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 ی حجاب ی دولت در مسئله ی مداخلهمبانی نظر
 

 *علی غالمی
 ایران  استادیار دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، 

 

 3/1/9315: رشیپذ  52/6/9315: افتیدر

 چکیده
ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود  ی حکومت دینی و مسئله در مورد رابطه

ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق  ارش تاریخی از برخورد با پدیدهگز
 ی حجاب برای حکومت دینی است. مداخله در مسئله

ی حجاب داللت دارد، مبتنی بر  قول دوم که بر اختيار و بلکه تکليف حکومت دینی در قبال مسئله
تاریخی در اجرای احکام اسالمی و وجود  دالیلی در نقد قول اول همچون عدم تأثير فقدان گزارش

های  برخالف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت هایی گزارش
ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثير آن در  ی اسالمی صدر اسالم با جامعه جامعه
ع برخورد اسالم با آن و عدم ی فحشا و نو ی بدحجابی با اشاعه های گوناگون، تبيين رابطه زمان

 ی حجاب در برخورد قانونی است. ی حکومت در مسئله انحصار معنای مداخله
ی حجاب ابتدا به طرح  در این مقاله با توجه به اهميت تعيين نقش حکومت دینی در قبال مسئله

نهایت به  کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبيين مبانی قول دوم پرداخته شده تا در
 ی بدحجابی چيست؟ ی دولت در مورد پدیده این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظيفه

 اب الزامی، مصالح و مفاسد احکام.ی فحشا، تعزیر حکومت اسالمی، حج اشاعه :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: 1355gholami@gmail.com 
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 مقدمه
عنوان یك اصل  حجاب بهرأی آری مردم به جمهوری اسالمی از پيروزی انقالب و  بعد

کشمکش ميان افراد بدحجاب با نظام و اقشار  مسئلهکه این  شدی در ایران اجباری اسالم
ای قائلند که تنها راهکار  زند. گروهی در این ميان با طرح شبهه لفی از مردم را دامن میتمخ

عنوان یك ارزش  رفت از این فضا، آزادسازی و اختياری کردن حجاب است تا حجاب به برون
البته اختالفات  .ندآن یو شایسته کنند مییابد که به اختيار آن را انتخاب به افرادی اختصاص 

نظری ناظر بر این موضوع پس از اتمام ایام دفاع مقدس و حتی در دوران موسوم به سازندگی 
چندان جدی نبود، ولی در دوران دولت موسوم به اصالحات با توجه به طرح بحث آزادی و 

شدت مورد توجه قرار گرفته و مبانی آن مورد نقد و بلکه  وع بهعدم تعریف دقيق آن این موض
 حمله قرار گرفت که این روند تاکنون نيز ادامه دارد.

گوهایی به آن و ها و گفت ، مقاالت، سخنرانیها صورت پراکنده در کتاب که بهاین شبهه 
ای از  وی نمونهمبتنی بر این ادعاست که از صدر اسالم و ایام حکومت نبوی و علاشاره شده، 

 ی هبرخورد با بدحجابی گزارش نشده و این عالمت آن است که برخورد حکومتی با پدید
 رو ازاینحجاب جایگاهی در ادبيات دینی ندارد و  ی ی حکومت در مسئله مداخلهبدحجابی و 

برخورد قانونی حکومت اسالمی با بدحجابی و تعيين مجازات برای آن فاقد وجه است )محقق 
 ؛815-9: 0، ج 0838؛ مفتح، 534: 0، ج 0838؛ هاشمی، 83: 0831گوها(، و د )مجموعة گفتداما

 .(085: 0831ایازی، 
 ی هگزارش تاریخی از برخورد با پدید با توجه به نبودپاسخ به این شبهه که  دراین مقاله 

دینی حکومت  برایحجاب  ی آیا حق مداخله در مسئلهنبوی و علوی در حکومت  بدحجابی
تا مشخص شود که برخورد  هایی را تبيين خواهد کرد پاسخدر پنج محور وجود دارد یا نه، 

 ی هقانونی حکومت اسالمی با بدحجابی و تعيين مجازات برای آن با چه شرایطی وظيف
 حکومت اسالمی است.

 . تأثیر فقدان گزارش تاريخی1
 ی هبا پدید )ع(معصومين ثقل و اصلی این شبهه فقدان گزارش تاریخی از برخورد ی هنقط

 .استقابل تأمل  نظررسد این دليل از چند  نظر می بدحجابی است که به

 . فقدان گزارش مساوي فقدان الزام نيست1-1
های تاریخی از برخورد با بدحجابی در صدر اسالم نقل نشده،  این ادعا که چون گزارش

ثانياً:  ؛جابی در صدر اسالم اثبات شودبدح ی هزمانی قابل استناد است که اوالً: اصل وجود پدید
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ثالثاً: معنای الزام و برخورد  ؛دشوو عمق این پدیده و آثار آن در زمان خود معلوم  شدت
بررسی شود که  خوبی و رابعاً: منابع تاریخی به ؛برخورد وجود دارد ی هزیرا نمون ،مشخص شود

 این کار نيز به درستی صورت نگرفته است.
اند که اگر بحث حجاب جزء مباحث حکومتی و الزامی بود، باید در  برخی ادعا کرده

ای  ماده 58 ی هنمونه به بياني برایشد و  های مهم صدر اسالم، به آن اشاره می ها و بيانيه فرمان
عنوان مالک عمل و قانون جامع  در ابتدای تشکيل حکومت اسالمی به)ص( که پيامبر اکرم

 .(818: 0، ج0838)مفتح،  که در آن به حجاب اشاره نشده استکنند  دند، اشاره میکرمنتشر 
در مقابل این اشکال که آیات مربوط به حجاب اصالً در زمان انتشار این بيانيه نازل نشده بود، 

های بعد از نزول آیات نيز به حجاب اشاره نشده که این  ها و فرمان دهند، در بيانيه پاسخ می
 ه آن اشاره خواهد شد. مطلب نيز قابل خدشه است که ب

 . اجراي احکام محتاج گزارش تاريخي نيست1-2
های تاریخی منعکس نشده،  این ادعا که برخورد حکومت اسالمی با بدحجابی در گزارش

گيرد، مبتنی بر یك مقدمه است  اختيارات حکومتی نهاد حاکم قرار نمی ی هپس حجاب در دایر
ر و اجرای احکام اسالمی نياز و الزامی به مسبوق که آن مقدمه مخدوش است. فقها برای صدو

صدور و اجرای احکام  ی هو زمين موجببودن حکم به یك گزارش تاریخی ندارند و آنچه 
اقناعی از منابع معتبر اجتهاد است، خواه مستند و گزارش تاریخی  ی هد، دستيابی به ادلشو می

شد، زیرا قرار بر این نيست که تمام در مورد آن وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته با
طور کامل امکان  های اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند و البته چنين چيزی به فعاليت

 .(518: 2، ج 0838نژاد،  تحقق هم ندارد )زیبایی
 )ع(گيری معصومين البته اگر مستندات تاریخی حاکی از عدم اهتمام یا مجامله و سهل

