
 اول بخش -حجاب
 آقاي محسن كدیورمقالھ اي كھ در ادامھ مي آید متن مصاحبھ اي است با 

در زمینھ . »حجاب؛ حد شرعی، حد قانونی«در خصوص حجاب با عنوان 
از روحانیون آزاد اندیش اما بسیاري . حجاب دیدگاه واحدي وجود ندارد

. نیز بر اجباري نبودن آن، فارغ از حدود شرعي، در جامعھ اعتقاد دارند
براي اولین بار مرحوم آیت اهللا طالقاني موضوع اجباري نبودن حجاب را 

از آن پس و در پي . در پي بحران ایجاد شده در بدو انقالب مطرح ساخت
بھ سھ دھھ كسي از قشر مذھبي  اجباري نمودن آن تا سالھاي اخیر و نزدیك

این بحث از چند سال قبل توسط آقاي . در این موضوع اظھار نظري ننمود
نظرات آقاي قابل در نوع خود جالب و قابل . دوباره مطرح شد احمد قابل
 »مھاجر«. تامل است

   :متن مصاحبھ

. دربارة واژة مناسب این معنی بکنیم قبل از ھر بحثی الزم است تأّملی. ابعاد مختلفی دارد» مسئلة حجاب«مشھور بھ  مسئلة
 حجاب در زبان عربی و نیز در قرآن کریم بھ. است» پوشش«فارسِي دقیق آن ھم  و واژة» رساِت«واژة صحیح عربی آن 

خواھید چیزي  وقتي مي. بوده است) ص(پیغمبر حجاب قرآني، مختص ھمسران. استعمال شده است» پرده«و » مانع«معنای 
سورة (» َفاسَئلُوُھنََّ ِمن َوراِء ِحجاب ُھنََّ َمتاعًاَو إذا َسألُتُمو«. پشت پرده از ایشان بگیرید بگیرید ، از) ص(از زنان پیغمبر

با ایشان  دیگر بانوان چنین تکلیفی صادر نشده است، یعنی شرعًا واجب نیست از پشت پرده اّما نسبت بھ. ٥٣احزاب، آیة 
ورد نظر بھ کار می بلکھ بھ ھمان معنای ساتر و پوشش م اّما فعًال مراد از حجاب، دیگر لزومًا پرده نیست،. سخن بگوئیم

حقیقی جدید این لفظ  کشِف حجاب، بی حجاب، ُمَحجَِّبھ، حجاِب اسالمی و بد حجاب حاکی از معنای مشتّقاتی از قبیل. رود
معنای حجاب، ساتِر شرعی و پوشِش واجِب دینی است، آن . می کنیم ما نیز در دنبال بھ اجبار از ھمین واژه استفاده. ھستند
منحصر در پوشش موی سر ھم نیست،  زینت کھ زناِن مسلمان در مقابل مرداِن نامحرم رعایت می کنند، واستتاِر  حّدی از

 .بلکھ شامل لباس موّقر و پوشیده نیز می شود

 حوزه عمومی یا خصوصی؟: حجاب

بھ . شخصی؟ نھ کامًال خصوصي است و نھ کامًال عمومي این كھ حجاب جزء حوزة عمومي است یا حوزة خصوصي و
ھا جزء حوزة  خانھ آیا نماي. مانند نما و دیوار بیرونِي خانھ است. خصوصي و عمومي باشد رسد مرز بین حوزة ظرمين

ھایشان را تزئین كنند؟ یا شھرداري   توانند نماي خانھ مي خصوصي است یا حوزة عمومي؟ آیا شھروندان ھر طور خواستند
ساختمانھا الزامی کنند؟ شما  عقالئی، ضوابطی را برای نمای بیرونیزیبا سازی شھر یا دیگر مقاصد  ھا حق دارند برای

بیرونی خانة خودت تصرف كني، این دیوار، اگرچھ متعلق بھ شما است و از  تواني با رعایت قانون شھرداري در دیوار مي
حیث بخشی از حوزة عمومی  حیث حوزة خصوصی شما است، اما از حیث دیگر جزئی از نماي شھر است و از این این
ھرچند با رعایت ضوابط شھرداری می توانی آنرا مطابق سلیقة خودت  شما حق نداری آنرا مثل یک خرابھ رھا کنی،. است

توسط نمایندگان  با این تذکر کھ مقررات حوزة عمومی نیز. ترکیبی از حوزة خصوصی و حوزة عمومی یعنی. بسازی
 .تغییر افکار عمومی قابل تغییر است ی شھر تعیین می شود و باشھروندان در مجلس شورا یا شورا

