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 با سایت الف پیرامون حجاب اجباری حجه االسالم زائری مصاحبه نقد

 دکتر مهرداد ویس کرمی

درشت  حروفریز و جواب جناب حجه االسالم زائری با  حروفدر ابتدای هر قسمت سوال مصاحبه گر با توضیحات: 

نقد کنونی,از مباحث  آمده است.( bold)تر مهرداد ویس کرمی با حروف سیاهدکتر  ( و نقدItalicتر و به صورت کج)

 صوتی ایشان )حدود شش ساعت( در نقد نظرات جناب زائری,استخراج و تنظیم شده است.

 

دانند. چرا افرادی طرفدار نظام می آنها حجبه را صرفاً به خاطر نوع پوششدر ایران خالف کشورهای دیگری مثل لبنان یا سوریه، افراد م-1

 .فکیک و قضاوت سیاسی منجر شده استبه ت در ایران ظاهر دینی

 

در واقع این یکی از نکاتی است که در تحلیل بحث پوشش و حجاب باید به طور طبیعی مورد توجه قرار بگیرد، که ...
های سیاسی مردم روی نظرشان درباره پوشش و حجاب اثر دارد.درجایی مثل ها و دیدگاهناخودآگاه موضع گیری

  .آیدینی نیست، این بحث پیش نمیکشور لبنان که حاکمیت د

 

 این مطلب،تنها در مورد حجاب نیست و می تواند در مورد هر حکم اجتماعی و حتی فردی دیگری-1 نقد:

زمانی که مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی هایشان  شود: هم  مانند مشروب خواری و قمه زنی گفته

رفه ای از ، قمه زن های ح ان سال در یکی از شهرها،همحرام اعالم کردند قمه زنی را در خوزستان 

یکی از بسیجیان ابله با این افراد اقدام کرد,گرد هم جمع شدند و  وقتی بسیج برای مق شهرهای مختلف,

را به ضرب قمه شهید کردند.آدم هایی که اهل نماز و روزه نبودند به عنوان قمه زن امام حسین جمع شده 

 سین قمه بزنند!رای امام حبودندو می خواستند ب

گروهی پشت یک علم همواره,بنابراین این حرکات منفی و سیاسی کردن بعضی از مسائل طبیعی است. 

 برای مثال عایشه ام المومنین را بهانه ای می کنند برای جنگیدن با امام علی)ع(.  ؛باطل جمع می شوند

ر اسالمی دست ویید از همه ظواهر دینی و شعائجناب آقای زائری این است که آیا شما می گ پرسش ما از

چون می ترسیم مخالفت شود؟!آیا باید نماز جماعت و نماز جمعه را تعطیل کنیم بهانه بکشیم که نکند 

نباید با روزه خوار و شراب خوار و قمه زن برخورد کنیم چون مایه ی مخالفت می  مایه ی مخالفت شود؟آیا

 شود؟

دهد؟چرا کار  ینشان م تیحجاب حساس یقدر رو نی؛چرا دشمن ااست اسالمی پرچم اعتقاد،حجاب-2

در کشور چرا  است؟ جدیقدر  نیکند ا یکردن حجاب م ثدشمن در جهت مبارزه با حجاب و لوکه  ییها
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ه تواند با حجاب به دانشگا ینم یرا دارد دختر مسلمان سن یمرکز حکومت عثمان یکه ادعا هیترک

اشند و دخترانش محجبه ب نکهیبه خاطر ا شانیکرد که ا یاز قول اردوغان نقل م یتیدکتر وال یبرود.آقا

اه بروید انشگآزاد است که با حجاب د کایدر آمرنیست که جالب  ! ستفرستاده ا کایآمردرس بخوانند به 

حق ردم م یکشور اسالم کیه در ککشور را آنچنان سکوالر کردند  یعنی ؟!باشد یممنوع م هیدر ترک یول

 پرچم اعتقاد و ,حجاب ؛دهند. یدارند نماز بخوانند و  مسجد بروند اما  به زنان مسلمان اجازه حجاب نم

آدم  اصوال !خالفت با کسی،مرتکب حرام نمی شودبه خاطر م و مؤمن، زن معتقد .مبارزه زن مسلمان است

 ینوع هبتقوا که  ید باافر یبهانه است برا نهایا .کند ینم یخود را جهنم یعاقل به خاطر مخالفت با کس

نه  کند ,آن را نقد میمشکل داشته باشد و حکومت, با نظام یخود را نشان بدهند!و اال اگر کس ییتقوا یب

  !دیایب رونیحجاب ب یب نکهیا

 به آیات زیر توجه فرمایید:

أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قَوْمُ لُوطٍ  أَنْ یُصیبَکُمْ مِثْلُ ما وَ یا قَوْمِ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شِقاقی-

 }کاری کنید{که به شما آن رسدکه به قوم نوح یاآن ندارد بر را من شما ای قوم من،دشمنی با؛مِنْکُمْ بِبَعیدٍ

 (98 ،هود  ) نیست. چندان دور شما قوم لوط از و قوم صالح رسید قوم هودیا

أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ  أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىیا -

 د،قیام کننده برای خداوای کسانی که ایمان آورده ای ؛وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى

دادگری  ، آن داردکه عدالت نکنید بر را دشمنی عده ای شما البته نباید و داد باشید شاهدان به عدل و

 ( 9 ،مائدة دهیدآگاه است. ) به آنچه انجام می بترسیدکه خدا خدا از تراست و نزدیک که آن به تقوا کنید

 .رزه با حق نابود می کنندافراد بی تقوا خودشان را هم برای مبا البته-

 

 اینکه پوشش و حجاب از سیاست منبعث شود و به نوعی حاکمیتی شود، موردقبول است؟-2

 

اما آسیب اصلی اینجاست که مفهومی که ما از یک طرف برایش بعد اعتقادی قائلیم و معتقدیم که در مسئله ...
من با انتخاب آگاهانه و عمدی خودم و با آزادی  شود کهاعتقادات و عبادت نیت شرط اصلی ست و زمانی محقق می

گذارد که مسئله را اینجا موارد دیگری روی آن اثر می .این مسیر را انتخاب کرده باشم تا بعد دینی و عبادی پیدا کند
اینجاست که در مسئله ای که بعد عبادی ومعنوی برایش قائل هستیم، پای  ...کنداز دایره مسائل عبادی خارج می

ظاهر و نفاق هم ممکن است به میان بیاید. یعنی افراد به جای اینکه به خدا و بندگی خدا فکر کنند به بعضی ت
 ...کنندمالحظات و منافع و مصالح شخصی فکر می
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 ,)ص(در روایتی رسول اکرم :(65)باب  الجماعه و فضلها ؛"من ال یحضره الفقیه"به کتابجواب نقضی: -1

لزوم حسن ظن به اهل جماعت در روایتی دیگر,, تهدید به آتش زدن, فرمود.یا کسانی که مسجد نمی آیند

 !شود؟ مینباعث شیوع ریا ا این دستورات,یآ,مورد تاکید قرار می دهند.یومیه پنجگانه

احکام  حجاب, مانند سایرتقسیم می شوند. احکام,به دو دسته توصلی و تعبدی, :جواب حلی-2