تقویت ادعای  برایقراین  دیگرای در کنار  عنوان قرینه شد از آن به بود، می نسبت به بدحجابی
های تاریخی حاکی  رشمستشکالن استفاده کرد، اما آنچه در مقام واقع قابل مشاهده است، گزا

 اسالمی به این پدیده است که در ادامه خواهد آمد. ی هو جامع )ع(معصومين  از حساسيت

 دال بر حکومتي بودن حجابتاريخي  هاي . گزارش1-3
های صدر اسالم منعکس نشده است، باید  برخالف این ادعا که بحث حجاب در فرمان

آن  های فرمانصورت غيرمستقيم و هم مستقيم در  گفت که بحث حجاب و حيا و عفاف هم به
 شود. ی آن اشاره می نهبرهه آمده است که به چند نمو

توان به این موارد ی با فساد است، می بر مبارزه از جمله دستورهای غيرمستقيم که دال
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دند، کرعنوان فرماندار یمن ابالغ  به« معاذ بن جبل»در فرمانی که به  )ص(اشاره کرد. پيامبر اکرم
 فرمایند: می

های جاهليت را، مگر آنچه را اسالم بر آن صحه  ای معاذ!... و سنت»
اسالم، اعم از کوچك و  ی دستورات گذاشته، در ميان جامعه بميران و همه
 .(21: ق0508)حرانی،  .«بزرگ را در جامعه زنده و آشکار کن... 

 فرمایند: می )ع(اميرالمؤمنين
مردم مجبور هستند امامی داشته باشند که رهبری آنان را برعهده گيرد، »

کسی که آنان را امر و نهی نماید، حدود را بين آنان اقامه کند، با دشمنان 
یم را تقسيم نماید، فرایض را مشخص کند، آنان را به آنچه به بجنگد و غنا

)حرانی،  «صالح آنهاست، راهنمایی و از آنچه به زیان آنهاست، برحذر دارد...
 .(42: ق0508

 فرمایند: عنوان حاکم به مردم عراق می ایشان در جای دیگری در زمان خالفت و به 
ها  نانتان راهیِ بازارها و دکانآیيد که ز کنيد و به غيرت نمی آیا شرم نمی»

 .(488: 4، ج ق0510)کلينی،  «کنند. دین برخورد می شوند و با افراد بی می
 فرمایند: می)ع( امام رضا
االمر قرار داده و مردم را به اطاعت پس اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی»

م در حد شود به خاطر دالیل بسيار؛ یکی اینکه مرد آنان فرا خوانده، گفته می
شود، مأمور  اند و به خاطر فسادی که متوجه آنان می محدودی نگاه داشته شده

گردد مگر به اینکه  اند از این حد تجاوز نکنند و این معنی حاصل نمی شده
فردی امين بر آنان گماشته شود ... و آنان را از تعدی و وارد شدن در اموری 

توانست از منفعت و  ن نبود هر کس میاند، بازدارد، زیرا اگر چني که ممنوع شده
شود،  لذت خود حتی در موردی که از ناحية آن فسادی به دیگران متوجه می

دست برندارد؛ پس بدین سبب خداوند برای آنان فرمانروایی که آنان را از 
فساد بازدارد و حدود و احکام خدا را بين آنان اقامه کند، مشخص فرموده 

 .(011: 2ج  ،0888)صدوق،  .«است... 
در فرمان توان حجابی دارد، می اما دستور مستقيمی را که داللت خاص بر برخورد با بی

 فرمایند: می مشاهده کرد که والی نجران،، «عمرو بن حزم»خطاب به  )ص(پيامبر اکرمدیگر 
این بيانی است از سوی خدا و رسول او ... و مردم را از اینکه لباس »

شان آشکار شود، باز دارد و از اینکه کسی موهایش را کوچکی بپوشند که عورت
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منتظری،  ؛250: 5، ج ق0844)ابن هشام،  «پشت سرش انباشته کند، نهی کند...
 .(52-5: 8، ج 0881

توجه در این فرمان استفاده از عبارت عورت است که یکی از مصادیق آن تمام  شایاننکتة 
فقط در مورد بخشی از منظور که در مورد مرد  باشد، درحالی بدن زن غير از وجه و کفين می

  .که باید در حال نماز پوشيده باشد است بدن
نبود گزارش تاریخی مساوی فقدان برخورد نيست؛ ثانياً  رسد اوالً نظر می در مجموع به

ادعای دقيقی نيست  بدحجابی ی هپدیدادعای فقدان وجود گزارش تاریخی در مورد برخورد با 
فرض نبود چنين گزارشی حاکم برای اجرای احکام اسالمی با مشکلی مواجه نيست، و ثالثاً به 

ی اجرای احکام اسالمی به احکامی محدود  وگرنه دایره زیرا اجرای احکام منوط به آن نيست
شود که صرفاً مصادیقی از آن در صدر اسالم محقق شده است و گزارش تاریخی آن نيز می

 وجود دارد.

 در اسالم و زمان حاضرهای ص . تفاوت2
حجاب در صدر اسالم، به فرض صحت این  ی ی حکومت در مسئله مداخلهاستناد به عدم 

حجاب در  ی ی حکومت در مسئله مداخلهجلوگيری از  منظور بهادعا و استدالل مبتنی بر آن 
 مهم و جدّی است که در استنادات مدعيان این نظریه به چشم ای هزمان حاضر نيازمند مقدم

 خورد و آن مقدمه عبارت است از ضرورت همسانی شرایط دو بستر زمانی. نمی
عبارت دیگر، صحبت از ضرورت تسری بدون دخل و تصرف و تغيير یك حکم از زمان  به
به زمان و مکانی دیگر حداقل و در قدم اول محتاج یك گزاره است که آن گزاره  یو مکان

اتخاذ یك تصميم یا اجرای یك  موجبیك بستر  شرایطی که در تمامیعبارت است از وجود 
 در بستر دیگری که قرار است همين تصميم یا عمليات در آن اجرا شود. شود میعمليات 

در زمان ی حجاب  ی حکومت در مسئله مداخلهتوان  در موضوع مورد بحث، هنگامی می
و مناقشه قرار داد عدم الزام آن در صدر اسالم، به فرض صحت، مورد خدشه  دليل حاضر را به

اسالمی صدر اسالم در زمان حاضر نيز وجود داشته باشد؛  ی هکه همان شرایط حاکم بر جامع
 ی هاسالمی با جامع ی هکه واقعيت موجود حاکی از آن است که وضعيت فعلی جامع درحالی

اسالمی صدر اسالم به جهات متعددی متفاوت است که این تفاوت سبب ضرورت اتخاذ 
 د.کرتبيين  زیر توان در چند محور به شرح ها را می متفاوت خواهد شد. این تفاوت تصميمات

 اسالمي ي ه. ترکيب زنان حاضر در جامع2-1
اسالمی صدر اسالم، سه گروه از زنان را درون خود جای داده بود؛ گروه اول،  ی هجامع
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دند. حجاب اسالمی صرفاً گروه سوم، کنيزان بو ؛گروه دوم، زنان اهل کتاب ؛زنان مسلمان آزاده
احزاب  ی همبارک ی هسور 49 ی هشریف ی هآی  در مورد زنان مسلمان واجب شد و خداوند در

این  ی هو در ادام کردپيامبر خویش را مأمور ابالغ حکم به همسران و دخترانش و زنان مؤمن 
غير آنها معرفی شد  شریفه نيز اثر مترتب بر این حکم، شناخته شدن زنان مسلمان آزاده از ی هآی

و از اذیت و آزار گروهی از جوانان  وندحجاب شناخته ش ی هوسيل تا این گروه از زنان به
 مزاحم مدینه در امان بمانند.