خصوصي باشد، در   اگر تمامًا حوزة. پرسش بغرنجي است خصوصي است یا عمومي؟  كھ پوشِش شھروندان جزء حوزة این
اگر ھم تمامًا . تعیین کند بگوییم ھیچ دولتي حق ندارد در آن دخالت کند و حد و قانونی در مورد آن توانیم این صورت مي

آن وقت جامعھ می شود سربازخانھ . مثل اونیفورم نظامی یا بیمارستانی حوزة عمومی باشد، لباس تبدیل بھ اونیفورم می شود
حد قانونی غالبًا بسیار حداقلی . حد عرفی در اکثر جوامع دو حد پوشش مشاھده می شود، یکی حد قانونی و دیگری. پادگان و

 مثال در برخی جوامع غربی حد قانونی در معابر عمومی، لخت. عرفی نازل تر است ع خیلی از حداست و در بسیاری جوام
در معدودی جوامع غربی این . دخالت می کند اگر از این حد تجاوز شود پلیس.نبودن و در حد لباس شنا پوشیده بودن است

توسط  ی ھمان حدی کھ در محل کار و خیابان عمالاما حد عرف. ھم منع قانونی ندارد حد قانونی ھم وجود ندارد و عریانی
چپ  نشیني بھ محل كار بروید، ھمھ چپ لباس شب اگر شما با. اکثر مردم رعایت می شود، بسیار باالتر از حد قانونی است



و معموٌال  دھید مي چسبد، اما دارید كار غیرمتعارف انجام تان را نمي زند، پلیس ھم یقھ  نمي ھیچ كس حرف. كنند نگاھتان مي
 .شوند رو نمي جامعھ روبھ پوشند، با تلقي مثبتي از طرف كساني كھ این گونھ مي

 تفاوت حد قانونی و حد متعارف: حجاب

حدی قانونی است، اما در تمام جوامع این پوشش حدی  در اکثر جوامع پوشش شھروندان در حوزة عمومی محدود بھ
اینکھ چنین  در. وضعیت جغرافیائی، فرھنگ، سنت و دین جوامع متفاوت استالبتھ متناسب با  متعارف رعایت می شود، کھ

اکثر دولتھا برای پوشش شھروندان در حوزة عمومی  حدود قانونی در اکثر جوامع وجود دارد بحثی نیست، بھ عبارت دیگر
دولتھائی  مشکل اول در .مشکل در حق دولتھا در این حوزه نیست، مشکل در جای دیگر است حدی قانونی تعیین کرده اند،

میزان حدی است کھ این گونھ دولتھا بھ دور از  مشکل دوم در. است کھ دموکراتیک و نماینده افکار عمومی نیستند
بحث روي حد  .اجتماعی و جامعھ شناسی تعیین می کنند و بھ زور بر جامعھ تحمیل می کنند کارشناسی حقوقی و روانشناسی

 .پوشش است نھ اصلش

و باالتر از حد متعارف پوشش در ھمان جوامع است، طبیعی  عی کھ حد قانونی پوشش در حوزة عمومی مضّیق تردر جوام
متعارف دست بھ دامان قوه  قانونی با مقاومت شھروندان مواجھ می شود، دولتھا برای اعمال این قانون غیر است کھ این حد

نون زیاد باشد، پر کردن این شکاف با زور میسر نیست، اعمال قا اگر فاصلة عرف و. قھریھ و مجازات و زندان می شوند
گرو پیش گرفتن راھکارھای  اصالح الگوھای متعارف جوامع در. ازدیاد ناھنجاری ھای اجتماعی می افزاید زور تنھا بھ

کھ بسیاری از اگر قانونی تصویب کردیم . حقوقی و مجازات قانونی است مناسب است، کھ آخرین و کم اثرترین آنھا راھکار
کرد، حتی اگر در بطالن موضع آن  از جملھ اکثر جوانان متخلف محسوب شدند، در اعتبار آن قانون باید تردید شھروندان

 .صحت روش و کارآمدی شیوه است، نھ در اعتبار ھدف و مقصود بحث در. متخلفان نیز تردیدی نداشتھ باشیم

 حکم شرعی حجاب در اسالم

اول ببینیم حكم دیني چیست؟ این حكم دیني خطابش نسبت بھ  .كم دیني داریم ویك مسئلة قانونیدر بحث حجاب ما یك ح
یا اّیھا «خطاب این حکم  .درمورد زنان و مردانی كھ ایمان دارند و تسلیم خداوند و پیامبر او ھستند مؤمنان است، یعني