زن مسلمان محجبه باشد واجبش را انجام  کیقدر که  نیهم.ندارد )قصد قربت( نیاز به نیت الهیتوصلی,

 نماز ،درصورتیکه واجبات تعبدی ماننددر امان مانده است یحجاب یو ب یداده است و از عوارض بد حجاب

در باال بردن ارزش  ,نیت الهی البته رضای الهی به جاآورده شوند.کسب  قربت و قصد حتما باید با,

  حفظ می کند.را از فساد، و جامعه جهنم رعایت حجاب،صاحب آن را از آتشنفس  .پس مؤثر استکار،

آنها مراقبت و همواره وجود دارند و راه برخورد با  مسائل اخالقی هستند ,تظاهر و نفاقنکته دیگر این که,

 یا از درختکاری,منصرف نمی شود. قطع نمی کندانسان عاقل,از ترس آفت,درخت را است.اخالقی 

 

مسئله حجاب مسئله کامالً پیچیده ای است و یکی از دالیلی که ما نتوانستیم معضل حجاب را در کشور خوب -3
ها در بسیاری از موارد با موضوع حجاب به عنوان درک کنیم، بفهمیم و حل کنیم این است که متاسفانه در این سال

برخورد شده است. یک مسئله یک خطی ساده با یک فرمول ساده که طبیعتاً همین باعث شده که  یک مسئله بسیط
 ...درست فهم نشود

 یحت می بینند.ایمنی همه اشکال در این است که امثال جناب زائری,حجاب را در حد بستن کمربند  :نقد

 سیپل یو وقت میبند یکمربند م مینیب یرا م سیتا پل ؛میکمربند هم موفق نبودجا انداختن در بحث 

 .میکن یکمربند را باز م ستین

مهار شده باشد؟تا نفس  کامال حل شود؛مگر گناهی را سراغ دارید که در زمانیکامال  ،یحجاببدمگر بنا بود 

کنند که اگر  یکه فکر م یکنند کسان یاشتباه م .و شیطان هستند،مبارزه هم هست و گناه هم وجود دارد

پس اختیار انسان چه می شود؟مگر ابلیس ,از عذاب شد! یم ریشه کنگناه  ,فالنمیکرد یفالن کار را م

 الهی ,آگاهی نداشت؟
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انند مگر گناه،م افراد حریم شکن است؛ نمودن مهارنیز, اطالع و آنچه مهم است آگاه کردن افراد بی 

ست که همواره عامل بدحجابی، جهل یا هوای نفس اریشه کن شود؟! سرخک و طاعون است که عامل آن

عمده بدحجابی ها منشأ نفسانی دارد نه عدم آگاهی،پس آگاهی ،علت تامه محجبه  !در انسان وجود دارد

 اما در کنار سایرعوامل. مؤثر است گاهی البته .شدن نیست

 

 

 

 و پوشاندن ء گنهکارانجلب آرابرای  ,حجاب را افراد سیاسی کار بی تقواواقعیت تلخ این است که البته -

بی سبب نیست که برخی از ند.ه ابی کفایتی هایشان در حل مشکالت اقتصادی کشور،سیاست زده کرد

دولتمردان ما در اوج مشکالت اقتصادی و ناکامی در  عمل به وعده های انتخاباتی نسنجیده و 

 احساساتی,مدافع بد حجابی می شوند!
 

ریم که درعین حال که حاکمیت طرفدار یک پوشش خاص است این پوشش را برای همه اجبار نکند، یعنی تبلیغ انجام فرض را براین بگذا-4

 کنید سیاسی بودن حجاب باقی بماند؟ی حاکمیت نشان داده شود، ولی اگر کسی نخواست رعایت کند، آزاد باشد. باز فکر میشود و خواسته

 

کرد. اما یک موضوع مهم تری نسبت به این وجود دارد.من می گویم در بدترین قطعاً خیلی کاهش پیدا خواهد ...
افتد و من تری که با این فرض اتفاق میافتد؟ موضوع مهمحالت بگذاریم این تصور به وجود بیاید. مگر چه اتفاقی می

ی از اشتباهات ما در حوزه ام این است که با حجاب اجباری مخالفم و معتقدم یکراجع به آن قبالً بدون تعارف گفته
توانیم اجتماعی بعد از انقالب اجبار حجاب بود و ما باید این را اعتراف کنیم و بپذیریم. حاال اینکه به هردلیل نمی

 ....تراجع کنیم مسئله دیگری است

 

نامشروع است که  کنونی چه اشکال دارد که یک فکر از طرف حاکمیت باشد؟مگر حاکمیت-الف نقد:

که حکمی  دست نائب امام زمان است،چه اشکالی دارد به اسالمی است وت حکوموقتی باشیم؟نگران 

 ,کاری غیر از اقامه حدود الهی دارد؟اسالمی مگر حکومتوخواسته آن باشد. حکومتمانندحجاب ،ازطرف 

اصوال یکی از مسائل حاکمیت،برخورد درست و شرعی با مخالفان و حتی هنجارشکنان و محاربان 

به مدیریت آن می مسأله ای مانند بدحجابی و هنجارشکنی, حاکم توانا به جای پاک کردن صورتاست.

 پردازد.
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د .حجاب هم اگر حاکمانشان هستن نیمردم بر د ماست؛برعکس مدعای ش مورد حجاب,واقعیتدر -ب 

شد آمار گرفت که چند درصد از  یکاش م یا!مشکل دارد جانب برخی از دولتمردانمشکل دارد از 

  محجبه هستند؟کنونی ارشد  نیمسئول یهاخانواده 

از  نوع ناهنجاری هاکرده است. تیسرااز مدیران به پایین تر ها شده و  رانیبست و یخانه از پا اتفاقا

 .می کند تیو به شهرستان ها سرا تهران شروع شده 

به عنوان -خیانت به حجاب .بلکهانکار حجاب  نداردیقه سیاسی دست کم از تقلیل حجاب به یک سل-ج

 است. -حکم اولیه دینی
 

 یعنی االن حکومت پشتوانه شرعی برای اجبار حجاب دارد؟-6

 

من دارم نظرم خود را در حوزه اجتماعی می گویم. از نظرمن به عنوان یک طلبه کم سواد بدون ادعا، پشتوانه شرعی ...
اید که شهید مطهری با نگرانی خدمت امام)ره( رفتند که راجع به قضیه حتماً شنیده . این قصه معروف را...ندارد. 

 .حجاب اجباری صحبت کنند که ظاهراً دیگر دیر شده بود و نتوانستند کاری انجام بدهند

 

 ؛منظور شما اجبار در چه حیطه ای است؟جواب

 اجبار قبل از ایمان آوردن است یا بعد از آن؟-الف

 قیده است یا رفتار؟اجبار در ع-ب

 اجبار در مسائل شخصی است یا مسائل اجتماعی؟! -ج

 شرح جواب:

 تا قبل از ظهور امام زمان،کسی را به اسالم آوردن اجبار نمی کنند.)یکی از معانی ال اکراه فی الدین(.-الف

سالمی حرکت اما یک مسلمان و نیز غیر مسلمان در پناه اسالم،بایستی در چارچوبه  احکام و قوانین ا 

ایشان  )هزینه ای که اهل کتاب بایدبه کشوراسالمی بدهندتا به ازای آن ازنماید.مانند دادن جزیه

نداشتن  انحصاری عبادت دارند،آزاد هستندمانند .اما در عباداتی که اهل کتاب در محیطمحافظت شود(

 حجاب درکلیسا ونوشیدن شراب و...

