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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 تتمه: بررسی مشروعیت الزام حکومت اسالمی به حجاب

، روضوعی ک  ربتالب  است   رو ا بحث  اقع شده   طبیعتنً این اینم بیشتد 32بعد از بحث از پوشش  رداا    زان  ا  رأله   

شششوا، بحث اهمام حمورت ب  حبنا اسششتن این روضششو  ا بن ه آ  ا  بدخی رحنفل علمی   حتی غیدعلمی رطنهبی گفت  ری

توااد هنی رختلفی ریشهن     صدف اظد از اینم  چ  عنواای بدای آ  اختین  شوا، رو ا بد سی بنید قدا  گیدان اهمام ا  قنهب

 اعمنل شوان

 انانعکاس الزام در قوانین ایر

شوا، ا  س  قناو  است   بی  حبنبی تلقی ریحبنا ین بدخو ا بن بی نوا  اهمام ب آاچ  ک  ا  قوااین جمهو ی اسالری ب  ع

کنم؛ این صششدف اظد از توضششید اهم، عدم ری ایدا  از این هم چیمی ایأششتن رن فقب بدای اینم  ااعمنا اهمام  ا ا  قوااین

ااد؛ این چیمی است ک  ا  قوااین هنی رختلف بدای اجدایی کدا  این ارد اوششت    سشنزرن  هنیی اسشت ک  ا  ااا ا   انر آیین

هن ا  سنزرن  هن   ااا ا  ا هتی، ایم  ا هتی ین حتی انر عنای رنعمس ششده اسشت   اد ا  لیل قوااین عنای بأشین ی آیین   

 ی رختلف استن هنخصوصی تد ین   تنظیم شده ک  آ  خواش تبلی اهمام ا  شدایب   رمن 

، 32ا  قناو  تعمیدا ، رناه  2233تن زرن  ااقالا هیچ قناوای ا   ابط  بن حبنا   پوش  اداشتیم؛ بعد از ااقالا ا  سنل . 1

ضدب  شالق رحموم  47زانای ک  بد   حبنا شدعی ا  رعنبد   ااظن  عموری ظنهد شواد، ب  تعمید تن »این جمل  لکد ششده   

اطالق اا ا؛ این زان  اعم از ایداای   غیدایداای است   شنرل هم  زان ، چ  کأنای ک  ا  ااا ا  ب  عنوا  این «ن خواهند ششد 

 شوانشداد  ا شنرل ریکن رند رشغول کن  بوااد   چ  آاهنیی ک  ا  خینبن    کوچ    ااظن    رعنبد عموری ظنهد ری

هنی ا هتی ب  تمنم رأئود  ا  ااا ا    سنزرن »کداه   ا  آ  آ  اه  ای صنا پید  این قناو ، اااستن  عموری تهدا  اطالعی 

هنی بدگما  هن   تند هن   بنشگنههن، رأنفدخنا هن   سنید  احدهنی ا هتی   خصوصی، ارنکن عموری از قبیل هتل  ششدکت 

ن یخ ااتشن  این اطالعی  روظفند از اا ا از تهن   سنید ارنکن عموری اعالم   ابالغ ریکننده ربنهس جشن عد سی، غذاخو ی

این ا  لیل آ  قناو  آرده «ن کنند جلوگیدی ب  عمل آ  اد   ا بناواای ک   عنیت حبنا   پوششش  صششحید اسششالری  ا امی

 استن 

هنیی ک  استفناه از آاهن ا  رأل عنم خالف ا  قناو  احوه  سیدگی ب  تخلفن    ربنزا  فد شندگن  هبنا 2231ا  سشنل  . 2

کند، ا  س  رطلب اضنف  شده است؛ یعنی کل  یک رقدا ی اارن  بیشتدی پیدا کداه اا  ریشد  است ین عفت عموری  ا جدیح 
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کأنای ک  ا  ااظن  عموری  ضع پوشید  هبنا   آ ای  آان  خالف شد  ین روجب تد یج »این قناو  آرده   7استن ا  رناه 