 یا«سورة احزاب  ٥٩اوّلی آیة . پوشش بانوان دو آیة اصلی داردکریم دربارة  قرآن. است» یا اّیھا اّلذین آمنوا«نیست، » الّناّس
ای پیامبر، «یعنی » َجالبیِبِھنَّ ذلک أدنی أن ُیعَرفَن فالُیؤَذیَن اّیھا الّنبي، ُقل ألزواجك و بناتك و نساِء المؤمنین ُیدنِین علیِھنَّ ِمن

سازند، این کار برای اینکھ شناختھ  بھ خود نزدیک ھمسران و دخترانت و بھ زنان مؤمنین بگو کھ روسری ھای خویش را بھ
 بر اساس این آیھ پیامبر موظف شده حکم دینی پوشش مو را بھ بانوان» .است شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیکتر

 .بخشی از ایشان ھستند خانواده اش و بانوان مؤمن ابالغ کندو بانوان مؤمن ھمة زنان جامعھ نیستند،

آغاز » یا اّیھا اّلذین آمنوا«نظر را در بر دارد، با خطاب خاّص  سورة نور کھ مجموعھ ای از احکام مورد ٣١تا  ٢٨آیات 
آنگاه در آیة . تعیین می کند وظیفة مردان مؤمن را بھداشت نگاه و پاکدامنی» قل للمؤمنین«با خطاب  ٣٠آیة  در. می شود

و  و ُقل ِللمؤمنات َیغُضضَن ِمن أبصاِرِھنَّ و َیحَفظَن ُفُروِجُھنَّ«: دارد حدود شرعی پوشش بانوان را چنین مقرر می ٣١
بھ زنان «یعنی » ...آباِئِھنَّ  َعلی ُجُیوِبِھنَّ و الُیبدیَن زینَتُھنَّ إّلا ِلُبُعوَلِتِھنَّ أو الیُبدیَن زینَتُھنَّ إّلا ما َظَھَر ِمنھا َو لَیضِربَن ِبُخُمِرِھنَّ

 دامنھای خود حفظ کنند، و زیور خویش آشکار نکنندمگر آنچھ پیداست، سرپوشھای خویش فرو خوابانندومؤمنھ بگو دیدکان 
باز خطاب آیھ بھ بانوان مؤمن است، . »...و خویش بر گریبان بزنند، زیور خویش آشکار نکنند، مگر برای شوھران، پدران

 .نھ ھمة زنان

این است كھ پوشش اسالمي، چھ براي مرد مسلمان و چھ براي زن  ث اولبر اساس دو آیة فوق و دیگر ادلة معتبر دینی، بح
پوششي كھ یك زن  حداقل. اجماعی علماي مسلمان ھست) فارغ از بعضی جزئیات(اصل این ضوابط. دارد مسلمان ضوابطي

لماي فریقین ـ شیعھ ع. بدن و موی سر و گردن در بانوان مؤمنھ برند، چیست؟ پوشیده بودن مؤمنھ یا یك مرد مؤمن بھ كار مي
لزوم پوشش صورت و دستھا، یعنی  در: اختالف در بیش از این حد است(نظر دارند اجماٌال در این زمینھ اتفاق  و سني ـ ھمھ

 اگر دختر یا زن مؤمنھ. اتفاق نظر در آنھا باشد و این یكي از آن موارد است در فقھ موارد كمي داریم كھ). روبنده و دستکش
. است بھ مفاّد آیات فوق گردن نھد ابط دینیش را در مورد پوشش شرعی رعایت کند، بھ لحاظ دینی موظفای بخواھد ضو

 .این جزء کوچکی از عمل صالح است



اعم از پیروان دیگر ادیان یا (غیرمؤمنین و غیر مسلمانان  حال اگر كساني مؤمن نباشند تکلیف چیست؟ بحث دوم تکلیف
خوب این وظیفة آنھا . خدا ھستند بي اند، اصٌال اند، مسیحي مثٌال نامسلمان. رویم مرحلھ پیش مي مرحلھ بھ. است (افراد بی دین
قرارداد رفتار  اند، مطابق با آن بگوییم طبق قانون اگر با دولت اسالمي قراردادی بستھ توانیم نھایتٌا مي. شود محسوب نمي

با شھروندان غیر مسلمان جامعھ اسالمی تنھا . پوشش اسالمي نیستند ھآنھا الزام دینی ما را ندارند، و شرعا موظف ب. كنند مي
 .مسلمانان است قانون در باره پوشش در حوزه عمومی سخن گفت نھ احکام اسالمی کھ مختص می توان با