 عقیده قلبی است و امور قلبی،اجبار بردار نیست.اجبار در عقیده معنا ندارد. چون  -ب

حد آزادی هر فرد را  اما در حیطه رفتار،هیچ دین و مرامی،بدون اجبار نیست:حتی در نظام لیبرال،-ج

امکان  زندگی اجتماعی، بدون نوعی از اجبار، آزادی سایرین تعیین می کند.در مسائل اجتماعی،

 ممنوعیت سیگار در اماکن عمومی در غرب(. ندارد.)مانند اجبار در بستن کمربند و
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پس از  به دلیل فطرت الهی،قلب انساناین است که  "ال اکراه فی الدین"طبایی در مورد نظر عالمه طبا 

 ،اکراه ندارد!آناز پذیرش ن,عرضه دی

 

 : ,به صورت زیر استانکار حجاب  نتیجه ی اما  

نکار خدا یا و چون حجاب ضروری دین است،اگر به ا در عقیده:به عنوان کفر به یکی از احکام است-الف

 می شود. معاد برگردد باعث خروج از دین,

در رفتار: بدحجابی و بی حجابی،گناه کبیره و بر خالف قرآن و روایات و مخالف اجماع همه فرقه های  -ب

و باالترین  اسالم است.و امر به معروف و نهی از منکر بدحجاب)به عنوان یک فرد گنهکار( واجب است

 مرحله امر به معروف،وظیفه حکومت است.

 :حجاب یک مسألة فردی نیست و مشمول اجبار است!در حیطه اجتماع-ج

 :اصلی نقد

و اینگونه قضاوت ناشی از نشناختن ماهیت حکومت  ذات احکام اسالمی،سیاسی و اجتماعی است-1

رعی است حاکم مشروع،در حکم دستور شاسالمی است.حکومت اسالمی،از احکام اولیه است.و تصمیمات 

 دارد؟ ،چه معناوگرنه  تصرف حاکم اسالمی در امور جامعه

بر مبنای والیت مطلقه فقیه فهم این مسائل،آسان است.اگر برای مصالح مسلمانان،می شود مسجد را  -2

 اجباری کرد؟ ان حجاب ر،نمی تواخراب کرد

ف است وه اوال حکم اولیه است و ثانیا مشمول امر به معراست کواقعیت اجبار حجاب، برخاسته از این  -3

مرتبه آخر نهی از منکر وظیفه به دلیل عوارض فردی و اجتماعی،تأثیر, مراتب پایین تر,که در صورت عدم 

 حکومت اسالمی است.

حل  دیداشته باشد با ی در اجرااگر مشکل .البتهاست  یحکومت اسالم نفکیگشت ارشاد جز ال نیبنابرا

به درد  شته باشدندا اسالمی گشت ارشادکه  دولتی گرنهو .اصالح گردد دیبا ,شود و اگر روش ها غلط باشد

 !خورد یم واریجرز د یال

 

به هرحال نظر من این است که مثل بسیاری موضوعات دیگر باید صادقانه به آن اعتراف کنیم. رهبر بزرگوار ... -5
افزایش جمعیت صادقانه به این موضوع اعتراف کردند و گفتند که این اشتباه ما انقالب راجع به بحث جلوگیری از 

شاید همان موضوع جلوگیری از  .بوده است. این موضوعات از این نظر جنسشان اجتماعی است و سیاسی نیستند
 ....تافزایش جمعیت هم از یک ابعادی به طور طبیعی دارای وجهه سیاسی باشد ولی جوهر ماجرا اجتماعی اس
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بر بچه دار شدن و پر  ,اصل در اسالم حجاب یک مسأله اجتماعی مانند کنترل جمعیت نیست. :نقد

اب از احکام اولیه و ضروری حجاست ولی (نوپدید)جمعیت از مسائل مستحدثه افزونی  است.  یتیجمع

آن  هپذیرفتن اسالم،همرا باو  دین استخراج می شوند مستقیما ازحکامی که همان ا– اسالم

است و  و نهی از منکر و ضامن احکام اولیه،امر به معروف .است -ندوبایدرعایت شوندمثل نمازوروزه هست

 به حکومت اسالمی ربط پیدا حجاب اینطور ،آری,بر عهده حکومت اسالمی استمرحله آخر امر به معروف،

 می کند.

نفر در هر  5جمعیت را از بود, قرارگذاری بود که  ناظر به یک هدف ,در مورد جمعیت,فرمایش رهبری-

محقق شد و این کار به  1319در سال هدف,برسانند و این  89نفر  در سال  4به  1351در سال خانوار 

اشتباه  تیکنترل جمع,ادامه سیاست  19آقا فرمودند بعد از سال  صورت غیر کارشناسی ادامه یافته بود.

به عنوان مسأله ای -با افزایش جمعیت -ضروری اسالمبه عنوان حکم -پس قیاس,اجبار حجاببوده است.

 مع الفارق و نادرست است! -نوظهور
 

 

. چون حجاب چندین بعد دارد. یک بعدش اعتقادی ...در موضوع اجبار حجاب هم جوهر ماجرا اجتماعی است... -1
است و از آن جهت یعنی از آن جهت که ریشه و منشأ انتخاب هست، اعتقادی  .ست، یک بعدش سبک زندگی ستا

که خروجی و بروز بیرونی انتخاب است یک نوع سبک زندگی است و هیچکدام هم اجبار پذیر نیست.. اتفاقاً اگر 
شود و افراد به نوعی برای برخورد با ماجرا ناخودآگاه موضع گیری بخشنامه و فرمایش وسط بیاید، برعکس می

 .کنندمی

 

و زناکار هم از نوع سبک زندگی و اعتقاد است و  با فرض شما، حد شرابخوار و روزه خوار جواب نقضی:

 چون جوهر اجتماعی دارد.درست نیست.

نمود می یابد و اجبار در حیطه رفتار،می  حیطه اعتقاد،اخالق و عمل، سه سبک زندگی در :جواب حلی

برای رشد و کمال انسانی است و طبق یک قاعده ایجاد فضای سالم گنجد. فلسفه اجبار در این حیطه نیز،

احکام الهی را سوپر مارکتی نمی توان اجرا نمود  بدیهی عقالنی، منافع جمعی بر منافع فردی اولویت دارد.

 که هدف آن جلب رضایت عموم است. 

ی حدود الهی،تابع رضایت مردم است.این برداشت در فرض غلط این قضاوت این است که اجرا پیش

 رض با آیات زیر است:تعا
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 أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ فَلِذلِکَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتابٍ وَ-

پس ؛بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ اللَّهُ یَجْمَعُ بَیْنَنا وَ إِلَیْهِ الْمَصیرُ بَیْنَکُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّکُمْ لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ ال حُجَّةَ

 هوس های آن ها از یافته ای پایداری کن و همان گونه که دستور برای این}دین اسالم{دعوت کن و

به عدالت  شده ام میان شما مامور نازل کرده ایمان آورده ام و کتابی که خدا به هر بگو و پیروی مکن

آن  از اعمال شما آن ما و از شماست و اعمال ما پروردگار و ما پروردگار خداوند حکم کنم.

