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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 حجاب اجباری، پوشش الزامی

  «یاحکام حکومت» و  «هیّاحکام ثانوّ»  ،«هیّاحکام اوّل» 

بر  یکار نیچن ایآ نکهیاست. نخست ا یدر پوشش، از دو منظر قابل بررس یبه مراعات حدود الزام

 نیتمک دیها با خانم ۀهم ایرا دارد و درصورت الزام، آ یالزام نیاست و حقّ چن زیجا یحاکم اسالم

 نیچن ایها قائل است و آ حکومت یبرا یحقّ نیعرف بشر در جهان امروز، به چن نکهیکنند. دوم ا

 کشورها وجود دارد. ریدر سا یالزامات

 طیکه مربوط به شرا «هیّاحکام اوّل»سه رده دارد:  ینیداشت که احکام د تیعنا دینخست با ۀجنب در

تأمین  یکه برا «یاحکام حکومت»است و  یاضطرار طیکه متعلّق به شرا «هیاحکام ثانو»است؛  یعاد

ماه  ۀمثل وجوب گرفتن روز هی. احکام اوّلشود یوضع و مقرّر م یتوسّط حاکم اسالم یمصالح اجتماع

 زیجا یمثل واجب و حتّ ه،یّپرداخت زکات و خمس بر مشموالن آنها. احکام ثانو ایمبارک رمضان 

 یو حتّ زیجا ایاو ضرر دارد  یکه گرفتن روزه برا یماه مبارک رمضان بر شخص ۀنبودن گرفتن روز

جز  ییدر معرض مرگ است و غذا یکه از گرسنگ یمرده بر کس وانیواجب بودن خوردن گوشت ح

 یکند. احکام حکومت دایکه از مرگ نجات پ یمقدار صرفاً به ست؛یهمان گوشت مردار در دسترسش ن

 نیتأم یمتخصّصان هر حوزه، برا یکارشناس یها یبر اساس بررس یاست که حاکم اسالم یمقرّرات

 رّراتمق لیاز قب کند؛ یمقرّر م ،یدستورات مورد ایو مقرّرات  نیدر قالب قوان ،یمصالح اجتماع

 ۀنیدر زم یبه وضع مقرّرات یحکومت اسالم یوساز بنا؛ که مجاز بودن شرع ضوابط ساخت ای یرانندگ

آن  یبودن شرع هیعموم شهروندان و واجب الرّعا یبودن آن برا هیحدود پوشش و لباس و الزم الرّعا

 حوزه قرار دارد. نیشهروندان مسلمان و مؤمن، در ا یبرا
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 از احکام  تیّتبع وجوب

درجه است و  کیسه رده حکم بر شهروندان مسلمان و مؤمن در  نیو مراعات ا تیّتبع وجوب

قدر واجب است که  اضطرار همان طیاحکام شرا یعنیاست؛  یگریتر از د واجب یکیگفت که  توان ینم

ه یقدر واجب است که احکام اوّل شرعاً همان یواجب است و احکام حکومت هیاحکام اوّل ،یعاد طیدر شرا

وجوب حکم  شود یسبب م مینکته که گفت نیخاصّ خود واجب هستند. توجّه به ا طیدر شرا هیو ثانو

حکومت و نظام  ای یکه حاکم اسالم میریبلکه بپذ م؛یمنحصر نپندار هیاحکام اوّل ی را به محدوده

از  اعتبه آن حکم دهد و اط دیاست، با یکه مصلحت جامعه در امر دیرس صیتشخ نیاگر به ا یاسالم

 است. یشهروندان، قانوناً الزام ریمؤمنان و مسلمانان، شرعاً واجب و بر سا ۀآن حکم بر هم

 دیبگو تواند یمثالً م یعنیوضع کند؛  یحق دارد قواعد یتأمین مصالح اجتماع یبرا یحاکم اسالم پس

و  هیکدام آ دیبگو ی. اگر کسدید آن شوطرف وار نیاز ا دیورود ممنوع است و شما حق ندار ابانیخ نیا