ظ نظری احکام شرعی نیستند، حال یا شبھة علمی دارند، یا بھ لحا افرادي کھ مسلمان ھستند، اما مقید بھ رعایت: بحث سوم
مثٌال زمان . اند اند، آن زمان ھم بوده وجود آمده ھا تازه بھ فكر نكنید این. اند اند، مسلمان اسمي ندارند، در عمل الابالي مشکلی

چندان رعایت  از مراکز تمدن دور بودند،. كردند ھا و دور از شھرھا زندگي مي كھ در بادیھ كساني بودند) ع(امام صادق
كردند، بھ زبان امروزي  پذیرفتند و بھ احکام دینی عمل نمي نمي كردند، وقتی نھي از منکرشان مي. ندظواھر دینی نمی کرد

آیا باید بھ زور آنھا را مجبور كرد؟ در آیات و  .شان بدھكار نبود شدند، گوش وقتي نھي مي» اذا ُنھین الَتنَتھین«. بودند الابالي
دارند  برعکس نگاه متعارف بھ آنھا مجاز شمرده شده است،. شده استبرای ما تعیین ن روایات شرعا چنین وظیفھ ای

 .چشند عملشان را مي كنند، بگذارید بكنند، بھ دنیاي دیگر کھ رفتند، خودشان جزای معصیت مي

 حجاب، از حکم دینی تا قانون اجباری

رسد این مطلب  رعي، بھ نظر ميي حكم ش درباره. قانونی داریم در مورد پوشش اسالمي یك حكم شرعي داریم، یك مسئلة
است كھ خیلي چیزھاي  اما مشكل اصلي این. واجب است و حد موردبحث آن اتفاق نظر علماي مسلمان است الزامي باشد،

حال اگر كسي نماز نخواند، آیا . نماز كھ از ھمة اینھا باالتر است مثٌال. اتفاقي دیگر ھم در دین ھست كھ وظیفة مؤمنین است
معروف و نھی از منکر نمازخوان  كنیم كھ نماز بخواند؟ خوب نھ، اگر با رعایت ضوابط امر بھ وظفیم مجبورش م ما شرعًا

روزه برای : گوییم مي. بخشی از آن ھمانند نماز است. تر است دقیق درمورد روزه كمي. نشد، تکلیف از ما ساقط است
داني و خداي  کنی، تو مي اھی بھ وظیفة دینی ات عملعذر شرعی ندارند واجب است، حال اگر تو نمی خو مؤمنانی کھ

اش  كسي درماه رمضان روزه نیست، بھ ما ربطي ندارد، اگر وظیفھ اگر. خواري كني خودت، اما حق نداري تظاھر بھ روزه
خیابان زماني كھ وی علنٌا در  رود؟ اما چھ زماني قانون بھ سراغش مي. كند گیرد، خودش گناه مي است و نمي روزه گرفتن

 .تواند جلوي متخلف از حکم دینی را بگیرد مي گوییم قانون اینجاست کھ مي. خواري كند روزه

رسد کھ پوشش یك بعد بیروني ھم  است یا مثل روزه؟ بھ نظر مي یك از اینھاست؟ مثل نماز حاال حجاب و پوشش، مثل كدام
خوب . بعد بیروني ھم دارد وه بر بعد ایمانی و درونی یكنماز كامٌال دروني نیست، مثل روزه است كھ عال داشتھ باشد، مثل

 این بعد بیروني را چھ باید كرد؟

تجربھ شده و متأسفانھ با موفقیت ھمراه نبوده، مبتنی بر یک اصل  راه حل رسمی کھ نزدیک سھ دھھ با تمام امکانات ممکن
از مسلمان و غیر مسلمان،  اوًال آن حکمی کھ مختص مؤمنان بود بھ ھمة شھروندان اعم. قانون بر حکم شرعی انطباق: است

عنصر  ثانیًا عنصر اختیار و انتخاب کھ مھمترین پشتوانھ این امر ایمانی بود بھ .و اعم از معتقد و الابالی تعمیم داده شده است
عقاب اخروی کھ ضمانت انتخاب ایمانی است، مجازات  ثالثًا بجای ثواب و. است اجبار حقوقی و الزام قانونی تقلیل داده شده

وجھ امتیاز بانوان  رابعًا حجاب کھ بھ نص قرآن کریم حق دینی و. پشتیبان قانون حجاب شده است دنیوی با زور قوه قاھره
آنچھ در این حجاب اجباری مدفون  .ھمگانی تبدیل شده است مؤمن بر دیگر زنان بود، بھ تکلیف الزامی و ابزار اجباری

بدحجابی بروز داده است،  حجاب اجباری کھ خود را در پدیده ای بنام. عفاف و پوشش دینی بوده است شده، اھداف متعالی
اجباری کردن آنچھ در ذات خود وجھ امتیاز مؤمنات از الابالی ھا بوده  .گاه بی پرواتر و بی نجابت تر از بی حجابی است