ولی در مورد  ،در مورد عدم شمول حجاب نسبت به زنان اهل کتاب، اختالفی وجود ندارد
نسبت به کنيزان  "زنان مؤمن"حجاب کنيزان مسلمان، برخی مفسران قائل به شمول عبارت 

نيز اگرچه پوشش کامل را بر کنيز الزم رخی ( و ب013: 22تا، ج  مسلمان هستند )زحيلی، بی
معتقدند این به معنای رفع تکليف حجاب از کنيز نيست، چون حجاب زنان در صدر  ،دانند نمی

 .(018: 0، ج 0838اسالم تنها به یك نوع پوشش اختصاص نداشته است )هادیان، 
اسالمی کنونی )جمهوری اسالمی ایران( بحث کنيز که اصوالً منتفی است و  ی هدر جامع

اسالمی صدر اسالم، تعداد اهل کتاب در آن  ی همصداق ندارد و همچنين برخالف جامع
؛ ندنيستهای چندهزار نفری است که با توجه به جمعيت کل کشور قابل اعتنا  محدود به اقليت
قينقاع و  مصطلق، بنی ی بزرگ یهودیان بنی بوی در مدینه که حداقل سه قبيلهی ن برخالف جامعه

 دادند. ای از جمعيت مدینه را تشکيل می قریظه در آن حضور داشتند و بخش عمده بنی

 تفاوت ارزش اجتماعي حجاب در عصر پيامبر با عصر حاضر. 2-2
 . امدندکراز آن استقبال پس از نزول آیات مربوط به حجاب، زنان مسلمان با آغوش باز 

 گوید: المؤمنين است می سلمه که از امهات
ی احزاب نازل شد، زنان انصار از خانه بيرون  سوره 49ی  که آیه زمانی»

آمدند و بر سر آنها عبا و چادر سياهی بود، مانند زاغ سياه و این گونه نمایان  می
 80ی  ی شریفه هبه نقل از کشاف، ذیل آی 25: 0839)مطهری،  «شدند. می

  ی نور(. ی مبارکه سوره
 گوید: می زمينه عایشه نيز در همين

ی شریفه نازل شد، هر یك  زنانی بهتر از زنان انصار ندیدم؛ وقتی این آیه»
ای جدا کردند و  های مخصوص خود رفتند و از آن تکه از آنها به سمت لباس

 «آنها کالغ نشسته است.ای سياه پوشيدند، تو گویی باالی سر  خِمار و مقنعه
 .(39: 2، ج ق0514)آلوسی، 
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 آید دال بر آن است که زنان دست می این اقبال چه بود؟ آنچه از منابع تاریخی به ی هاما ریش
ساختند و به شرافت  حجاب، خود را از کنيزان و زنان اهل کتاب متمایز می ی هسطاو به مسلمان

در موقعيت اجتماعی و تربيتی بسيار پایينی قرار  دند. در این جامعه کنيزانش حجاب نایل می
ی  اهل کتاب در جامعهنگریست. همچنين  ارزش به آنان می کمداشتند و جامعه به چشم افرادی 

و خداوند در دریافت جزیه از آنان نيز در موضع ضعف قرار داشتند ، اعم از مرد و زن اسالمی
 .(29)توبه:  ده بودکرآنان  پيامبرش را امر به گرفتن جزیه همراه با تحقير

فراگيری  دليل به شود که متأسفانه مشاهده می ،در ایران اسالمی فعلی ی هجامع ی هبا مالحظ
عدم التزام به حجاب و پوشش کامل شرعی بدپوششی در برخی مناطق شهرهای بزرگ، گاهی 

ی موارد، بدحجابی بلکه در برخ ،نيست ویسرافکندگی فرد و نگاه تحقيرآميز به  ی هنه تنها مای
ده شخجالت و گاهی عامل کنایه  ی هتفاخر و جلب احترام و التزام به حجاب کامل مای ی همای

 است.

 . فضاي ذهني پيشيني2-3
در اصوالً آموزش افرادی که ذهنشان نسبت به موضوع مورد آموزش خالی است و ذهنيتی 

های غلطی از موضوع  ت که گزارهتر از آموزش کسانی اس ها ندارند، بسيار ساده آموزه مورد
وجود دارد؛ زیرا در مورد گروه دوم، پاک کردن ذهن افراد از  شانمورد آموزش در ذهن

ها کار بسيار مشکلی است )حاج  در صورت اصرار آنها بر این آموزه ویژه بههای غلط  آموزه
  .(540: 0، ج 0838عبدالباقی، 

 الذهن استب و پوشش اسالمی خالیاسالمی در صدر اسالم نسبت به حجا ی هجامع
، به نقل از ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل ابيطالب، ج 542: 0، ج 0838)حاج عبدالباقی، 

، نسبت یافتو استحکام  شد که تشکيل 0848اسالمی کنونی در سال  ی هولی جامع ،(203: 8
ه متجدد و متحجر همچون پهلوی دو نگا ی هالذهن نبوده و نيست. در دورله خالیئبه این مس

 در پیها که از زمان قاجاریه  کردند. در کنار غربی قيچی در خدمت غرب عمل می ی هدو لب
، اد ن اس  ت روای  ه ب  اب ج ح  ف ش ک و  اس ب ل ر ي ي غ تعفاف در ایران بودند ) تضعيف جایگاه حجاب و

مخالفت با حجاب را  زدة حاکم بر کشور سو سردمداران غرب از یك (،33و  82: 0883
نظری خود ن متعصب با تنگاکار خویش قرار داده بودند و از سوی دیگر متحجر ی هسرلوح

 دادند. حجاب را در موضع ضعف قرار می
 کند که: ت دولت، تصریح میأدر جمع هي 0805رضاخان در خرداد 

 .(20: 0880)جعفری و همکاران،  «ما باید صورتاً و سنتاً غربی بشویم»
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 گوید:  در جای دیگری مییا 
دوست ندارم تمجيد و تعریف از غرب را بشنوم؛ دوست دارم خودمان »

 .(542: 0، ج 0838)حاج عبدالباقی،  «غربی بشویم
های خشك و غيرمنعطف از دین و شکل صوری حجاب بدون  در مقابل نيز برداشت

 د.ش ان میکردگان جو تحصيل ویژه بهبدبينی مردم  موجبتعميق در مبانی شریعت 
های اول و تحت تأثير شرایط انقالب و سپس دفاع  پس از پيروزی انقالب اگرچه در سال

مقدس، اقبال عملی به حجاب افزایش یافت، پس از فروکش کردن این فضا، با توجه به 
دشمن که این بار با تجهيزات جدیدی همچون ماهواره و اینترنت بسيار  ی هجانبهمه ی ههجم
تجربگی نظام  اندرکاران فرهنگی کشور و کم کاری و ضعف بيشتر دست ود، کمتر شده ب قوی