 یخود مثالً جلو ومتدر دوران حک وسلّم وآله هیعل اهلل یصلّ غمبراکرمیکه پ دهد ینشان م تیکدام روا

 یکوچه نروند تا شما هم به عنوان حکومت اسالم کیطرف داخل  کیکه از  گرفتند یها را م اسب

است: هروقت مصلحت  نیپاسخ ا د،یوضع کن یقانون نیاز آن، چن یبا الگوبردار دیشرعاً مجاز باش

 طیمصلحت تابع شرا نی. اکند یآن را الزام تواند یم ینیرا اقتضاء کرد، نظام و حاکم د یزیچ یاجتماع

 .رندییبشر قابل تغ یزمان و مکان است و اقتضائات زمان و مکان با تحوّالت زندگ

 «  یالزام اجتماع» ای«اجبار»

که  «یاجبار» ریکرد. تعب ریتعب کند، یرا القا م یاحساس منف یکه نوع« اجبار»به  دیالزامات نبا نیا از

. یرانندگ یمقرّرات اجبار دیگو ینم کس چی. هستین یمناسب ریتعب برند، یبه کار م نیقوان نیدر مورد ا

 نیمصلحت جامعه، چنن یتأم یاست و حکومت حق دارد برا یالزام ست؛ین یاجبار ،یمقرّرات رانندگ

 کند.  اش مهیو هم جر ردیاو را بگ یهم جلو دیبخواهد تخلّف کند، با یوضع کند و اگر کس یمقرّرات
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سر چهارراه  دینبا یدر حکومت اسالم یعنیشهروندان واجب است؛  ۀهم یبرا یالزامات قانون مراعات

 د،یا ا که از چراغ قرمز رد شدهتا من شما ر دیهست یاثناعشر ۀعی! شما شدیببخش ندیو بگو ستندیبا

! ریخ د؟یشو مهیجر ستیو الزم ن دیهست کیالئ ای دیهست یزرتشت د،یهست یحیمس ایکنم  مهیجر

را  یاطاعت از مقرّرات حکومت اسالم ن،یّشهروند متد کیشهروندان است.  ۀمال هم یالزامات اجتماع

مسلمانان  ای نینیّمقرّرات فقط بر متد نیکه اطاعت از ا ستین نگونهی. امّا اداند یم یبر خود واجب شرع

است، هم  یحی، هم مال مسیو رانندگ ییعموم جامعه است. مقرّرات راهنما یالزم باشد. الزامات برا

است و هم مال فرد  یو سنّ عهیاست، هم مال مسلمان، اعم از ش یاست، هم مال زرتشت یهودیمال 

 ندارد. یقشر خاصّ ایالزامات اختصاص به فرد  نیا افراد است. ۀاست؛ مال هم کیالئ

ها و ملزم بودن شهروندان به  جوامع، وضع مقرّرات توسّط حکومت ۀدر هم یدر جهان امروز عرف عقل

که مردم  استیدن ی. کجاداند یحکومت م کیتفک رقابلیو آن را از لوازم غ کند یم دییمراعات آنها را تأ

 یعقالن ۀرفتیپذ مرا کی ،یتأمین مصالح اجتماع یبرا ینداشته باشند؟ الزامات قانون یالزامات قانون

است که مردم و  یمقرّرات و الزامات نییو تع یها قانونگذار حکومت یاساس یاز کارها یکیاست. 

 از آنها اطاعت کنند. دیشهروندان با

را  ایدن یدر حدود پوشش است. کجا شده، الزام رفتهیپذ ایالزامات که در تمام دن نیاز ا یکی حال،

 یدر اروپا؟ کجا کا،ینوع پوشش، قانون و مقرّرات وجود نداشته باشد؟ در امر ۀنیکه در زم دیسراغ دار

روز  کی د،یایبروز برهنه  کی د؛یایب رونیهرکس هرطور خواست، ب ندیکه بگو دیرا سراغ دار ایدن

در  یالزامات قانون یعنی. میندار ایجا در دن کینداشته باشد؟  یو قانونگذار با او کار دیایب دهیپوش