 .کردن حکم دینی از فلسفة آن است تھی است،

انتخاب زمانی معنی دارد کھ امکان اختیار گزینھ مقابل نیز  .پوشش شرعی یک انتخاب آگاھانھ از موضع ایمان دینی است
انتخاب، مومن در دفاعی مداوم  با استمرار این آزادی در. آگاھانھ و آزادانھ گزینھ ایمانی را برگزیده است میسر بوده و فرد

 بھ پشتوانة این آزادی استمراری انتخاب، روسری و. راھش آنرا ادامھ می دھد موضع ایمانیش پیوستھ با ایمان بھ برتری از
اجباری . اسالمی مؤمنانھ زیستن است جزئی از سبک زندگی. مانتوی پوشیدة بانوی مؤمن نمای بیرونی یک فرھنگ است

تکھ پارچھ ای منفور . رکن آن، و تبدیلش بھ یک جسد بی جان استمنسجم از  کردن حجاب شرعی، تھی کردن این مجموعة
و بھ لطایف الحیل مخالفت خود را با آن  منزجر کننده کھ زن بی ایمان تنھا از ترس پلبس و مجازات بھ زور بر سر کشیده و



آگاھانھ آنرا  ن آزادانھ وتنھا یک راه دارد و آن ارتقای ایمان دینی است تا بانوی مؤم ترویج حجاب شرعی. ابراز می دارد
اخالق نجابت و عفاف، بلکھ با تھی کردن این حکم دینی از  با زور و اجبار قانونی نھ ایمان تولید می شود نھ. اختیار کند

می شود حکم  حجاب شرعی اگرچھ حکم خداست، اما مگر. شرعی بھ یک ضدِّ ارزش تبدیل می شود درون مایة آن، حجاب
 .مردم در آنھا نفوذ کرد، نھ با زور شمشیر و قدرت نظامی از راه قلوب) ص(مجازات اقامھ کرد؟ پیامبرخداوند را با زور و 

 حجاِب اختیاری

حّل رسمی توان حّل مشکل را دارد، نھ رخنة نادیده گرفتھ شدن  نھ راه. برای برون رفت از مشکل باید چاره ای اندیشید
شرعی بھ ذھن قاصر می  حلی کھ در زمینھ حجاب راه. ی مذھبی قابل دفاعدینی پوشش در میان خانواده ھا تدریجی ضوابط

حجاب . یعنی سلب اجباری بودن آن. بودن حجاب شرعی است نکتة اّول، اختیاری. رسد، مبتنی بر دو نکتة محوری است
امتیازی براي زنان  اسالم، معتقدم پوشش در صدر. تکالیف دینی الزام ایمانی دارد، نھ اجبار قانونی شرعی ھمانند دیکر

كنند، تا محفوظ بمانند و از آسیبھای اجتماعی کھ معلول عدم رعایت حد  مؤمن بوده كھ خودشان را از دیگر زنان متمایز
« یعنی » أدنی أن ُیعَرفَن فالُیؤَذیَن ذلک«: گوید ھم ھمین را مي) ٥٩/احزاب(نص قرآن. حجاب است در امان بمانند شرعی
مؤمنھ  تا زنان» .برای اینکھ شناختھ شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیکتر است [مو وسر و گردنرعایت پوشش [این کار

نیستند، و جاذبھ ھای زنانھ شان در برابر مردان نظرباز رھا  از دیگر زنان متمایز شوند، از افرادي كھ احیانا بھ دنبال نجابت
ھای مؤمن حفظ كنیم، زني  خانم ا بھ عنوان یك حق انتخاب برايھمین اصالت قرآنی را حفظ كنیم، حجاب ر خوب، ما. است
 .كند، برایش امكانات این مھم را فراھم كنیم خواھد درجامعھ از ضوابط دیني استفاده كھ مي

یکی کنیزان، دوم (بود بین بانوان مؤمن آزاد با دیگر زنان ، حجاب شرعی تمایزی)ص(در صدر اسالم، در عصر پیامبر
مسلمان ھم بودند کھ حجاب  در قرون اولیھ دستھ چھارمی از زنان و دختران). یھودی، سوم زنان مشرک ی وخانمھای مسیح

بھ بیان دیگر سھ دستھ از زنان در آن ). بادیھ نشین عصر امام صادق از قبیل زنان( شرعی را چندان رعایت نمی کردند
تاریخ اعمال زور . زنان ذمّیھ و مشرکھ کنیزان، و): د بودندحداقل روسری و مقنعة زنان مؤمن را فاق(حجاب بودند  دوره بی