سياسی حاکم در چگونگی تبيين مبانی حجاب و پوشش و دفع و رفع ذهنيات قبلی، فضای 
 د.شبدحجابی بر جامعه حاکم 

 خودآرايي و خودنمايي ي ه. مفهوم و محدود2-4
 ی هجنب اغلبهای لباس  طراحی طور عام،طور خاص و در گذشته بهدر صدر اسالم به

( و با توجه به شرایط 58: تا، بیکاربردی و زیباشناختی داشت )دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
گرفت و اگر هم مصادیقی از  کاربردی لباس مدنظر قرار می ی هو امکانات اقليمی و زیبایی، جنب

سيار ساده و متناسب با شد، ب بدحجابی یا خودنمایی در ميان زنان صدر اسالم واقع می
 های موجود در همان زمان بود. حداقل

، قابل قياس با شود میاما آنچه امروزه در بحث لباس و آرایش و خودنمایی مشاهده 
 ویژه بهو در قرن بيستم شد گفته نيست. آنچه در غرب، پس از رنسانس آغاز های پيش  زمان

انگيزتر جلوه دادن اندام زنان  ی هرچه شهوتوقوع پيوست، طراحی لباس برا دوم آن به ی هنيم
شناسی جنسی است و در حقيقت مبتکران  کند، روان است. امروزه آنچه مدل لباس را تعيين می

مدهای تازه همواره در کار تنظيم نسبت ميان برهنگی و پوشيدگی هستند تا بتوانند حداکثر 
عادل،  ند )حدادکنس دیگر ایجاد جلوه و جاذبه را در این جنس و حداکثر اشتياق را در جن

0818 :88). 
تلویزیون، سينما، ماهواره و اینترنت  ماننداین روند که با کمك وسایل ارتباط جمعی جدید 

با سرعت روزافزون در حال گسترش است، امکان ایجاد و ترویج مفاسدی را دارد که نه تنها 
بينی و  ق آن برای کسی قابل پيشدر صدر اسالم بلکه شاید تا صد سال قبل هم، ميزان و عم

 باور نبود.
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 براي منتقدان نظام سياسي حجاب کارکرد سياسي. 2-5
اسالمی صدر اسالم، انتخاب رنگ و نوع پوشش تابع  ی هدر جوامع گذشته و از جمله جامع

دليل قلّت و  تمایالت شخصی و تأثيرات متقابل زنان طایفه و منطقه بر یکدیگر بود و به
های فرهنگی شایع نبود و حتی تعصبات  تباطات، انتقال انواع پوشش و گزارهمحدودیت ار

شد و همين عوامل، حجاب را به  های دینی مانع تقليد از بيگانگان می فرهنگی یا آموزه
 .(543: 2، ج 0883نژاد،  ده بود )زیباییکرموضوعی فردی و شخصی تبدیل 

امری اجتماعی مطرح است که حداقل عنوان  گفته، امروزه حجاب بهبرخالف وضعيت پيش
توان در  . ماهيت اقتصادی حجاب و پوشش را میداردنگی و سياسی هماهيت اقتصادی، فر

های بزرگ نساجی، لوازم آرایشی،  تبدیل زن به موضوعی جنسی با منافع شرکت ی هرابط
جاب د. ماهيت فرهنگی حکروضوح مشاهده  صنعت فيلم، مؤسسات زیبایی و جراحی و ... به

طلبی و ... و  گرایی، تساهل، آزادی، لذت در ریشه یافتن آن در اصولی چون فردگرایی، نسبی
های مستقل قابل  ها و ملت های بزرگ از آن برای فشار غيرمستقيم بر دولت قدرت ی هاستفاد

 .استمالحظه 
ان ماهيت سياسی حجاب از دو بُعد قابل طرح است؛ بُعد اول در تبدیل حجاب به نماد زن

ستيز در کشورهای غربی که تأثير آنان تا آنجا پيش رفت که برخی کشورها  مسلمان ظلم
برخی  ی هبُعد دوم استفاد ؛دکردر قالب تقنين عليه حجاب  واکنشهمچون فرانسه را مجبور به 

 عنوان نماد اعتراضات سياسی به نهاد حاکميت. افراد بدحجاب در داخل کشور از این پدیده به
تر چگونگی استفاده از حجاب در راستای منافع سياسی  مهم ی هنار این دو بُعد، نکتاما در ک

یك نظام عليه نظام دیگر است. یکی از مفاهيم جدید ادبيات علم سياست، مفهوم براندازی نرم 
است. براندازی نرم که در مقابل براندازی سخت یا به زور و خشونت قرار دارد )آقابابایی، 

د: اول: نافرمانی مدنی به معنای مقاومت شومکن است به دو صورت محقق م ،(209: 0831
آميز در برابر قانون یا سرپيچی از انجام وظيفه در وضعيتی که فرد حس کند پيروی از  صلح

منظور مخالفت با حکومت  به رو ازاینقانون و انجام وظيفه ممکن است پيامدی داشته باشد، 
رپاگذاشتن هنجارهای مورد احترام حکومت اقدام کند نسبت به نقض بعضی قوانين و زی

 ؛(008: 0831)واربرتون، 
ها، اهداف و ارکان نظام و اعتقاد به تغيير نظام  دوم: استحاله به معنای عدم قبول ارزش

با دقت  .(25: 0830حکومتی و ارکان آن با استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی )قمری وفا، 
های براندازی نظام اسالمی که در گذشته  شود یکی از راه رم معلوم میدر انواع براندازی ن

استفاده از این پدیده در تضعيف و  ی همطرح نبوده، استفاده از پدیدة بدحجابی است که نمون
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توان در طراحی اروپایيان برای فتح اندلس پس از نااميدی  براندازی را می منظور بهسازی  مقدمه
 د.کرم بر آن مشاهده از برتری نظامی مستقي

 . ميزان و نوع تصدي حاکميت2-6
رئيس یا بزرگ آن و  ویژه بهطایفه  و در گذشته غالب امور اجتماعی از طریق خانواده

ها به نظارت و هدایت کلی و دخالت  پذیرفت و نقش دولت خود مردم انجام می طور کلی به
 برایمحدود  ی ها نيروی قاهرهای کوچك ب دولت رو ازاینشد؛  محدود و موردی منحصر می

حضور و ورود مردم به  دليل خورد که به دفع انواع ناامنی و اجرای حدود به چشم می
 .نددید های مختلف، دليل و ضرورتی برای مداخله در هر امری نمی عرصه

ها در شئون  روزافزون دولت ی هشود، مداخل اما آنچه در جوامع امروزی مشاهده می
فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و ... است که گاهی تا حد دخالت حداکثری در  اقتصادی، سياسی،

رود و نام دولت رفاه به خود  های زندگی پيش می جنبه ی هریزی برای هم شئون و برنامه ی ههم
های گذشته که تصدی حداقلی در  بر این اساس اگر دولت .(214: 0830گيرد )مشيرزاده،  می

حجاب  ی هآفرینی مردم در حوز ورود و نقش دليل ه داشتند، بهامور و شئون مردم را برعهد
ی حجاب  حکومت در مسئله ی مداخلهدیدند، این به معنای عدم جواز  نيازی به دخالت نمی