کارها  جمع می کندو}سرانجام{ را ما نیست،خداوند شما و جدلی میان ما شماست}دیگر{هیچ بحث و

 (16 ،شورى ) .بسوی اوست
        

 را بر شریعتی که از سپس تو ؛فَاتَّبِعْها وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذینَ ال یَعْلَمُونَشَریعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ  ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلى-

 ،جاثیة  )پیروی مکن. هوس های کسانی که نمی دانند از آن پیروی کن و دادیم،پس از استقرار امر}خدا{

19  ) 

فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ  بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوىیا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ   -

زمین  در را تو ای داود!ما ؛إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ

 را تو هوس پیروی مکن که از زنهار و ی کنکردیم،پس میان مردم به حق داور نماینده{خود جانشین}و

برده  یاد از حساب را به سزای آنکه روز می روند به در راه خدا البته کسانی که از کند، به در خداراه  از

 ( 25 ،ص عذابی سخت خواهندداشت.) اند

 انزیمو  کجاست؟ ینباشد،حد و مرز،بد حجاب یاگر حجاب اجبار ؛ میسوال داریک   یزائر یاز امثال آقا -

و  میته باشبر وضع حجاب داش یکنترل میتوان ینم گرید میباشد؟ اگر اجبار را بردار دیچقدر با یدگیپوش

چه  فتندیی,بیارقابت زنانه بر سر خودنما در سلمان,زنان م اگر .شود یم جادیا یا دهیمطمئنا مشکالت عد

 و وضع بانک دیدارحوزوی علم  یاست؟ اگر ادعا یتنها مشکل اسالم حجاب اجبار ایآافتد؟ یم یاتفاق

ل شد.طبق نظر شما,مشکل حجاب هم ح !و برای اقتصاد اسالمی,نسخه ای بپیچید دیرا اصالح کن مهیب  

 
  

اند. ایستاده شدن از چراغ قرمز برای امنیت کسانی است که در سمت دیگر چراغ مثالً قانون منع رد .گذاردهرحکومتی یکسری قوانین اجتماعی می... -9

ت که شاید قانون اجباری حجاب هم به همین خاطر باشد. یعنی اگر من مجبورم حجاب داشته باشم، فقط برای سالمت دین من نیست، بلکه برای این اس

 .بقیه افراد جامعه هم دچار فساد نشوند
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چون حجاب حرمت است برای ها حق ندارند حجاب داشته باشند؛ برعکس، طبق ضابطه شرعی این کتاب ... اهل ...
خواهی حجاب زن مسلمان. اتفاقاً اگر یک زن غیرمسلمان بخواهد حجاب داشته باشد، دولت باید به وی بگوید اگر می

 .داشته باشی اول باید مسلمان بشوی تا این امتیاز و اجازه را به تو بدهم

 

 .دیان مزبور برنمی گرددحجاب،حکم مشترک همه ادیان الهی است و بی حجابی،به ذات ا-1 نقد:

همه  ،مؤمن صورت رعایت, در نزد زن در که باشد حجاب،می تواند چند بعدی وضع حکم مناط)دلیل(-2

 شود.می  برخی از آنها حاصل اهل کتاب  در نزد و ابعاد

برمی  زن مؤمن به ارزش اکتسابی)ارزش(برگشت حرمت ذات غریزه در مؤمن و کافر،حکم واحدی دارد.-3

و گرنه کرده است، پیدا خاصی ارزش نظرخدا یعنی زن مومن از گردد که در سایه ایمان پیدا نموده است

نامحرم و در آخرت از عذاب ناشی  و آزار حجاب برای هر زنی بهتر از بدحجابی است و او را در دنیا از طمع

 این گناه باز می دارد.از

دارد و با ترک آن به همان نسبت از عذاب او کاسته می  توضیح:هر گناهی اثر خاصی در شقاوت انسان

های اخروی که مربوط به عدم رعایت حجاب می  عذاب از -با هر عقیده ای-حجاب ویک زن باشود.

 شود،درامان است.

بار آن از مصادیق مصالح عامه برمی گردد و اج جاب اهل کتاب به مفاسد اجتماعی بدحجابیحاجبار -4

 وظایف حکومت اسالمی است.است که حفظ آن از 

دراین صورت همه ی مسلمان و اهل کتاب را جدا کرد؟! در صورت آزادی اهل کتاب،چگونه می توان،-6

می توان فهمید که کدامیک اهل کتاب  درجامعه حاضر می شوند،حال چطور بدحجابها به اسم اهل کتاب،

 نیزتوجه شود!ذکریک موضوعی به لوازم آن بایدهنگام ند؟هستند وکدامیک نیست
 

دهند، شان را ازدست میروند، زندگیخورند، زندان میزنانی در خارج از ایران برای حجاب داشتن کتک می ....-9
تواند یک نفر را رسند. پس معلوم است حجاب گفتمان قدرتمندی است که میبرای حفظ حجابشان به شهادتشان می

کشور وضع ما برعکس شده است؟ چون مسئله ای که یک ارزش بوده تا اینجا به ایستادگی وادارد. چرا در داخل 
است، به قدری الزام و اجبار در موردش به کار بردیم که افراد به جای التماس کردن و به دنبال آن آمدن، احساس 

 .کننداجبار می
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 :نقد

 ی انقالبیو در مناسبت ها بسیاری از زنان بدحجاب خود را انقالبی می دانند؛ در ایران هم, جواب نقضی

پس همه بدحجابها با حکومت مشکل ندارند! بعالوه,بانوان فراوانی در درون کشورهستند شرکت می کنند.

بر طبق فرض شما اگرحجاب داخلی ما  - که احساس اجبار و اکراه ندارند و به حجاب افتخار هم می کنند.

ندارد پس درمورد همان حجاب افراد خارج از سیاسی است و به دلیل تبعیت ازحاکمیت است و ارزشی 

کشور هم ،می توان گفت بدلیل مخالفت با سیاست های آن کشورها است و به دلیل مخالفت با حاکمیت 

آن جا جنبه سیاسی پیدا می کند و ارزش ندارد!!چطور است که زن مسلمان، درایران با رعایت حجاب, 

 ر مورد آنها صادق نیست!!متهم به نفاق و ریا می شود ولی این حکم د

 

 جواب حلی

با  کسانی که پس از مشاهده چالش های یک نظام اسالمی با آن همراهی می کنند،از نظر سطح معرفت-1

چون جوانی که درجمهوری اسالمی زندگی یک نفر که از این مراحل عبور نکرده اند قابل مقایسه نیست.