اگر . است بھ زنان را در امر حجاب ثبت نکرده) ع(یا دیگر ائمة ھدی) ع(امیرالمؤمنین یا) ص(و اجبار از سوی رسول اکرم
 .کسی سراغ دارد، برمن مّنت گذاشتھ، ارائھ نماید

دنبال ضوابط دیني باشد، ) مسلمان نبود یا مسلمان الابالي بود(ھردلیلي  معناي انتخاب این است كھ اگر فردي نخواست و بھ
اشكالي . تر از حّد شرعي باشد قانون پایین اما بھ چھ شرطي؟ بھ این شرط کھ. ھم بتواند سبک زندگی خود را داشتھ باشد او

یعني بھ  .دھد بینیم كھ جواب نمي كھ قانون منطبق بر حكم شرعي تنظیم شده است و مي كھ درجامعھ ما ایجاد شده این است
این تالی فاسد قطعٌا . ھمگاني شده است» پوششي كم» یا» بدحجابي«جاي این كھ پوشش اسالمي عمومی شود، بھ اصطالح 

شان،  ھاي كنند كھ خانم مي مذھبي مشاھدهھاي  یعني امروز بعضي از خانواده. گذار ھم نبوده است قانون مورد نظر خود افراد
عدم رعایت دقیق حجاب شرعی تبدیل بھ یك . كنند ضوابط را رعایت نمي شان،این شان، بویژه دختران جوانشان خواھران
نھضت اسالمی و سالھای اول  اجتماعي شده است، دیگر قبیح نیست، زشت نیست، بد نیست، در حالي كھ در جریان ھنجار

 كرد، قبیح آگاھی این پوشش را پذیرفتند، اگر فردي این حد را رعایت نمي از این كھ خود بانوان با اختیار و انقالب، بعد
اما امروز این نگاه سنگین وجود . رعایت كند كرد این حد را چنان کھ نگاه سنگین جامعھ او را مجبور مي. شد شمرده مي

 چنان کھ گویي امروز این نگاه، متوجھ كساني است كھ دارند. برعكس ھم شده است توانم بگویم ندارد، سھل است، مي
 .این اتفاق بسیار نامیموني است؛ قابل دفاع نیست. كنند رعایت مي

شما بھ عنوان دیندار، شرعٌا موظفید آن را . شود یك اختیار دیني مي اگر ما اجبار را از پوشش دیني برداریم، پوشش تبدیل بھ
بھ عبارت دیگر، اگر كسي رعایت نكرد، بھ  بھ عنوان یك شھروند ھم موظف بھ انجام آن باشید؟ یعني اما آیا باید. دھید انجام

قانوني  ایم، چون تبدیل بھ یك الزام و اجبار صورت دیگر امتیاز انتخاب را برداشتھ صورت قانوني مجازات شود؟ در این
قانون » زیر پا گذارندگان«چون اگر تعداد . عملی نیست نیزاین مجازات . شود شده كھ اگر فرد آن را انجام ندھد مجازات مي

بھاست وتأثیري  بي زیاد باشد، دیگر مجازات» مجرمان«واضح است کھ اگر تعداد  .منتفی می شود زیاد شد، امکان مجازات
 .جامعھ تخلف كننداست كھ قانون را بھ نحوي ننویسد كھ اكثریت  گذاري گذار زیرك، قانون گذار باھوش، قانون قانون. ندارد

 مادوِن حجاِب شرعی: حدِّ قانونِی پوشش



ھاي خارجي کھ از تلویزیون جمھوري اسالمي نمایش  در فیلم. است تر کاھش حد قانونی پوشش الزامی راه حل بھ شكل دقیق
در آن . نوع استپورنوگرافي در آن مم حجابي است، اما كند، این حد، در ادبیات ما بي یك حدي را رعایت مي شود، داده مي
را حل  با این شكل شرعي این مسألھ. شوند ولي اجماٌال زنان مكّشفھ نمایش داده مي شود، ھاي مستھجن نمایش داده نمي صحنھ
حجاب  بھ لحاظ فقھ سنتی، عکس زن بي. درحكم عكس است كند، و فیلم ھم  اند كھ عكس انسان، با خود انسان تفاوت مي كرده
كنند و  استفاده مي از این حكم. اگر صاحب عكس مسلمان باشد، ولي بھ شرطی کھ ناشناس باشد حتي. شود نگاه كرد را مي
این . بھ ھر صورت من كاري بھ این راه حل فقھی ندارم. ندارد گویند این عكس آنھاست، خودشان كھ نیستند؛ پس اشكالي مي

