

، تحقیق و تعلیق: الشـیخ جواھر الکالم فی شرح شرائع االسالمصاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، 
.١٣٦٢دار الکتب االسالمیه، چاپ سوم، تھران:عباس القوچانی، 

.١٣٨٢، ١٠٣، شماره ماھنامه زنان، »آیا حکومت مسئول بی حجابی است؟«صدر، شادی، 
ق.١٤١٧دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، قم:، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
.١٣٧٢ناصر خسرو، چاپ سوم، تھران:، ی تفسیر القرآنمجمع البیان فطبرسی، فضل بن حسن، 

.۱۳۷۵تھران:محقق و مصحح: احمد حسینی اشکوری، ،مجمع البحرینطریحی، فخر الدین بن محمد، 
.١٣٨٧،، چاپ سومةالمرتضویةتھران: مکتب، المبسوط فی فقه اإلمامیهطوسی، محمد بن حسن، 
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دانشگاه امام صادق علیه السالم، چاپ تھران:، ایرانمسأله حجاب در جمھوری اسالمیغالمی، علی، 

.١٣٩١اول، 
مجمع جھانی تقریب مذاھب اسالمی، تھران:،کنزالعرفان فی فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبداهللا،

ق.١٤١٩چاپ اول، 
ق.۱۴۰۹نشر ھجرت، چاپ دوم، قم:،کتاب العین، فراھیدی، خلیل بن أحمد

موسسه دار الھجره، چـاپ دوم،  قم:، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرد، فیومی، أحمد بن محم
ق.۱۴۱۴

سـاالری  ھای لیبرال دموکراسی و مـردم بررسی تطبیقی مفھوم آزادی در نظام«اصغر، قاسمی سیانی، علی
.١٣٨٥دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم:، ھمایش مردم ساالری دینی، »دینی

.١٣٨٣ھایی از قرآن، چاپ یازدھم، مرکز فرھنگی درستھران:، نورتفسیر قرائتی، محسن، 
دار الکتـاب، چـاپ   قـم: موسوی جزائـری،  ، محقق و مصحح: طیبتفسیر القمیقمی، علی بن ابراھیم، 

ق.١٤٠٤سوم، 
.١٣٨٧انتشارات کویر، تھران:، حق الناس؛ اسالم و حقوق بشرکدیور، محسن، 

ق.١٤٢٩دار الحدیث، چاپ اول، قم:،الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،
.١٣٨١میزان، چاپ اول، تھران:، جرایم علیه عدالت قضاییکوشا، جعفر، 

محقـق و مصـحح: حسـین حسـنی     )،عیون الحکم و المـواعظ (للیثـیلیثی واسطی، علی بن محمـد،  
.۱۳۷۶دار الحدیث، چاپ اول، قم:بیرجندی، 

ھـا و ندیشی بررسی مسائل و مشکالت زنان اولویتامجموعه گفتگوھای ھممحقق داماد، مصـطفی،  
.١٣٨٠مرکز تحقیقات زن و خانواده، چاپ اول، قم:،رویکردھا

موسسـه آموزشـی و پژوھشـی امـام     قـم: ، مشکات (نظریه حقوقی اسـالم)، مصباح یزدی، محمد تقی
.١٣٨٨خمینی، چاپ چھارم، 

.١٣٨٣صدرا، چاپ چھارم، تھران:، مجموعه آثارمطھری، مرتضی، 
ھا و حجـاب مسـئوولیت، »وظیفـه حکومـت اسـالمی در زمینـه پوشـش بـانوان      «مفتح، محمد ھادی، 

.١٣٨٧پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول، قم:، اختیارات دولت اسالمی
.١٣٧٤دار الکتب اإلسالمیه، چاپ اول، تھران:، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 

١٤١٩دار الحدیث، قم:، چاپ اول، یب الرسول صلّی اّهللاٰ علیه و آله و سلّممکاتاحمدی، میانجی، علی
ق.

پژوھشکده تحقیقات اسالمی، ستاد تھران:)،آزادی از دیدگاه امام خمینی (رهنمایندگی ولی فقیه سپاه، 
.۱۳۷۸نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 
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میتـه مطالعـات حقـوق فنـاوری     کتھـران: ،ھـاحقوق حمایت دادهنوری، محمدعلی و رضا نخجوانی، 

.۱۳۸۳ریاست جمھوری، 