هنی ن ج از اوبت ا  اااگنه صنهد رحنکم    حأب رو ا ب  یمی از ربنزا فأشنا   ین هتک عفت عموری بنششد توقیف   خ  

ن تذکد   ا شنا؛ 2هنی تعمیدی  ا این چنین توضید اااه است  ربنزا  3آ   قت ا  رناه «ن گداادرحموم ری 3رذکو  ا  رناه 

ا یأت هما   ینل بدای استفناه کننده؛ ن اه تن بیأت ضدب  شالق ین جدیم  اقدی از بیأت تن 7ن تهدید؛ 2ن توبیخ   سدزا ؛ 3

 3ن بیأشت تن چهل ضشدب  ششالق ین جدیم  اقدی از بیأشت تن ا یأت هما   ینل ا  رو ا استفناه کنندهن آ   قت ا  تبصده     1

هنی زید رحموم هنی فوق اهذکد ب  یمی از ربنزا ربدری ک  کن رند است عال ه بد ربنزا »همین رناه این چنین آرده است  

سنل ا  کلی   1ن رحد ریت استخدام ب  رد  2ن اخداج   اافصنل از خدرن  ا هتی؛ 3ن اافصشنل روقت تن ا  سشنل؛   2امنید  ری

یک رقدا ی از آ  کلیتی ک  ا  ابتدا  31تن سنل  33از سنل «ن هنی عموری   ا هتیهن   اهناهن   ا گن هن   ششدکت  زا تخنا 

هن   حتی ا  رو ا خوا جدم هم بن صداحت   توضید بیشتدی هن   احوه ربنزا ا بین  ششده بوا خن ج شده   کیفیت ربنز 

بی هم ردات   بواهحبنبی ین بدحبنبی همداه بن لکد بدخی رصنایق ا  قناو  رنعمس شده استن اینهن ربنزا  اأبت ب  جدم بی

 هن ا  اظد گدفت  شده استن بدای این ربنزا 

کند؛ ایگد رأله  تدی پیدا ریشوا   یک  ج  کلیکنرل ری 2241اسشالری رصشوب  سشنل     هم  این ارو  ا  قناو  ربنزا  .9

هدکس علننً ا  ااظن    ارنکن عموری   رعنبد تظنهد ب  »قناو  ربنزا  اسالری آرده   326حبنا بخصشوص  ایأتن ا  رناه  

گداا؛   ا  صو تی ک  دب  شالق رحموم ریضش  47رنه، ین تن  3  ز تن  21عمل حداری امنید عال ه بد کیفد عمل، ب  حبس از 

 3  ز تن  21اا  امنید، فقب ب  حبس از عملی ردتمب شششوا ک  افس آ  عمل اا ای کیفد ایأششت  هی عفت عموری  ا جدیح 

این ایگد اختصنص ب  بدحبنبی ادا ا؛ هد عمل خالف شد  رشمول این قناو  «ن ضدب  شالق رحموم خواهد شد 47رنه، ین تن 

است، همن  چیمی ک  ا ل خواادیم آرده است؛  33قناو  تعمیدا  رصوا سنل  213ن ا  تبصده این رناه ک  همن  رناه شواری

ااد ک  تصویب شده بوا  ا آ  اه 33، این جمل  ک  عیننً ا  سشنل  326زانای ک  بد   حبنا ششدعی ننن، یعنی ا  تبصشده رناه   

رنه ین از پنبنه هما  تن پناصششد  3  ز تن  21موری ظنهد شششواد، ب  حبس از زانای ک  بد   حبنا شششدعی ا  رعنبد   ااظن  ع

 اادن هما   ینل جمای اقدی رحموم خواهند شدن اهبت  حق تبدیل شالق ب  جمای اقدی  ا هم ب  قنضی اااه

تدش فدهنگ ششو ای عنهی ااقالا فدهنگی یک قناوای  ا تحت عنوا   اهمن هنی اجدایی گأ  2267بعد از آ ، ا  سشنل  . 4