عالم آن را  ۀاست و هم ییامر عقال کی ،یو مقرّرات اجتماع نیقوان گرینوع پوشش، همچون د ۀنیزم

 . اند رفتهیپذ
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  یاجتماع نیالزامات و قوان حدود

 ات،یّکشورها متنوّع است و در هر جامعه، بر اساس فرهنگ، روح نیالزامات، در قوان نیو حدود ا حدّ

که  ییها و ارزش یدتیو عق یفکر یآن جامعه و بر مبنا یعموم یها باورها و سنّت د،یتفکّرات، عقا

پوشش  نوعالزامات، هم  نیشده است. ا نیّحکومت آن جامعه بر اساس آن شکل گرفته، مشخّص و مع

 د پوشش را. و هم حدو کند یم نییرا تع

از حدّ  شتریرا ممنوع کرده است و هم ب دنیپوش یهم کمتر از حدّ خاص ،یغرب یدر کشورها نیقوان

 ،یسرت کن یاگر روسر دیگو یها م حکومت به دخترها و زن یغرب یکشورها یدر برخ یرا. حتّ یخاص

 یبرخدر  نیا ست؟یالزام در پوشش ن نیا ای. آیکن لیدانشگاه تحص ایدر مدرسه  دهم یمن اجازه نم

آن  تیشهروندان ملزم به رعا ۀشده و هم رفتهیپذ یقاعده و الزام قانون کیبه عنوان  یغرب یکشورها

 س،یلندن، پار نگتن،یدر واش ای. آرندیگ یرا م شیکند، جلو یبخواهد برهنگ یهستند. متقابالً اگر کس

و بدون پوشش به  هبرهن یشخص هدد یمقرّرات اجازه م  ،یغرب یکشورها یها تختیپا گریو د نیبرل

عنوان اظهار  هلند، به  ییمایکه در راهپ یمگر همان زن شود؟ یمانع او نم سیو پل دیایب ها ابانیخ

همان کشور احضارش نکرد و  سیاش را برهنه کرد، پل باالتنه ،یو مخالفت با حجاب اجبار یفکر روشن

 پوشش دارند. ۀنیدر زم یحد و حدود ایدن ۀنکرد؟ هم یبا او برخورد قانون

 یو عقل یو عرف یپوشش چه مانع شرع ۀنیدر زم یاسالم ۀجامع کیوجود قانون در  دیپرس دیبا حال،

با توجه به مصالح  ،یدولتمردان، حکّام و نظام حکومت دیپوشش را هم با یدارد؟حدّ و حدود ضرور

 هکنند، و از آن حدود، ن مشخّص یکارشناس یها و بر اساس بحث ینیو د یو فرهنگ ملّ یاجتماع

 حفظ شود. یتا آن مصالح اجتماع ند،یایب تر نییباالتر بروند و نه پا
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 مصالح جامعه است  نیدر جهت تأم یحکومت احکام

 ایمستحب است. آ ایو  ستیواجب ن ایکه حجاب در اسالم واجب است،  ستین نیاصالً بحث ا پس

اند و ... .  نبوده ایاند  نکند، اهل کتاب موظّف به مراعات حجاب بوده ایحجاب را مراعات کند  دیبا زیکن

تأمین  تدر جه یبحث احکام حکومت ست؛یحجاب مطرح ن یشرع یّۀاصالً بحث وجوب حکم اوّل نجایا

را کجا الزام کردند؟  یدگیحد از پوش نیا وسلّم وآله هیعل اهلل یصلّ غمبریپ دییمصالح جامعه است. نگو

که  یاز الزامات یاریاست: بس نیدر حکومتشان کجا الزام کردند؟ پاسخش ا السّالم هیعل نیرالمؤمنیام

تر  ساده یها در شکل اند، رفتهیپذ حمصال نیتأم یبشر برا یزندگ یبر اساس اقتضائات امروز ایدن نیقوان

 غمبریو پ مالسّال هیعل نیرالمؤمنیکجا ام مییاست که بگو نیبشر وجود نداشت. مثل ا یاجتماع یزندگ