كنیم ولي بگوییم حداقل  حد را در جامعھ ھم رعایتكند، اگر ما ھمان  خوب چھ فرقي مي. نمایش دادن است شیوه در حال
پوشیده باشد، در ھمان حدی کھ در اکثر جوامع خود زنان در معابر عمومی  قانون لباس متعارفی است کھ اندام زنان اجماًال

دک خواھد حد متعارف کھ بسیار ان تجاوز از این. می کنند، ھمان حدي كھ در تلویزیون دولتی ما ھم رعایت می شود رعایت
تان از  حاال ممكن است امروز بیایند و بگویند قانون ھمین است كھ روسري .بود، جرم شناختھ شده و مجازات داشتھ باشد

. اند آمده است، كھ فقھا بھ آن فتوا داده اما حداقل شرعي براي مؤمنین، ھمان است كھ در قرآن. سرتان بیشتر عقب نرود وسط
 .شود دینی برداشتھ شده، تبدیل بھ الزام دیني مي وششالواقع الزام حقوقي از پ في

مراد از ایمان ھم نھ فقط این است کھ گفتھ باشند من مسلمانم، بلکھ  اند؛ پوشش دیني براي كساني الزامي است كھ ایمان آورده
شند، یك حداقل قانوني را نداشتھ با اماكساني كھ این اختیار ایماني. معنا کھ خودشان بخواھند، اختیاركرده باشند بھ این
تا  مثٌال از گردن. دھند، كمتر از آن نباشد است كھ در تلویزیون رسمی نمایش مي گذاریم و آن حداقل قانوني ھمان چیزي مي

فكر نكنیم فردا ھمھ، . سرشان ھم باز است كنند، این درحدي است كھ آنھا دارند رعایت مي. زانوی خودشان را بپوشند
دیني دارند،  در تركیھ آنھایي كھ دین دارند، انتخاب. اش تركیھ است ي عملي نمونھ. گذارند را زیر پااكثریت جامعھ، دین 

اتفاقٌا برخالف جامعة ما كھ این روند رو بھ كاھش است،  كنند و پوشش اسالمي را رعایت مي. كنند حجاب دیني را رعایت مي
تر از آن  مراتب قابل دفاع د کھ این شیوه براي كیان خانواده بھكنن ھا خودشان درك مي چون خانواده .آنجا روبھ رشد است
 در مالزي،. خواني دارند ترند، زیباترند و با ضوابط پوشش اسالمي ھم متنوع ھا بینیم لباس مي. شیوة بی حجابی است

عرفی دشوار است، می توان بتدریج بھ این  اگر پذیرش این قانون. شود اندونزي، و اكثر كشورھاي اسالمي این مشاھده مي
واقعیتھای  سال قانونی متناسب با واقعیتھای جامعھ تدوین کرد، یا حداقل متناسب با سمت پیش رفت و ھر ده سال، ھر پنج

 .جامعھ عمل کرد

 (الگوی فرانسھ و ترکیھ(حجاب اجباری فقط در ادارات دولتی

بخواھد حد شرعي حجاب را بھ ھر قیمتی الزامی كند و قانون  نھایتش اگر حكومتي كھ بھ نام دین و فقھ سر كار آمده،
بگوید بسیار خوب، شما اعتقاد  تواند درمورد كارمندانش و در محیط ھای دولتی اجرا كند، این الزام را مي بگذارد، حداکثر

تواند  نمي در ادارات شاید بتواند اجرا كند، اما درخیابان. اونیفورم سر كار بیایید د باندارید، نداشتھ باشید، كارمند ھستید، بای
كس حق ندارد با حجاب باشد، حکام ما ھم  ادارات دولتی ما ھیچ گویند در نھایتاًَ مثل تركیھ و فرانسھ، الئیکھا مي. اجرا كند

اما اگر خواستید . دانم دفاع نمي شان را قابل من ھیچ كدام. ندھردو لنگة ھم ھست. حجاب بیاید كس حق ندارد بي می گویند ھیچ
یعني کارمندان رسمي دولت در محیط . ادارات دولتي برعكس عمل كنید مثل فرانسھ وتركیھ راه حل بگذارید، شما در

 .باید محّجبھ باشند و بقیة جامعھ ھم در چارچوب قانون پوششان آزاد باشد کارشان

شود  حاصلش این مي. دھیم کھ بفرما پیاده كردید و حاصلش ھمین است مي رسد، پیاده كنم، پاسخ مي اگر بگوید نھ من زورم
كنند و مثل شوروي سابق شده  مي روي از ھر طرفي دارند پیش. كنند، نھ آن حد شرعی لباس را روسري رارعایت مي كھ نھ