دیگر،چالشهای زیادی درزمینه های مختلف سیاسی واجتماعی و... میکنددرمقایسه با جوانان کشورهای 

 به اصول بماند،ارزشمند است. همه اینها پایبند درصورتی که باوجود و می شود برایش ایجاد

یا عدم دارند یا نه؛اگر اعتقاد دارند،که اجبار  اعتقاد یا به حجاب،در جمهوری اسالمی,زنان مسلمان،  -2

  به دنبال آن می آیند؟ ،بدون اجبار،و اگر باور ندارند بر چه اساسأثیری ندارد ثاجبار 

)ریشه قوی دارد داللیتنظری و اس پشتوانهاین که حجاب، یعنیقدرتمند بودن گفتمان حجاب،-3

در  )اندیشه(استدالل و بدنبال دارد و...(برای زن امنیت روانی  درفطرت انسان دارد،بندگی خداوند است و

قطعا رفتار  د.محجبه بودن( ندار )تداخلی با رفتارواست  رفتار و مالزم یعنی همراه داردطول رفتار قرار 

 شما لطف کنید و گفتمان را تقویت کنید.هم بر روی باور اثر دارد.

 نهادینه شدن رفتاری خاص,هم هستند.باید برای  مالزم عمل هرسه وابسته به هم و اخالق و اعتقاد،-

 طور که در همان و در رفتار نیز, باید و نبایدهایی وضع شود. فرهنگ سازی شود برنامه ریزی درست و

یک شخص غربی ازهمان کودکی به عنوان نمونه, افتاده و ,در بسیاری از رفتارهای مدنیغرب این اتفاق

ضامن اعتقادات,کار فکری و فرهنگی,ضامن اخالق,الگوی درست داند. منافع خودش می را شمنافع کشور

 رفتار,اجبار و قانون است! مانعه الجمع دانستن این سه, غلط است. و ضامن
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آید؛ بلکه می گوییم نظام اجتماعی و اگر ما از موضع قانونگذاری وارد شدیم. دیگر بحث اعتقادی وسط نمی...-19
 .…ها و ضوابطی دارمآیدمن برای کارآمد شدن یک قانون، اولویتاینجا پای عقل وسط می دیگرقانون. حاال

 

اصوال عقل قانون و شریعت مانع الجمع نیستند.سالمی باید بر طبق شریعت باشد و قانون در نظام ا -1نقد:

د.و همین در اعتقاد در عرض رفتار نیست بلکه در طول آن قرار داراز منابع استنباط احکام شرعی است.

ء تفاهم نگارنده شده است.حجاب هر کس،اگر بر اساس عقیده عرض هم دانستن اینها باعث سو

و سالمت روانی باشد،باعث تقرب و اجر می شود و اگر از سر اعتقاد نباشد باز هم باعث دوری از عذاب و 

 .شوداخالقی فرد محجبه و سایرین می 

جمعه و جماعت بانوان تأکید نشده  نماز بر تا حدی است کهاهمیت حجاب و عدم اختالط زن و مرد -2

که مانند ایران,است! در حالی که مردان در صورت ترک آن به نفاق متهم می شوند.لذا در جامعه ای 

ختالط و حفظ حریم شرعی،رعایت شود تا ضمن حضور جدی ،بایستی عدم احضور بانوان جدی است

 کمیل جواب کنونی,به ادامه بحث مراجعه فرمایید.برای ت بانوان,حدود شرعی ضایع نشود!
 

کنیم که همه بفهمند که باید گذاریم و انقدر خوب برایش تبلیغ مییک نکته دیگر هم این است که ما قانونی می-11
دهم که سرنشینی را که بعد از آن من به عنوان یک شهروند به پلیس سر چهارراه حق می کمربند ایمنی ببندیم، و

ساله برای بدحجابی گرفته شود. ۹۱-۹9دهد که جلوی دختران کمربند نبسته جریمه کند، اما االن کسی حق نمی
ا اینکه مردم توجیه چون به این دختر چیزی از حجاب یاد داده نشده است که حاال توقعی از وی داشته باشند. ی

 .نیستند که بی حجابی چه مخاطراتی برای جامعه دارد

پس  ،رصد مردم آن کار را انجام بدهندد ۱۸ گوید معنی ندارد یک چیزی در جامعه جرم تلقی شود و عقل می ...
س بحث شود. اینجا دیگر نه بحث سیاست است نه اعتقاد. جندیگر جرم تلقی نمیبی حجابی شود این معلوم می

 .کامالً اجتماعی است
 

  نقد:

آنها  با  حکم واحد برایو  تا بی حجابی به تشکیکی بودن بدحجابی ,جناب زائریعدم توجه-الف

درصورتی که !!"مردم به حجاب اعتقاد ندارنددرصد  99 "شده که ،غلط این برداشت باعثهمدیگر؛

 درصد  99ر آما بی حجاب محسوب کرد و را درجات بدحجابی متفاوت است واشتباه است که تمام آن ها

 .گزارش دهیم برای بی حجابی را
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و الزاما  می گردد. به اجرای قانون و ضمانت اجرایی بر قانون را اجرا می کنند،یک  تعداد افرادی که  -ب

پس احکام الهی نیز تعداد گنهکاران بیشتر نیست؟قوانین مدنی و  نشانه ایراد قانون نیست.مگر در سایر 

 حجاب زیرسوال نمی رود! د، اصل قانون اجباررعایت نمی کنن زنان حجاب را درصد 99فرض اینکه  حتی با

سؤال: منشا ارزشها و قانونگذاری چه باید باشد؟ رفتار عموم مردم یا مصلحت دراز مدت نوع یک  -ج

 انسان؟

 

توجه کنیم، در همه این مدت بحثمان فقط ما به جای اینکه به مسئله عدالت اجتماعی و مبارزه با سرمایه داری -12
شد، مسئله حجاب به شد و با فساد اقتصادی مبارزه میدرحالی که اگر مسئله اقتصاد حل می .روی حجاب است

 .حل بود قابل طریق اولی

 

حل سایر مسائل دینی و اجتماعی را ندارند،از راه دین  ی  عرضه , توان ودر این که کسانی -1 نقد:

سئوالن برخی از مهم ؛هم سیاسیون ،,تردیدی نیستحیطه حجاب،به جلب مشتری می پردازندفروشی در 

مسوالن چون پس ازمدتی درمی یابند که توانایی حل برخی و نیز برخی از مبلغان دین همین طورهستند.

 مشکالت راندارند،ازطریق رواج وعادی دانستن بی حجابی سعی درجلب آرای مردم دارند.

هم  اقتصاد و موضوع جداگانه هستند وحجاب ،جدا این ها دو؛اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند -2

 .ورجداگانه بایدبررسی واصالح شوندبط

 گنه کرد در بلخ آهنگری                    به شوشتر زدند گردن مسگری!                          

حل مسأله اقتصاد چه تالزم با بی بند و باری است.  ،یکی از مظاهر مبارزهاسالمی حجابترویج درست  -3 

حیا و ی گوناگون،میزان حل مشکالت اقتصادی با امنطقی با حیا و حجاب دارد؟ اگر چنین بود در کشوره

بی هم حل شده .و در کشورهایی که اقتصاد،مشکل ندارد،بایستی بی حجااخالق نسبت مستقیم داشت

،عموم و خصوص من وجه در حالت خوشبینانه(،بی بند و باری دو مسأله)مفاسد اقتصادی واین باشد.

 هستند.

درصد از دختران فراری از خانواده های  19در ایران هم اتفاقا بیشتر بدحجابها از قشر مرفه هستند.-4

 مرفه هستند.
 