 وضع کردند؟!  ییمایهواپ ینوع پروازها یرا برا کائویا نیقوان وسلّم وآله هیعل اهلل یصلّ

آن  نیتأم یبرا شود، یداده م صیعنوان مصلحت تشخ به یزیچ ،یاجتماع یهر روز که در زندگ 

 ،یبر فرهنگ عموم یهم همانطور که اشاره شد، مبتن یسنج . مصلحتگردد یوضع م یمصالح، الزامات

 .شود یبر نظر کارشناسان انجام م یها و ... و مبتن ها، سنّت باورها، اعتقادات، ارزش

 دیاست که همه با نیما ا ۀمصلحت در جامع نیتأم یحدّ الزم برا میکه بگو ستمین نیدر صدد ا اآلن

سرش را هم  یاالزام نداشته باشد که موه کس چیاست که ه نیا ایمقنعه و چادر داشته باشند 

مشخّص  ،یو اعتقاد یو ارزش یفرهنگ یو بر اساس مبان نیحکومت، در قالب قوان دیرا با نیبپوشاند. ا

پوشش وضع شود، شرعاً و عقالً کار موجّه و  یبرا یحدود نکهیاصل ا میبگو خواهم یکند. من م

 است.  یدرست

 ،یدر جهت مصالح اجتماع یو مقرّرات نیپوشش، قوان ۀنیدر زم میی. بگویالزام مییبگو ؛یاجبار میینگو

 نیاز آن قوان شوند یمردم ملزم م ۀو هم شود یجامعه وضع م یبر فرهنگ، سنّت و باورها یمبتن

 یقانون هر. اگر قرار باشد شود یسنگ بند نم یسنگ رو گرید رد،یرا نپذ نیا یاطاعت کنند. اگر کس
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بر مملکت  یقانون یب م،یده یت و ما تن به اجبار نماس یاجبار ندیبگو شود، یوضع م یا نهیکه در هر زم

 یچنان کشور ایاداره کرد؟ آ توان یرا م قانون ی. کشور بقانون یکشور ب یعنی نیحاکم خواهد شد، ا

حجاب زده  هیرا که عل یا اوهیسخنان  توان یمنطق م نی! با اد؟یرا خواهد د شرفتیسعادت و پ یرو

 کرد و پاسخ داد. نییشده است، تب

 و مجازات  یانگار جرم ن،یاز قوان تخلّف

آن تخلّف در حدّ  یعنیشود؛  یانگار جرم دیو الزامات، اوّالً در قانون با نیتخلّف از قوان نکهیا گرید ۀنکت

شود. مجازات  نییجرم تع ایمتناسب با آن تخلّف  یتوسّط قانونگذار، مجازات اً،یجرم شناخته شود؛ و ثان

که  یباشد. در تخلّفات هاتینبو ت راتیتعز ایقصاص  ات،یحدود، د ۀجرائم ممکن است مربوط به حوز

 کینه  شود، یمطابق قانون شرع انجام و اعمال م قاًیو قصاص است، مجازات دق اتیمشمول حدود، د

حکّام و  هات،یو تنب اتریمربوط به تعز یها در مجازات ی. ولشتریسر سوزن ب کیسر سوزن کمتر و نه 

بسنجند که فرد متخلّف  دیدارند و با یاراتیاخت ۀمجازات، برطبق قانون، دامن نییتع یقضات، برا

با  یاخم کردن، کس کیبا  یکس شود؛ یاصالح م یا وهیش  . هرکس بهشود یچگونه متنبّه و اصالح م

ها،  تخلّفات و جرم نیحبس کردن و... ا کیبا  یکردن، کس مهیجر کیبا  یکردن، کس خیتوب کی

 ریها توسّط قانونگذار، در مس و آن مجازات کنند یمتناسب با خود را اقتضا م ییها و مجازات هاتیتنب

 نییتخلّفات او، تع یها بیدر امان ماندن جامعه از آس یبرا نیمصلحت فرد متخلّف و اصالح او و همچن