-های صدر اسالم در قبال حجاب، حداکثر نشان زیرا پذیرش مداخله نداشتن حکومت ،نيست

حکومت در این حوزه الزم نيست، نه اینکه مجاز نباشد، زیرا  ی هاین است که مداخل ی ههند
 تصدی این دو نوع حکومت با هم یکسان نيست. ی همحدود

اسالمی در صدر اسالم  ی های که تبيين شد، شرایط و مقتضيات جامع با توجه به شش نکته
آن بتوان  ی هاسالمی کنونی قابل مقایسه نيست تا در نتيج ی هبه جهات مختلف با شرایط جامع

 های معمول در آن دوره را به این دوره تعميم و تسری داد. احکام و روش

 . مصالح و مفاسد واقعی احکام3
کرده  اگر فرض شود که حکومت اسالمی در صدر تشکيل آن با بدحجابی برخورد نمی

گر عبارت دی توان برای حکومت اسالمی در زمان کنونی چنين حقی قائل شد؟ به است، آیا می
آیا ممکن است حکم یك موضوع از زمانی نسبت به زمانی دیگر تغيير یابد و اگر پاسخ مثبت 

 است، مالک این تغيير چيست؟
باید گفت که قوانين اسالم در عين آسمانی بودن، زمينی هستند؛  پرسشدر پاسخ به این 

سری بر یك اند، نه مبتنی یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر تشریع شده
امور مرموز که عقل بشر به آن راهی نداشته باشد و بر همين اساس است که فقها عقل را 
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اند. از نظر آنان بين دین  عنوان مبدأ و منبع در کنار قرآن و سنت و اجماع به رسميت شناخته به
ی و چنين نيست که گفته شده: دین فوق عقل است و عقل را یارا وجود نداردو عقل تضادی 

 .(225: 0830 ،مطهری) اظهارنظر در آن نيست
و  اند له، فقها قائلند که احکام اسالم تابع مصالح و مفاسد واقعیئبا توجه به همين مس

علل احکامند. بر این اساس اگر اسالم در جایی حکمی را  ی همنزل ها به ها و مفسده مصلحت
طور یقينی کشف و معلوم شده که بهای ذکر کرده و آن فلسفه  طور عام و بر مبنای فلسفه به

زند  عام و کلی را تخصيص می ی هلئده و یك مسکرخورد، عقل خودش استثنا را بيان  استثنا می
ای قطعی پی ببرد، آنگاه  کند. حتی اگر در جایی عقل به مصحلت یا مفسده یا مطلقی را مقيد می

 .(225: 0830)مطهری،  است تواند حکم وضع کند که البته این وضع حکم به معنای کشف می
خواست، خودش  در اینجا ممکن است گفته شود چنانچه اسالم چنين چيزی را می

گفت. در پاسخ باید گفت: اوالً ممکن است گفته باشد ولی منتقل نشده باشد، ثانياً: همين که  می
 کافی است. ،(01: 0، ج ق0510ده است )کلينی، کرعنوان حجت معرفی  اسالم عقل را به

اگر در جایی مقتضيات زمان چنان عوض شد که برای عقل قاطعانه اثبات شد که  رو ازاین
گویند معنایش این است که زیربنای  یك حکم تغيير یافته است، فقها می ی همصلحت یا مفسد
دهد و در این شرایط  خود اسالم تغيير حکم را اجازه می رو ازاینو  است حکم تغيير کرده

یقينی که  ی هخاطر یك مفسد یك حالل شرعی یا حتی یك واجب شرعی را بهتواند  مجتهد می
تری که حادث شده واجب  خاطر مصلحت مهم عقلش کشف کرده، تحریم کند یا حرامی را به

 .(224 -225: 0830، مطهرینماید )
د. فروش خون در صدر کرتوان در مورد فروش خون مشاهده  این موضوع را می ی هنمون

شد و همين مفسده کافی بود تا حکم به  تنها برای خوردن استفاده می زیرا ،بوداسالم حرام 
دارد،  د. در حال حاضر فروش خون اشکالی ندارد، زیرا کاربردهای مهمیشوحرمت آن صادر 

ها در گرو آن است و همين مصحلت کافی است تا حکم  نجات جان انسانگاهی ل امث برای
شود که چگونه ایجاد یك  . در همين مثال مالحظه می(83 :0ج  ،تا بی امام خمينی،) تغيير یابد

که یك فعل حرام از است شده  موجبآن  ی همصلحت مهم و تغيير زیربنای حکم و رفع مفسد
 حرمت خارج و حالل شود.

اهتمامی در قبال گسترش سریع آن، حال اگر گفته شود در عدم برخورد با بدحجابی و بی
وجود آمده که در صدر اسالم یا اصالً موضوعيت نداشته یا به شکل و  همفاسدی وجود دارد یا ب

در حد تهدیدی برای  مکن استسياق امروزی مطرح نبوده است و خطر این مفاسد حتی م
توان ادعا کرد که چون  د، باز همچنان میشودثبات نظام سياسی حکومت اسالمی مطرح 
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دست نيامده برخورد با این پدیده در  اسالم به گزارشی تاریخی از برخورد با این پدیده در صدر
 اختيار حکومت اسالمی نيست؟

 فحشا ی ه. حکم اشاع4
فاحشه و فحشا در لغت به معنای کارهای زشت و بسيار ناشایست است و بيشتر در مورد 

 25رود. مشتقات این واژه در قرآن حدود  کار می هب (2)و لواط (0)جرایم دارای حد، مانند زنا
اند: آن قول یا فعلی است که شارع برای آن حد  فحشا گفته ی هکار رفته است. دربار ه بهمرتب

اند: فحشا معاصی آشکار است. همچنين کبائر )گناهان کبيره( را  مقرر کرده است. برخی گفته
 .فحشا( ی تا: ذیل واژه )راغب اصفهانی، بی اند برخی فحشا دانسته

حشه آن چيزی است که متضمن فحش یا اعمال زشت طباطبایی)ره( معتقد است فا هعالم
: 5، ج 0882و قبيح باشد و البته استعمال این عبارت بيشتر در مورد زنا، شایع است )طباطبایی، 

09). 
  (8)فرماید: نور می ی همبارک ی هسور 09 ی هشریف ی هخداوند در آی

د، عذاب ها در ميان مردم باایمان شيوع یاب آنهایی که دوست دارند زشتی»
 «دانيد. داند و شما نمی دردناکی برای آنها در دنيا و آخرت است و خداوند می

د که آیا شو فحشا چهار معنا متصور است که با تبيين آن معلوم می ی هبرای اصطالح اشاع
 توان برخی جرایم عليه امنيت اخالقی مثل بدحجابی را مشمول این عنوان دانست یا خير. می

 کردن گناه حشا به معناي آشکارف ي ه. اشاع4-1
 فرمایند:  می )ع(امام صادق
ی مؤمنی چيزی را که ندیده و نشنيده است، بگوید، از  هر کس درباره»

ان الذین "آنها فرموده است:  ی جمله افرادی است که خداوند عزوجل درباره
 .(432: 03تا، ج  )عاملی، بی «".یحبون ... 