 

بله ، شودمیی و تحریک شهوانی جوانان های بی حجاب موجب آسیب روانی و آزار روحمی گویند دیدن خانم-13
 شود ولی به هر حال قبول داریم که این واقعیت است (ها مبنای تشریع نمیقبول داریم ) هر چند این حرف
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راه نرفتن پشت سر نامحرم،نگاه  ی از سنخ تأکید برروایاتپس فلسفه حجاب در برابر نامحرم چیست؟نقد؛

 کنید؟ شهوت آلود تیر زهرآگین شیطان است و... را چگونه تفسیر می 

 

های ده میلیارد اما در یک سطح باالتر و بُعد گسترده تری آیا دیدن یک ماشین یک میلیارد تومانی و خانه ...-14 
های بازرگانی لوکس و شود ؟آیا آگهیتومانی موجب آسیب روانی و آزار روحی و طغیان فکری و معنوی افراد نمی

 گنجد موجب آشوب روانی او نیست؟اشرافی که در خیال جوانان هم نمیهای زیبا و مجلل و پررنگ و لعاب از خانه

 

صورت  ماشین یک میلیاردی(داشتن  )اخالقی و مباح )بدحجابی(فقهی حرامخلط میان در این جا، نقد:

 و فقهی و اخالقیاست اما حجاب یک مسأله اخالقی گرفته است: گاهی پرهیز از تجمل،یک مسأله فردی 

 اجتماعی است.

به خودنمایی،رقابت  عث آسیب روانی خود زن می شود؛نیازبیش از آسیب روانی برای مردان،بابدحجابی،-

 مورد آزار روانی و جسمی قرار گرفتن از این قبیل است. های کاذب،

 

 

رضاخان نتوانست مردم را بی حجاب کند چون روی سبک زندگی دست گذاشته بود. البته فرهنگ سازی -16
کشف حجاب بسیار هوشمندانه تر از کاری بود که ما برای محجبه کردن انجام دادیم. قبل از اینکه رضاخان برای 

 .پلیس وارد شود، نشریاتی راجع به آزادی زنان و حقوق زنان شروع به کار کردند

 

کامال بی اساس است:اگر در ابتدای انقالب،حجاب وجود  در مورد کشف حجاب رضاخانی، حرفاین  نقد:

بوده پس معلوم است که رضاخان موفق بوده ن پس از انقالب می کنید و اگر پس چرا سخن از اجبار داشته،

  اجبارکرد. چون آنرا وبی حجابی رضاخان جواب داداجبار در بی حجابی جواب داده است!!یعنی است

 دانید؟! رضاخان میزمان  آیا شما  مفاسد اقتصادی را در جمهوری اسالمی،بیشتر از بعالوه این که،-

همیشه کسانی با انگیزه های شهوانی،به بی بند و باری دامن می زنند؛به نظر شما در این موارد چه باید -

 کرد؟
 

اگر نظام اسالمی به جای درگیر شدن به مسائل شکلی و ظاهری حجاب به اصل کار خودش که برقراری قسط و -15
های شیطان شد. توجه به ظاهر یکی از حربهطبیعی حل میپرداخت چه بسا مسئله حجاب هم به طور عدل است، می

 است.
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ها و اساس، خودمان را سرگرم ظاهر و این نکته به نظرمن نکته بسیار اساسی است که ما به جای توجه به ریشه...
 .ایمشکل و امور بیرونی و ظاهری کرده

 

را  کدام رئیس جمهور چهار دوره اخیر, در که ما بی اطالعیم؟اند ،چقدر به حجاب پرداخته دولتهای ما نقد:

و  االن وضع  معیشتی مردم بهتر است یا زمان جنگ؟! که لگدی به حجاب نزده باشد؟ می شناسید

مردم  معیشتی وضعدرجامعه کنونی است یا زمان جنگ؟ واقعیت این است که بهتراالن حجاب زنان نیز,

 بدحجابی هم بیشترشده است. و بهتر

را در بدحجابی نادیده گرفته اید،طبیعت زن به نحوی است که به خودنمایی وجلب  نقش نفسانیت-

 در دقت نظر بارایجتر از قشر متوسط است. ,بدحجابی در میان مرفهین .بعالوه,نظردیگران میل دارد

 رسید.توان به این واقعیت  می خود اطراف 
 

 جامعه گرفته است؟ کنید حجاب اجباری چقدر جلوی فساد اخالقی را درفکر می-11

 

با  میکن سهیامروز جامعه را مقا ی. آمار فساد اخالقمیریآمار بگ دیاول با یقبل از هر بحث یکم. ول یلیبه نظر من خ...
 با آمار فساد قبل از انقالب... ای ستین یکه حجاب در آنجا اجبار گرید یاجتماع طیمح کیدر  یآمار فساد اخالق

 

 یا نقش روزه را در تقویت تقوا نقش نماز را در جلوگیری از فحشا و منکراگر نتوانستیم دلیل نقضی:

 باید نماز را کنار گذاشت؟آیا بررسی کنیم 

 کارکرد دارد؛ حجاب اجباری چند-

 کند. برای خودشخصی که حجاب رارعایت می و عذاب اخروی فردی جلوگیری از گناه-1

 .جلوگیری از به گناه افتادن دیگران-2

 .از افتادن جامعه در ورطه فساد شهوتپیشگیری -3

 .کاهش معصیت علنی خداوند-4

با آمار قابل الزاما ، است و  حسی و تجربی گاهیالبته و   و وحیانی عقالنی احکام دینی، فوایدابزار کشف -

  ارزیابی نیست.

اختیاری انسان است تا حجت  برای رشد معنوی زمینه سازی حداکثریتشریع احکام دینی،کالن فلسفه -

)فرستادن پیامبران،تشکیل حکومت اسالمی،امربه معروف ونهی ازمنکرو...برای بر انسانها تمام شود

لذا انبیای الهی،اکثریت را مالک  هر مقدار که قابل حصول باشد بایستی انجام شود.و لذا به ( رشدانسانها،
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اکثریت مردم با آنها امری رادرست ویانادرست  )که درصورت همراهیحقانیت کار خود نمی دانستند.

 :یک رفتار دینی است و با آمار قابل ارزیابی نیستهم حجاب بدانند(

جَهَنَّمَ أُولئِکَ  بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمیعاً فَیَجْعَلَهُ فی لِیَمیزَ اللَّهُ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ یَجْعَلَ الْخَبیثَ بَعْضَهُ عَلى-

زخ تاخداوندناپاک راازپاک جداسازدوناپاک ها راروی هم گذاردوانباشته کندویکجادردو.الْخاسِرُونَهُمُ 

 ( 31 ،أنفال ) افکند،اینانندکه زیانکارانند.