 ات حکومت است.قانونگذاران و قض ۀفیوظ نی. اشود یم

  یافراد در مقابل بدحجاب فهیوظ 

خود را به  یرخواهیخ ز،یآم  است که ابتدا با تعامل محبّت نیجامعه، ا یعنوان اعضا ما به ۀفیامّا وظ

. او سر خشم آمده؛ سر میاثبات کن کند، یو الزامات پوشش را مراعات نم نیکه ناآگاهانه قوان یشخص

که  شود یحرف تو مؤثّر واقع نم نیخانم حجابت را مراعات کن، ا ییاو بگولج افتاده. اآلن اگر شما به 
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شو. هر  قی. اوّل برو با او رفکند یم دیو جسارت او را تشد یادب یب کند؛ یم دتریلج او را هم شد چ،یه

 کیبه او نزد م،یشو قیاز انها رف یکیبا  میممکن است بتوان م،یمجموعه هست نیاز ما که عضو ا کی

 . میو دلش را فتح کن میکن کبه او کم م،یبه او محبّت کن م،یشو یمیدوست صم م،یشو

و درون  میاست که اوّل قلبش را فتح کن نیشخص، ا کیاصالح  ۀام؛ الزم خدمتتان عرض کرده بارها

متناسب با درک او،  یها مناسب او، با فهم حسّ و حال او و با استدالل اتیّو بعد، با ادب مینیدلش بنش

 رییرفتارش هم تغ عتاًیکرد، طب رییتغ اش شهیکه اند ی. وقتمیاو صحبت کن ۀشیاز داخل دل او با اند

هم چندان تأثیرگذار  مانیها یامر و نه م،یا تا ما محبّتمان را به طرف اثبات نکرده نیخواهد کرد. بنابرا

 نخواهد بود. 

. میو لبخند بزن میبخند گذارد، یپا م ریرا ز ینیو احکام د کند یکه جسارت م یبه کس میگو ینم البتّه

آمده است  ثیاند. در حد کرده یشوند و احساس کنند کار خوب قیکه آنها تشو میرفتار نکن یا گونه به

 غمبراکرمی: پَأْهَل اَْلَمعاِصي ِبُوُجوٍه ُمْكَفِهرَّةٍ  ْلَقىَأَمَرنا َرُسوُل اَللَِّه َصلَّى اَللَُّه َعَلْیِه َو آِلِه َأْن نَـ که: 

مواجه  کننده قیخندان، شاداب و تشو ۀبا چهر ت،یکه با اهل معص کردند یامر م وسلّم وآله هیعل اهلل یصلّ

امّا  کند؛ یم یکار نیکه او چن دیستیاحساس کند که شما خوشحال ن دی. طرف مقابلتان بامینشو

 چیبه ه گریشود، د نیکه اگر چن رد؛یشما را به دل بگ ۀنیک فتد،یکه او سر لج ب دیهم رفتار نکن یطور

و من زورم به آنها  حجابند یاند که همه ب راه افتاده یجمع دیی. نگودیاصالحش کن دیتوان ینم یشکل

شده است و هرکدام از آنها با  لیتک افراد تشک جمع از تک نی. ادیکن هیجمع را تجز نی. ارسد ینم

من  ۀعمّ ایمن است،  ۀخال ایدختر من است،  ایاز آنها خواهر من است،  یکیدارد.  یاز ما نسبت یکی

من است و ... آنها  یا محلّه هم ایمن است،  یۀهمسا ایهمکار من است،  ایمن است،  یکالس هم ایاست، 

از منکر را با  یف و نهو سپس امر به معرو د،یشو زیآم وارد تعامل محبّت کشانیکایو با  دیکن هیرا تجز

 . دیام، شروع کن که قبالً عرض کرده یدرست ۀویهمان ش
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َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر.قرآن فرمود:   همانطور که  اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم َأْولِیاُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـْ

 گرند؛یکدی یِّو مؤمنات با هم دوستند؛ ول نی: مؤمنَأْولِیاُء بـَْعضٍ بـَْعُضُهْم اوّل فرمود  د،یکن یمالحظه م

يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو برقرار شد، آنگاه:  یمیصم ۀرابط نیا یدارند. وقت یمیصم ۀرابط تند،محبّ هم هس

َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ  و ... قطعاً اثر عکس  نیبا توه ،یتند، با بداخالق نانه،ی. رفتار خشمگدیوارد شو نگونهی. ايـَنـْ

 . بخشد یم

کم راه  و ادب است، تا کم یهمراه با عطوفت، فروتن ز،یآم محبّت ،یمیروابط صم یراه درست، برقرار 

 که نی. همستینقطه برسد که کارش درست ن نیباز شود و طرف مقابل به ا یمنطق یگفتگوها یبرا

 ودهکه کارش خالف ب دیریاز طرف مقابل اعتراف بگ دیاست. نخواه یکاف ست،یکارش درست ن دیفهم

 رییفرد تغ نیو ا دهد یبذر بار م نیا جیتدر . بهدیکن شیرها گرید د،یته دلش فهم که نیاست. هم

را  اش هی. بقمیینما فایا یستگیرا به شا مانینید ۀفیو وظ میدرست رفتار کن میبتوان میدواری. امکند یم

. ما کار خود را میبسپار مندکشور و نظا نیعالم، ا نینافداه که صاحب کل اهم به خدا و امام عصر ارواح

 با خدا و حجّت خداست. گرید اش هی. بقمیدرست انجام ده

 منطق حجاب  نییدر تب یارتباط جمع یها رسانه نقش

منطق حجاب را  دیدارند. انها هم با یفیدارند هم وظا اریدر اخت بونیکه تر یها و کسان رسانه البتّه

بودن  یبه اجبار دهینادرست بودن عق یعنی م،یکه اآلن مطرح کرد یموضوع نیکنند. هم نییتب

 دیایب یشده باشد. کس نییتب ونیزیو تلو ویکمتر در راد دیبحث شا نیکنند. هم حیحجاب را تشر

 اورد،یمختلف را ب یکشورها یها کند. قانون نیینمونه تب ۀرا با زبان منطق، استدالل و با ارائ نیهم

! همه دینیقانون مال آن کشور است. بب نیکشور است، ا نیقانون مال ا نیا دیمردم بخواند و بگو یبرا

مختلف، متنوّع است  یاپوشش در کشوره نیبدهد که قوان حیبه پوشش قانون دارند. بعد هم توض راجع

 کشورهاست.  نیاز ا کیهر  یها از فرهنگ و باورها و سنّت یو تنوّع آن هم ناش
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نوع پوشش  یهم بر ما حاکم باشد، قطعاً برا کیاگر حکومت الئ عتاًیو طب میکشور هست کیهم  ما

بر  یضابطه مبتن نی. امیداشته باش یا پوشش ضابطه یبرا میتوان ی. پس ما هم مگذارد یم یا ضابطه

 مقرّرات دیبدهد که با حیما و ... است. بعد هم توض ینید یما، باورها یملّ یها فرهنگ ما، سنّت

مسائل مختلف مربوط به پوشش وضع شود و شکل اعمال و اجرا و مواجهه با متخلّفان  ۀدر بار یمعقول

درست برخورد  ۀویدهد که ش حیشود. سپس توض فیاست، هم درست تعر یقانون نیضابط ۀفیکه وظ

 ز،یآم تمحبّ ،یمیابط صمرو یبرقرار کنند، ینم تیرا رعا یکه پوشش الزام یآحاد جامعه با کسان

باز شود و الاقل طرف  یمنطق یگفتگوها یکم راه برا و ادب است، تا کم یهمراه با عطوفت، فروتن

دشمنند و با  ریکه اج یدامن . البتّه حساب افراد آلودهستینقطه برسد که کارش درست ن نیمقابل به ا

شده  کیتحر حساساتشانخورده و ا بیکه فر یاند، از کسان و ملّت و نظام آمده نیبه جنگ د یگستاخ

 شود. یبرخورد قاطع قانون دیاند، جداست و با آنها با از سر برداشته یو روسر
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