این بحث بر حفظ آبرو و جلوگيری از بدنام کردن  رروایات ناظر ب دیگراین حدیث و 
دن گناه دیگران، قبح ارتکاب کراسالمی داللت دارد. در بسياری موارد آشکار  ی هافراد در جامع

 کند. فحشا در جامعه کمك می ی هبرد و به اشاع یك عمل زشت را از بين می

 فحشا به معناي تظاهر به گناه ي ه. اشاع4-2
که در واقع مخالفت علنی با قوانين حکومت اسالمی محسوب  نظرز این تظاهر به گناه ا

 فحشاست. ی همنطقی تظاهر به گناه اشاع ی هطلبد. نتيج ثير آن میأشود، پاسخی متناسب با ت می
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کند که  نقل می )ع(از امام رضاشيخ مفيد)ره( در اختصاص  محدث نوری)ره( آورده که
 فرمودند:

برد و کسی که آن  دارد، هفتاد برابر ثواب می می کسی که کار نيك را پنهان»
شود، مورد  سازد، یك ثواب و کسی که در پنهان گناه مرتکب می را آشکار می

)نوری،  «ی مجازات است. ی آن شایسته گيرد اما ظاهرکننده بخشش قرار می
 .(003: 00ق، ج 0513

 فساد(سازي براي ارتکاب گناه )ا فحشا به معناي زمينه ي ه. اشاع4-3
 سازی برای به گناه فحشا متصور است، افساد و زمينه ی همعنای سومی که برای اشاع

 معناست.  فحشا با مفهوم افساد هم ی هافکندن دیگران است که این قسم از اشاع 
توان از جمله مصادیق آن به کسانی  کار رفته است که می به "مریب"در متون دینی اصطالح 

به  )ع(منينؤکنند. در احکام اميرالم ا به فسق و فجور دعوت میاشاره کرد که دیگران ر
کد در ؤم هایند و دستورکنآمده است که باید با اهل ریب با شدت برخورد  ،(5)استانداران

تنهایی  سازی فضا برای فسق و فجور دیگران به برخورد با مریب از جهت آماده ی هنحو مورد
)ابن  ن انحراف و ارتکاب گناه در جامعه را آشکار سازدسازا تواند ضرورت برخورد با زمينه می

 . (43: 1تا، ج  ابی الحدید، بی

 فحشا به معناي رايج کردن گناه  ي ه. اشاع4-4
فحشا اقدام به رواج گناه باشد. در  ی هرسد معنای محتمل دیگر در بحث اشاع نظر می به 

طور  ولی این ،آشکار کردن گناه است نظر آید که این تعبير همان معنای نگاه اول ممکن است به
نيست و در اینجا منظور عبارت است از اعمالی همچون پخش شایعه و تالش در ترویج بيش 

 د.شواز پيش آن ولو اینکه بعد، صحت موضوع شایعه مشخص 
 فرماید: عالمه طباطبایی)ره( در تفسير این آیه می

قذف و امثال آن و مطلق فحشاست چون زنا و   پس مقصود از فاحشه»... 
دوست داشتن اینکه قذف در ميان مؤمنين شيوع پيدا کند، خود مستوجب 

دارنده است. بنابراین دیگر علت ندارد  عذاب اليم در دنيا و آخرت برای دوست
که ما عذاب در دنيا را حمل بر تازیانه در حد کنيم، چون دوست داشتن شيوع 

اگر الف و الم در )الفاحشه( را برای  آورد، بلکه گناه در ميان مؤمنين حد نمی
عهد بدانيم و مراد به فاحشه را هم قذف تنها بگيریم و حب شيوع را به معنای 
قصد شيوع و خوض و دهن به دهن گرداندن قذف بدانيم، در آن صورت 
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سازد.  ممکن است عذاب را حمل بر همان حد کرده ولی تازه سياق با آن نمی
آورد و جهت ندارد که ما آن را  جرد ارتکاب حد میعالوه بر اینکه قذف به م

 «ای هم که موجب این کار باشد، در بين نيست. مقيد به قصد شيوع کنيم؛ نکته
 .(089- 083: 29، ج 0882طباطبایی، )

 :گرفت که  توان نتيجه بيانات ایشان در تفسير الميزان می ی هاز مجموع
 ؛انگيز است انواع رفتارهای زشت و نفرت ی هالف( فاحشه در معنای عام و لغوی دربرگيرند

 ؛شود، مانند زنا، لواط، مساحقه و قذف ب( گاهی از این واژه معنای خاص آن اراده می
 ؛ج( برقراری روابط نامشروع علنی و غيرعلنی از مصادیق فاحشه است

که  نور، منظور از فاحشه، هر نوع گناهی است ی همبارک ی هسور 09 ی هشریف ی هد( در آی
 ؛داند شرع و عقل آن را ناپسند و زشت می

 ؛برد ( گسترش ارتکاب فحشا امنيت و بنيان جامعه را از بين می  ه
انتشار خبر فحشای ارتکابی توسط یك شخص، حتی اگر  "دوست داشتن"و( صرف 

دارنده خود آن را منتشر نکند، گناهی بزرگ است و اگر خود آن را افشا و منتشر کند،  دوست
 آید و گاهی از مصادیق قذف است. شمار می تر به ی بزرگگناه

شود وجهی برای  ن و همچنين در روایات معلوم میافقها، مفسر های با دقت در فرمایش
شود که جرایم دیگری نيز مشمول عنوان  انحصار مفهوم فاحشه در زنا نيست و مشاهده می

 فحشا خواهد بود. ی هصداق اشاعگيرند که ابراز و اظهار و انتشار آنها م فحشا قرار می
فحشا به ارتکاب جرایم عليه امنيت اخالقی از جمله  ی هبنابراین تسری عنوان اشاع

بدحجابی ممکن و منطقی است و خيلی از جرایمی که اعمال منافی عفت و عناوین مشابه را 
انگاری و  و با این عنوان قابل جرم شوند میفحشا تلقی  ی هکشند، جزء مصادیق اشاع یدک می
 ند.هستمجازات 

 . مفهوم الزام حکومتی5
در ميان است، گاهی عملکرد ی حجاب  ی حکومت در مسئله مداخلهکه سخن از  هنگامی

شود  عا میدد و بر همين اساس اشو نظام حاکم در برخورد قانونی و مجازات صرف خالصه می
هميشه یا در بيشتر موارد  که برخورد حکومتی با امور فرهنگی نه تنها کارساز نيست، بلکه

در پاسخ به این ادعا و چگونگی  .(815: 0، ج 0838آورد و ... )مفتح،  بار می نتایج معکوس به
حجاب و پوشش ضرورت دارد بحث در دو محور جداگانه تبيين  ی هورود حکومت به حوز

 د.شو
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 . از باب امر به معروف و نهي از منکر5-1
شود، طبيعتاً این فریضه همراه با شرایط  و نهی از منکر می که سخن از امر به معروف زمانی

ا از معروف بودن تواند یك معروف ر فقدان گزارش تاریخی نه می است وو مراحل آن مدنظر 
تکليف مهمی چون امر به معروف و نهی از منکر را از دوش کسی بردارد. خارج سازد و نه 

ا بدون آن، معروفی است که امر به آن واجب عنوان یك معروف، با گزارش تاریخی ی حجاب به
 است و مستند تاریخی نقشی در این امر ندارد.