تد ا بن ه رأله  حبنا ا  این قناو  رنعمس کدااد ک  ا  کنن  جناب تد   هم عفنف   حبنا تصویب کدااد   یک اگنه جنرع

زان  ب  رأله  حبنا، یک سدی  تد یج فدهنگ حبنا   تشویق   تحدیض، ا   استنی   کیفدی   ربنزا  اقدارن  تنبیهی

 ادن اتی  ا ا  استو  کن  قدا  ااارقد

هدحنل هم  جوااب   ابعنا رأله  پوش  قناو  سنرنادهی رد   هبنا  ا تصویب کدااد ک  ب  ،هم ا  ربلس 61بعد ا  سنل . 5

  ا ا  اظد گدفت  بنشندن 

شوان رأله  رأشله  حبنا   پوشش  زان  بیششتد رداظد است   اد رأله  پوش  شنرل رداا  هم ری   هدحنل ا  این بحث ب 

طی چند ردحل  تبدیل ب  قناو  ششد؛ یعنی ب  این رعنن ک  تخلف از قناو  روجب ربنزا    کیفد شمداه   حبنا   پوشش  ا  

حبنا ین بن پوش  انرننسب   بدخالف شد   فتن  شوا ک  رثالً اگد زای بیششدن هم  اینهن اهمام است؛  قتی قناو  تصویب ری 
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  اینم  حبنا ب  عنوا  یک اهمام از انحی  حمورت اعمنل شده   ب  ششوا، این یعنی اهمامن پس ا هن اعمنل ریکند این ربنزا 

قناو   326 سشمیت ششننخت  شده   قناو  شده، تدایدی ایأت   کنرالً رأله  از این جهت   شن استن اهبت  بن توج  ب  رناه   

خواهیم ببینیم آین اسنسنً ریرن ربنزا  اسالری فقب رأله  حبنا ایأت؛ هد عمل خالف شد    حدام رشمول این قناو  استن 

این اهمام  جهی اا ا ین ا ، آین رششد   هأت ین ا ن بندخده اهمام ا  قنهب این قوااین تبلو  پیدا کداه است؛ آین اصالً جمهو ی  

  پوش ؟ بتوااد رلمم کند زان   ا توااد این کن   ا بمند؟ ریتوااأت  این کن   ا بمند ین ا ؟ اصالً حمورت اسالری ریاسالری ری

ورت تد بحث ا  این است ک  اسنسنً حماهبت  این بحث، بحث کلی است   فقب ا   ابط  بن پوش  رطدح ایأتن ا  اایده  سیع

توااد اهمام کند ردام  ا ب  اابنم تمنهیف اینی؟ حبنا   ستد بدای زان  یک تملیف است؛ خیلی از تمنهیف ایگد هم اسالری ری

توااد اأشبت ب  هم  تمنهیف اینی   اابنم آ  از سوی شهد اداا   آ  عمل کنند؛ آین حمورت ریهأشت ک  رأشلمنان  بنید ب    

حأنسیت ااشت  بنشد   آاهن  ا رلمم کند، ب  این رعنن ک  اینهن  ا ا  قناو  لکد کند   ربنز  بد آ  رتدتب کندن اینبن هم ا  رناه 

؛ هدکأششی علننً ا  ااظن    ارنکن عموری   رعنبد تظنهد ب  عمل رالحظ  فدرواید ک  تظنهد ب  هد عمل حدام آرده اسششت 326

حداری امنیدن ا بن ه تدک  اجبن  اینبن چیمی لکد اشده، گنهی ا  اایده اابنم رحدّرن    ا تمنا رحدرن  است   یک  قت 

کدا ربنزا  بدای ا  ب  بخ  ا م چیمی رطدح اشده ک  اگد کأی  اجبی  ا تدک ا  اایده تدک  اجبن  استن ا  قناو   اجع

 لکد شده بنشدن 

 سؤال 

گویند حق ادا ی ا  خینبن  چیمی بخو ین ننن ا  گیدا ین ا ، ریخوا ی حدام است؛ کن ی ادا ا   زه ریاستنا  تظنهد ب    زه