و  اي كھ در آن فساد سیاسي، اقتصادي ا بھ حال جامعھبد. مبارزة سیاسي شده است كھ فساد اخالقي در آن تبدیل بھ یک نوع
كنم، یك  گوید بھ این شكل دارم مخالفت مي مي كند، طرف دارد عیاشي مي. اخالقي، عنوان اپوزیسیون سیاسي بھ خود بگیرد

م عوض شده مفھو یعني! كنم دارم مبارزة سیاسي مي: گوید چرا خودت را این شكلي كردي؟ مي :گوید امروز مي. توجیھ دارد
بدا بھ حال حكومتي کھ سوء تدبیر سیاسیش، ! ھمراه شده است ي ما با لذت مبارزه كھ با رنج ھمراه بوده در جامعھ. است
 .ھم تبدیل بھ مبارزة سیاسي كند ھاي جنسي را لذت

ني با اختیار است كھ بھ ارزش كنیم و بدانیم پوشش شرعی و امور دی داران امن كنیم، تبدیل ما حوزة دین ورزی را براي دین
 .دھند و بھ محض این کھ الزامي شوند، ارزش خود را از دست مي .ارزش دارد



 حجاِب اختیارِی یک اقلّیِت آگاه، برتر از حجاِب نیم بنِد اجبارِی ھمگانی

ا اختیار ارزش نباید امور دیني و ثواب اخروي کھ ب. دنیوي ھمراه كنیم كھ ما نباید معصیت دیني را با مجازات تر این مھم
شوم،  ھرزماني کھ از ایران خارج مي. فرستاد شود کسي را بھ بھشت با كتك و زنجیر، نمي. با الزام حقوقی ھمراه كنیم دارد

اسالمي رشد  بینیم در تركیھ پوشش كنم، مي بینم و آن را با شیراز یا تھران مقایسھ مي مي مان است استانبول را كھ بغل گوش
اگر ما . نگاه كنیم؛ یك ده آباد بھتر از صد شھر خراب است كاھش پیدا كرده است، برگردیم بھ عواملش ھمكرده و در ایران 
سی چھل درصد ھم . كنند ھفتاد درصد جامعھ را داشتھ باشیم كھ با اختیار پوشش اسالمي را انتخاب فرض كنیم شصت

ز این تعداد ھفتاد درصدش نیم بند باشد كھ االن چنین كنیم كھ ا بھتر از این است كھ صد در صد را مجبور. انتخاب نكنند
 .وتوأم با اختیار من معتقدم پوشش اسالمي قابل دفاع است اما براي مؤمنان. خودشان بسنجند حاال. است

پس از بیست و ھشت سال . حجاب اجباري نیست، ولي گوش نكردند اوایل انقالب ھم مرحوم آیت اهللا طالقاني تأکید می کرد
این سوء تدبیر . اید حجابي داده بد شما بھ جاي این كھ تعمیم حجاب دھید، تعمیم. ایم؟ وضعیت مطلوبي نیست ا رسیدهبھ کج

سیاست و  ظواھر دینی ھم موفق نبوده اید، چھ برسد بھ ارتقای ایمان دینی و فرھنگ و شما حتی در اقامھ. است نھ چیز دیگر
وسط بیاید، و تبدیل بھ قانون شود، ریا و دوروئی را  بھ محض این کھ پاي اجبار اخالق و دین توأم با اختیار است،. اقتصاد

 .بھ ھمراه می آورد

كنیم، حداقل قانوني براي پوشش متناسب با شرایط زیست بومي  اگر ما بیاییم این تفاوت حد قانوني و حد شرعي را لحاظ
من با حداقِل اروپا یكسان  صب کنیم، قطعٌا حداقِل جامعةجھان خودمان، یعني این جامعھ، با این فرھنگ، ن خودمان، زیست

در کنار حداكثر . باالتر است، اما این حداقل، آن حداكثر دیني ھم نیست اینجا حداقل. نیست، با حداقِل آمریكا یكسان نیست
، علماي دین بنشینند یك ھا شناس ھا، روان شناس جامعھ. دیني، یك حداقل قانوني بگذاریم كھ كمتر از آن حكم دیني باشد حكم

را کارشناسانھ  اگر نتایج عملی قوانین. توان در مفاد قانون تجدید نظر كرد سال یک بار مي ھر چند. شورایي تشكیل دھند
 والسالم. کعبھ نمی رساند ارزیابی کنیم درمی یابیم راھی کھ در پیش گرفتھ شده ما را بھ
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