امر و نهی، ابتدا قلب، سپس زبان و در نهایت ید قرار دارد و  ی هگان بندی سه در مرحله
ید زمانی مجاز است که مراحل قلب و زبان مؤثر واقع نشود که این مراحل  ی هتوسل به مرحل

امر به معروف و  و رسد د و سپس نوبت به نهاد حاکم میگيردا توسط مردم انجام باید در ابت
 ید بدون اجازه یا دخالت نهاد حاکم قابل اعمال نيست. ی هنهی از منکر در مرحل

در مورد ورود حاکميت به این حوزه در قالب امر به معروف و نهی از منکر نيز دو نکته 
شود و  ميت لزوماً از برخورد به معنای مجازات آغاز نمیز توجه است؛ اول آنکه ورود حاکئحا

دوم آنکه  ؛الزام عملی است ه یابتدا تذکر و توصيه و در صورت عدم تأثير، ورود به مرحل
ید در بحث امر به معروف و نهی از منکر، تبليغ عملی معروف و  ی هیکی از مصادیق مرحل

سازی انجام معروف و ترک منکر معنا  ينهصورت زم ترک عملی منکر است که در مورد دولت به
 یابد. می

 ی هبدحجابی در درج ی هامر و نهی نسبت به پدید ی زمينهنهاد حاکم در  ی هعبارتی وظيف به
های بدحجابی است که طبيعتاً شامل  سازی برای رفتار محجبانه و از بين بردن زمينه اول زمينه

 خارج است. این نوشتار ی هوظایف متنوعی است که از حوصل

 . از باب تعزير5-2
آخرین راهکار حل مشکل بدحجابی  ی منزله صورت قانونی به برخورد با فرد بدحجاب به

گيرد که به  تعزیرات جای می ی ههای اسالمی، در دست بندی جرایم و مجازات تقسيم سبب به
ن در موارد مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نيست و به موجب قانوشود که  گفته می مجازاتی

 (.03ی  گردد... )ق.م.ا، ماده ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعيين و اعمال می
که  طوری ای بسيار گسترده دارد، به ، تعزیرات دایرهاست که در تعریف تعزیر آمده گونههمان

ق، حبس، و تا مواردی چون شال شود تواند از یك موعظه، تذکر، توبيخ یا تأدیب ساده آغاز می
جزای نقدی و به نظر برخی تا اعدام هم پيش برود. حاکم در انتخاب اینکه کدام مصداق تعزیر 

برخورد حکومتی لزوماً به مجازات  رو ازایند، آزاد است و شودر قبال فرد بدحجاب اعمال 
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 شود. شدید همچون حبس یا شالق اطالق نمی
نوع مجازات با شخصيت مجرم و شود که امکان تطبيق  می سبباین ویژگی تعزیرات 

د و بتوان متناسب با ميزان بدحجابی، دفعات تکرار، شخصيت و شوهای جرم نيز فراهم  زمينه
تأثيرگذاری  منظور بهرا  واکنشهای مرتکب بدحجابی و ... بهترین  ویژگی دیگرسن و جنس و 

راد بدحجاب اف ی هواحد برای هم ی هنظر گرفتن یك نسخ د و از درکرحداکثری انتخاب 
رسد تعبير ورود و برخورد حکومت اسالمی با بدحجابی  نظر می به رو ازاین. ورزیدخودداری 

کار نرفته و برخی محققان و نویسندگان با انحصار زمان و نوع برخورد به  درستی و دقت به به
 اند. دهکرله غفلت ئیك مفهوم خاص، از انعطاف موجود در این مس

این ادعا پذیرفته شود که در صدر اسالم برخوردی با بدحجابی حتی اگر از سوی دیگر 
و حتی  اند نشان نداده واکنشبه هر دليلی به این پدیده  )ع(صورت نگرفته است و معصومين

حق ی  دربارهتوان  با ذکر دو مقدمه می اند،ی در مورد آن نفرمودهمستقيم یاغيرمستقيم مطلب 
 د.کر بحث حکومت اسالمی در برخورد با بدحجابی

حدود، قصاص، دیات و ) های شرعی اول این است که از ميان جرایم و مجازات ی همقدم
تواند جزء حدود، قصاص یا دیات باشد که جرایم و  بدحجابی نمی شك بی، (تعزیرات
و جزء تعزیرات است که تعيين مصادیق و مجازات آن در  اند های مقدر و معين شرعی مجازات

دوم اینکه تعزیر حق حاکم و در اختيار اوست نه تکليف وی و  ی همقدماختيار حاکم است. 
بنابراین حاکم در هر زمان حق دارد با توجه به مقتضيات زمان و مکان اقدام به تعيين مصادیق 

 د.کنتعزیر و مجازات متناسب با آن 
ه در بنابراین، عدم برخورد با یك پدیده در یك زمان و اقدام به برخورد با همان پدید

زمانی دیگر، امری کامالً عادی است که از اختيارات حاکم اسالمی است و به موجب قواعد 
تا:  است )محقق حلی، بیقابل اعمال « التعزیر بما یراه الحاکم»و « التعزیر لکل عمل محرم»

840). 

 گیرینتیجه
می و حکومت اسال ی هتوان گفت که در تبيين رابط بندی می عنوان جمع در پایان و به

توان سه حالت را در نظر گرفت؛ اول اینکه چون حجاب یك واجب شرعی است،  پوشش می
و بنابراین حکومت اسالمی  است حجابی حرام شرعی است و جلوگيری از آن واجبپس بی

 ی هو البته وظيف کندبرخورد با افراد بدحجاب و مجارات آنها وضع منظور  بهباید قوانينی 
 .استهمين مورد  حکومت نيز منحصر در



 
 
 

  ی حجاب ی دولت در مسئله مبانی نظری مداخله
 

 

63 

ای  شرعی واجب نيست یا اگر هم واجب باشد، وظيفه دليل دوم اینکه اصوالً حجاب یا به
شخص به انجام آن، الزام وی بر حجاب امری غلط  ی هشخصی است که در صورت عدم عالق

ای در قبال  حکومت هيچ وظيفه رو ازاینحجابی غلط است و طورکه الزام وی بر بیاست، همان
 حجابی ندارد. یا بی حجاب

، حجاب امری واجب و رعایت آن الزم است و بر همگان از جمله حکومت، اینکه سوم
فردی، خانوادگی و  ی هسازی در حوز سازی برای انجام این فریضه، واجب است. زمينه زمينه

این  ی ههمگان است و اگر پس از هم ی هاجتماعی در ساحات شناخت، گرایش و رفتار وظيف
دند، امر و نهی آنها بر مردم و سپس حکومت الزم است و کر، افرادی به بدحجابی اقدام مراحل

رفتارشان، برخورد  ی هاین روند در صورت اصرار افراد بدحجاب بر ادام ی هآخرین مرحل
 پذیرد. حکومتی است که در قالب تعزیر صورت می

که بخش مهمی از آن در نظر مختار، حالت سوم است که وظایف فرد، خانواده و اجتماع، 
و آنچه  اختيار نهاد حاکم است، در آن بسيار حساس و قبل از ورود الزامی حکومت الزم است

شود، هم دارای مثال نقض از ی بدحجابی در صدر اسالم بيان می عنوان عدم برخورد با پدیده به
 .است پذیر منابع موجود در صدر اسالم است و هم از نظر مبنا خدشه
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 ها اشتيادد

، 0، طالق/22، 09، 04، نساء/82، نجم/040، انعام/88، اعراف/82اسراء / ی همبارک های هسور. 2
 صورت مفرد و گاهی جمع استعمال شده است. و .... که البته گاهی به 81احزاب/

 .23و عنکبوت/ 45، نمل/31/ فاعرا ی همبارک های هسور. 1

ذین امنوا لهم عذاب اليم فی الدنيا و األخره و اهلل ان الذین یحبون أن تشيع الفاحشه فی ال. »9
 «یعلم و انتم التعلمون.