فساد اخالقی، معلول عوامل فراوانی از جمله بدحجابی است و بد حجابی نیز در مواردی نمودی از فساد -

و بر روی هم  عموم و خصوص من وجه هستندساد اخالقی و بدحجابی،ف اخالقی و معلول آن است .یعنی 

روی بدحجابی ,اخالقی هم فسادو  اخالقی تاثیردارد پس چون هم بدحجابی روی فساد.اثر متقابل دارند

 امکان بررسی تجربی و آماری وجود ندارد.همیشه موثراست،

)امور کیفی اگر به صورت کمیت است.غلط نیستند، و مادی کاربرد آمار در مسائلی که صرفا دنیوی -

  .درآیند نابود می شوند(

در بیانات ایشان موج و نیز جبر فلسفی با اجبار در رفتار, آزادی در رفتار، اختیار فلسفی با  میانخلط -

 پیش می نه بحث اجبار گر قدرت انتخاب داد و به افراد حجاب باید مورد در می گویدچون ایشان می زند.

 یدآ

به عمل  ,در رفتاریا اجبار برمی گردد ولی آزادی  در حیطه باورها انسان قدرت انتخاببه  ,فلسفی اختیار

انتخاب و اختیار فلسفی،وجود هم  باز -همان حجاب باشد اگر مثال-گزینهپس با وجود یک مربوط است.

لذا اجبار رفتاری مانند حجاب, با اراده و اختیار انسان,منافاتی ندارد. ایشان,به درستی نتوانسته  دارد.

اجبار در تفاوت میان جبر فلسفی با اجبار در رفتار را درک نماید و همین باعث خلط مبحث شده است.

شد که عمار یاسر,به به عنوان مثال,شکنجه و اجبار باعث رفتار,اختیار فلسفی را نمی تواند نقض کند.

اسالم ناسزا بگوید  و رفتاری بر خالف میل قلبی خود انجام دهد.اما چون باور قلبی او چیز دیگری 

بازهم خداوند متعال,ایمان او را تصدیق فرمود.در اینجا,علیرغم اجبار در رفتار,قدرت انتخاب عمار,به بود,

مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ  "یگری در حیطه رفتار:قوت خود باقی است.چرا که یکی در حیطه اراده است و د

 لَهُمْ وَ اللَّهِ مِنَ غَضَبٌ فَعَلَیْهِمْ صَدْراً بِالْکُفْرِ شَرَحَ مَنْ کِنْٰ إِیمَانِهِ إِالَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَ ل

 " . عَظِیمٌ عَذَابٌ

خود ، به خدا کفر ورزد ] عذابى سخت خواهد داشت [ مگر آن کس که مجبور هر کس پس از ایمان آوردن 

اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان شده و ] لى [ قلبش به ایمان اطمینان دارد . لیکن هر که سینه

 است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود ،

 (195)نحل,
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. الزامات فقهی و نیت الهی است داشتن اخالص و  نجات انسان است،انتخاب قلبی دین و آنچه مایه-

حجاب یک بعد  باعث تقویت عقیده و نیز زمینه سازی برای رشد معنویات در جامعه است.رفتاری،

دی و الهی دارد و یک بعد رفتاری که در اجتماع نمود پیدا می کند.اجبار حجاب برای این است که اعتقا

در غریزه جنسی غرق نشوند و  ( مساعد گردد و انسانهاو مرد زناجتماع اسالمی،برای رشد انسانها) 

 بتوانند به خدا نزدیک شوند.

فرد غیر معتقد نیز،با حجاب،به خدا هم تقرب پیدا می کند.انتخاب قلبی  فرق انسان معتقد این است که با 

 جامعه را از گناه دور نگه می دارد! رعایت حجاب،خود را از آتش حفظ می کند و 

دینی،روح عبودیت و دوری از هوای نفس معلول اندیشه انتخاب کند یا نه،قلبا  که کسی حجاب را این -

 .است و این را می توان با کار فرهنگی تقویت کرد

وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ " بازی در عین آگاهی توصیف می کند:اما قرآن کریم کسانی را به لج 

وباآنکه باطنشان بدان یقین شد،ازروی ظلم وتکبرآنرا ":"عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدینَظُلْماً وَ 

به  حکومت اسالمی،باید شر این افراد را .( 14 ،نمل )،پس ببین عاقبت مفسدان چگونه شد؟انکارکردند

 حداکثری افراد جامعه فراهم گردد.زمینه تعالی مزاحم تکامل دیگران نشوند و  خودشان محدود کند تا 

  حجت خدا بر مردم تمام می شود.در این صورت است که 
 

ها در کشورهای دیگر با اینکه برایشان تبعات بسیاری دارد ولی به محجبه بودنشان اصرار دارند. ما به جز مواردی که تازه مسلمان-19

یم نتوانستیم ازاین ظرفیت برای بهبود حجاب در جامعه مان استفاده کنیم. ایراد کار ها نشان دادهایی از زندگی این افراد را در رسانهگوشه

 کجا بود؟

 

شود، برنامه یکی از ایرادات ما در بحث حجاب این است که خیلی از محتواهایی که برای ترویج حجاب تولید می...
تقریباً هر کتابی را که راجع به حجاب توانم بگویم ریزی شده و هدفگذاری شده برای مخاطب بی حجاب نیست. می

شود. خوب اگر کسی اعتقاد به آیه و حدیث داشت ام. از اول، کتاب با آیه قرآن و حدیث شروع میمنتشر شده، دیده
توانید با او حرف بزنید. من که اصالً نیازی به خواندن این کتاب ندارد. اگرهم اعتقاد ندارد که شما با این ادبیات نمی

 ....ام که مخاطبش، فرد بی اعتقاد باشدحال کتابی ندیده تا به

 

اصوال فرد بی اعتقاد،چرا باید وانی،عبث است!اخالقی و ر بدون ایجاد روحیه بندگی،انتظار حل مسائل :قدن

قانون محکم در برخورد با که جامعه ای،اینبه فرض بنابراین  تن به محدودیتی مانند حجاب بدهد؟!
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برای فرد بی  چه دلیلی برای رعایت حجاببه گونه ای که مزاحمتها رفع شود،باشد،مزاحمت ها داشته 

 باقی می ماند؟ ایمان،

مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما "عاقبت به شر می شوند:از نظر تئوری  وحی شروع کنند,نوعا توجه به کسانی که بدون-

به عنوان فاسق و ظالم نامیده  این افراد, 41و  46.در آیات  ( 44أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ.) المائدة : 

به وی  و کفر, وحی درمورد حجاب سخن بگوید حکم فسق وظلم پس کسی که بدون قرآن وشده اند.

 اطالق می شود.
 