 ... الشده علی مریبکم و ... 7
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و  ،براندازی  حقوقی جرم -بررسی فقهی (،0831آقابابایی، حسين )
 اسالمی. ی هاندیش

 معانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی.روح ال (،ق0514آلوسی، سيدمحمود )
 چ چهارم. ،بيروت: دار احياء التراث العربی

 نا. ، بيروت: بیالبالغه شرح نهجتا(،  ابن ابی الحدید )بی
 ، مصر: مطبعه مصطفی البانی الحلبی.السيره النبويه (،ق0844ابن هشام )

ی شورای  فصلنامه، «کومت دینیبررسی الزام حجاب در ح» (،0831ایازی، سيدمحمدعلی )
 .81ش  ،اجتماعی زنان فرهنگی

به کوشش سازمان  تهران:، كشف حجاب ی هواقع (،0880جعفری، مرتضی و همکاران )
 پژوهش و مطالعات فرهنگی. ی مدارک فرهنگی انقالب اسالمی و مؤسسه

اسالمی رويكرد قرآن كريم و سياست جمهوری  ی همقايس (،0838عبدالباقی، مریم ) حاج
ها و اختيارات دولت  مجموعه مقاالت حجاب، مسئوليت ،ايران در طرح موضوع حجاب

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ،به کوشش ابراهيم شفيعی سروستانی ،اسالمی

 چ دوم. ،تهران: سروش ،فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی (،0818عادل، غالمعلی ) حداد

 قم: موسسة نشر اسالمی. ،العقول تحف (،ق0508به )رانی، حسن بن علی بن شعح

 نا. ، بيروت: بیاالسالم فی الحالل و الحرام شرائع (،تا حلی، جعفر بن حسن )بی

ویکم. تهران:  تبيان، دفتر بيست ،امر به معروف و نهی از منكر (،0889اهلل ) خمينی، سيد روح
 چ پنجم. (،)ره تنظيم و نشر آثار امام خمينی ی هسسؤم

 .مهر همطبعتهران:  ،ب محرمهساكم (،تا ( )بیاماماهلل) سيد روح خمينی،

دفتر قم:  ،قانون و حكومت ی هپوشش زنان در عرص ،تا()بی دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
 .و تحقيقات زنان مطالعات
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انديشی  وگوهای هم مجموعه گفت (،0831کننده( ) )تهيه دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
قم: دفتر مطالعات و تحقيقات  ،ها و رويكردها ايل و مشكالت زنان؛ اولويتبررسی مس

 زنان.

جا: دارالکتب  ، بیمفردات الفاظ القرآن (،تا راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسين بن محمد )بی
 العربی.

 دمشق: دارالفکر. ،تفسير المنير (،تا زحيلی، وهبه )بی

مجموعه مقاالت  ،پوشش زنان ی هو مسال نظام اسالمی (،0838نژاد، محمدرضا ) زیبایی
 ،به کوشش ابراهيم شفيعی سروستانی ،ها و اختيارات دولت اسالمی حجاب، مسئوليت

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

قم: انتشارات  ،«السالم عليه»عيون اخبار الرضا (،0888)شيخ( ) صدوق، محمد بن بابویه
 دارالعلم.

تهران: انتشارات دارالکتب  ،الميزان فی تفسير القرآن (،ش0882سين )طباطبائی، السيد محمدح
 االسالميه. 

با تحقيق  ،وسائل الشيعه الی تحصيل الشريعه (،تا عاملی، محمد بن حسن بن علی الحر )بی
 عبدالرحيم الربانی الشيرازی. بيروت: داراحياء التراث العربی.

 قانون مجازات اسالمی

 تهران: کيهان. ،براندازی در سكوت (،0830قمری وفا، مرتضی )

 بيروت: دارصعب و دارالتعارف. ،فروع الكافی (،ق0510االسالم( ) مد بن یعقوب)ثقهکلينی، مح

تصحيح سيدهاشم رسولی محالتی.  ،مناقب آل ابی طالب (،تا مازندرانی، ابن شهرآشوب )بی
 علميه قم. ی هقم: حوز

  ت رواي  ه ب  اب ج ح  ف ش ك و  اس ب ل ر ي ي غ ت (،0883)  ات اطالع  ارتوز  ی خ اری ت اد ن اس  ی ررس ب ز رک م
 . ات اطالع  وزارت تهران: ،اد ن اس

تهران: نشر  ،اجتماعی: تاريخ دو قرن فمينيسم ی هاز جنبش تا نظري (،0830مشيرزاده، حميرا )
 و پژوهش شيرازه.
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دين و  (،0830السالم ) دق عليهی مرکز تحقيقات دانشگاه امام صا هخالصمطهری، مرتضی؛ 
 ، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.دفتر ششم، دوران

 تهران: صدرا. چ هشتادوهشتم. ،حجاب ی مساله (،0839مطهری، مرتضی )

مجموعه  ،پوشش بانوان ی هحكومت اسالمی در زمين ی هوظيف (،0838مفتح، محمدهادی )
به کوشش ابراهيم شفيعی  ،میها و اختيارات دولت اسال مقاالت حجاب، مسئوليت

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ،سروستانی

 ،ترجمه و تقریر محمود صلواتیمبانی فقهی حكومت اسالمی،  (،0881منتظری، حسينعلی )
 قم: تفکر.

 پنجم. چ ،تهران: دیدار ،قانون مجازات اسالمی (،0883منصور، جهانگير )

 البيت الحياء التراث. بيروت: موسسه آل ،سائلمستدرک الو (،ق0513نوری، حسين )

فرناز ناظرزاده  ی هترجم ،ی سياسی و نقدی بر آنها مسایل فلسفه» (،0831واربرتون، نيکل )
 .011 -014ش  ،سال پانزدهم ،ی اطالعات سياسی اقتصادی مجله ،«کرمانی

موعه مقاالت مج ،حجاب با حكومت و مصلحت نظام ی هرابط (،0838هادیان رسنانس، الهه )
 ،به کوشش ابراهيم شفيعی سروستانی ،ها و اختيارات دولت اسالمی حجاب، مسئوليت

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

های جمهوری اسالمی ايران در برخورد با  نقد سياست (،0838هاشمی، سيدحسين )
به کوشش  ،ها و اختيارات دولت اسالمی مجموعه مقاالت حجاب، مسئوليت ،بدحجابی

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ،ابراهيم شفيعی سروستانی