عده ای هم  .دانیمنمی کنند این است که ما حجاب را مرتبط با حیاهایی که مطرح میهایی که حجاب مناسبی ندارند، یکی از بحثخانم-18

اند. با این حساب چقدر حجاب و حیا با هم مرتبط های خارج از کشور عمده زنان بی حجاب را دارای خصیصه حیا دیدهمی گویند در مسافرت

 هستند و چقدر الزم و ملزوم یکدیگرند؟

 

کند. حتماً خودتان تعیین میحجاب و حیا الزم و ملزوم هم هستند؛ ولی نسبتشان را فرهنگ عمومی و عرف جامعه 
آید یا های خانوادگیِ مذهبی، حتی عروس پیش پدرشوهرش بدون حجاب نمیهم می دانید که در بعضی محیط

شود. در همان شهر و در همان محله خانواده دیگری هم هست که با مادرزن پیش دامادش بدون حجاب حاضر نمی
این قضیه میانگین و متوسط عرف اجتماعی و فرهنگ عمومی است که لباس خانه ممکن است در خیابان هم بیاید! در

کند میزان و نسبت حجاب و حیا به هم چگونه است. دراینکه حجاب و حیا هم برای زن و هم برای مرد با تعیین می
 پوشش مرتبط است شکی نیست. ولی اینکه آیا پوشاندن سرهم به حیا ربط دارد یا اینکه مقدار پیدا بودن گردی

 .صورت به حیا مرتبط است یا نه و... به فرهنگ عمومی برمی گردد

 

 نقد:

،ناشی می شود اما مانند هر خصوصیت فطری دیگری حیا در انسان،یک امر فطری است و از انسانیت-1

مگر شکوفا گردد.در عمل،و شود معنا باید  مقام تعریف,در  بایستی در سایه عمل به دستورات دینی 

زیر خروارها هوای نفس،دفن  نزد مشرکان، گرایش فطری انسان،خداجویی نیست؟پس چرا دراصیل ترین 

؟اشتباه ایشان در همین می کنید  ارزیابی را چگونه دتوحی بشر، اجعه به فرهنگ عمومی با مر ؟می شود

  غافل شده و آن را در حد یک رفتار اجتماعی تحلیل می کند. است که از فطری بودن حیا،

آن تفاوت وجود دارد،کما این که مانند هر امر  ود و شرایطدح و نیز، حسن آن درک اجمالی حیا وبین  -

حدود و ثغور حیا را شریعت مشخص می کند و نه عرف مانند زیبایی طلبی،کمال طلبی و ... فطری دیگری،

 اجتماع یا احساس شخصی افراد! 
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ذاتا یک  -که اجتماعی بودن آنها عرضی و امکانی است بر خالف نماز و روزه و شرابخواری حجاب،-2

و پیاده کردن آن هم لزوما به اجتماع  و در اجتماع معنای خود را پیدا می کند اجتماعی است شرعیرفتار 

 !پس اجبار حجاب از لوازم الینفک اقامه حجاب است گره خورده است.

مانند پوشش زن در نماز فرادای و  -شرعی مقطعی و موردی است همان الزامدر جامعه ای که حضور زن،

کفایت می کند ولی در یک  -ر مانند نماز جمعه و جماعتویا معافیت زن از برخی امدر غیاب نامحرم،

 -به عنوان متصدی اجرای احکام شرعی -ان در اجتماع بایستی حکومت اسالمیجامعه با حضور جدی زن

د.پس دلیل اجبار حجاب در ذات اجتماعی را رفع کن و موانع آن  را پیاده کند این حکم شرعی اجتماعی

 ناشی می شود نه رضایت مکلفان! طرف شارعاین اجبار از مشروعیت  اما آن نهفته است.

 

و مغالطه ص(،نبوده،بوی سلفی گری می دهد استدالل به این که اجبار حجاب،در زمان پیامبر ) :هشدار

حضور جدی نداشته و حتی از جمعه و جماعت هم معاف  زمان صدر اسالم که زنان در جامعه قیاس، ؛است

؛در زمان رسول زمانی که نیمی از امور جامعه را بانوان بر عهده دارند،قیاس مع الفارق است بوده اند، با

 .کرد کفایت میحجاب،مسأله  دگی اجتماعی و احکام حجاب،برای حلاکرم،ذات زن

 یا فرض اول() به منازل برگردانید زنان را نی هم یا باید شرایط را به همان زمان برگردانید ودر زمان کنو

 )فرض دوم( حجاب، توسط  اجتهاد روشن شود.اجتماعی بر اساس شرایط،اجتهاد شود و حکم  بایستی

)به جمع است.قابل احکام فقهی برخی از اما فرض اول را نه شما قبول دارید،نه عمال قابل اجراست نه با 

 خاص زنان در اموری مانند مامایی،پزشکی،احکام و ...( های صتخصمنع مراجعه زن به مرد در دلیل 

به آیات امر به معروف و نهی از منکر، از جمله دالیل  و به منزله فلسفة تشکیل حکومت اسالمی است.-

 زیر توجه فرمایید:

 أَمَرُوا وَ الزَّکاةَ آتَوُا وَ الصَّالةَ أَقامُوا الْأَرْضِ فِی مَکَّنَّاهُمْ إِنْ الَّذینَ" :اقامه حدود الهی است وظیفه حاکمیت  -

کسانی که چون درزمین به آنهاتوانایی دهیم "ِ:"الْأُمُور عاقِبَةُ لِلَّهِ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ نَهَوْا وَ بِالْمَعْرُوفِ

نندوسرانجام همه ی نمازبرپامیدارندوزکات میدهندوامربه معروف ونهی ازمنکرمی ک

   از باب مثال است. و وظیفه حکومت تنها اقامه نماز نیست.اقامه نماز در اینجا (. 41 ، )حج".کارهاباخداست

 ":"الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولئِکَ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ وَ الْخَیْرِ إِلَى یَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْکُمْ لْتَکُنْ وَ"-

 ته بازدارندوهم آنان رستگارانند.ازکارناشایس میان شماگروهی باشدکه به نیکی فرمان دهندو در باید و

  (.کریمه فوق از لزوم تشکیالتی برای امر به معروف,خبر می دهد. 194 عمران،)آل

برخورد جلباب  و... از یکسو و ،خمارنگاه،راه رفتن،عدم تبرج، در مورد هایی در صدر اسالم با توصیه -2

 , مسأله حجاب زنان, مدیریت می شد.ازسوی دیگرقرآن با اراذل و اوباش که مزاحم زنان می شدند
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 فی الَّذینَ وَ الْمُنافِقُونَ یَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ ":این آیه شد به عنوان نمونه,مزاحمت برخی از افراد نادان,باعث نزول 

 ثُقِفُوا أَیْنَما مَلْعُونینَ قَلیالً. إِالَّ فیها یُجاوِرُونَکَ ال ثُمَّ بِهِمْ لَنُغْرِیَنَّکَ الْمَدینَةِ فِی الْمُرْجِفُونَ وَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ

اگرمنافقان وکسانی که دردل هایشان مرض است وشایعه افکنان ":"تَقْتیالً قُتِّلُوا وَ أُخِذُوا

مدت کوتاهی  شورانیم که جز بازنایستند،توراسخت برآنان میدرمدینه}ازکارهای خود وآزارزنان{ 

معلوم نیست این مزاحمتها فیزیکی بوده باشد؛پس (.59 ، )أحزاب "ارتو نمی تواننددراین شهربمانند.درکن

و این امر,در مورد  است.,جلوگیری از مزاحمت ,مالک حکم  می تواند مزاحم روانی مردان شود.زن هم ن

   ق است.مرد و زن هردو صاد

و است و در هر زمان بایستی بر اساس زمان  ذاتا اجتماعیای بوده که  حکم اولیهحجاب همواره توجه:]

 اجرا شود.[توسط مردم و حکومت اسالمی شرایط 

فرهنگ غرب برمی گردد و یک مسأله جدید محسوب می به  ,تذکر:اصوال برهنگی زنان در جامعه

العرب  جاهیت ،با  پرچم باالی منزل ... به مردان هوسباز پیام می داده ره شود.حتی زنان بدکاره در جزی

 اند(
 