شوا؛ یعنی بدای گویم؛ تدک  اجب هم حدام است، این شنرل آ  امیقناو  این جنب  لکد اششده اسشتن ننن رن فعالً قناو   ا ری  

خواام، بنز این هم ا  ن بل ، رثالً اگد تظنهد ب  تدک  اجب کند، یعنی بگوید رن امنز امیتدک  اجب ربنزا  لکد اشششده اسششت

گوید تظنهد ب  عمل حدام کند، یعنی ا تمنا رحدرن ن اش بین  اشده است؛ ظنهد اینم  ریقناو  ربنزا  اسالری چیمی ا بن ه

اداشت  بنشد   بید   بینید، یعنی فعل حدام اا ا  ننن تدک  اجب یعنی خوا آششمن  کدا  حدام اسشت ننن زای پوشش  رننسشب    

اد  ب  استننا این قناو  ربنزا  ششوان ننن رممن است کأی امنز اخوااد؛ آین اگد کأی تظنهد ب  امنز اخوااد  کند،  ردتمب ری

 پوش  هم از آ  جهتگیداد؟ ننن ظنهد این قناو  بیشتد ردبوط ب  تظنهد ب  ا تمنا رحدرن  است   رأله  بدای ا  ا  اظد ری

 بیشتد رداظد استن 

حنل قناو  ب  احو عنم رطدح ششده   این جنب  اهمام ا  قوااین جمهو ی اسالری رطدح استن هذا جنی این بحث  جوا  أیعلی

ا  ب  اتوااند اأبت ب  اجدای احمنم اینی اهمام کنند   رملفین  ا  اهنی اسشالری   اینی اسنسنً ری اا ا ک  آین بندخده حمورت

ن بن ه ای ک  ا  ایااه  بأششین ی از خواهیم بحث کنیم  هیاابنم تمنهیف اینی کنند؟ اهبت  اینبن ب  خصششوص ا  بنا حبنا ری

آیدن لکد ششده، عنم است   اختصنصی ب  رأله  حبنا ادا ان هذا قهداً روضو  اهمام حمورت ب  تمنهیف اینی، بحث  پی  ری 

 توااد ین ا ن ه   فتن  حمورت اسالری ا  اهمام ب  حبنا است ک  آین ریارن ب  خصوص روضو  بحث رن رأل

 عنوان بحث

هنی حمورت اسالری ا  اهمام ب  حبنا ششوا قدا  ااا، چند عنوا  اسشتن یک عنوا ، رأئوهیت  عنواای ک  بدای این بحث ری
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 هن  ااد بین این ا ؛ رأئوهیتکداه اسشتن یک عنوا ، اختین ا  حمورت اسشالری ا  اهمام ب  حبنا اسشتن بعهشی هم تلفیق    

ک  از یک ایدگنه بین رأئوهیت   اختین  فدق است   از  اسشت  اختین ا  حمورت اسشالری ا  حبنان این هم بد این اسشنا  

  کنند ک  ا  حوزه حمورت فدقی بین رأئوهیت   اختینبین رأشئوهیت   اختین  فدق ایأشتن بعهشی تصشدید ری     ایگد ایدگنه

خواهند بگویند اأبت بین رأئوهیت حمورت اسالری   اختین  حمورت اسالری ا  حمم اهماریِ حبنا تأن ی یایأت؛ یعنی ر

اش هد ا  یک چیم اسششت   هذا ا  حوزه کند؛ بندخده چ  رن بگوییم رأششئوهیت   چ  بگوییم اختین ، اتیب اسششتن فدق امی

کند؛ ین بگوییم اختین ، این کفنیت از ت از اختین  هم ریحمورت همین قد  ک  بگوییم رأشششئوهیت حمورت اسشششالری، این کفنی

 کندن رأئوهیت هم ری

عنوا  رأئوهیت حمورت هنی حمورت اسالری   اختین ا  حمورت اسالرین اگد  سشد فدق اسشت بین رأئوهیت  ارن ب  اظد ری

تن بیندیشد؛ این  ظیف  حمورت اس یبنیأت بدای این ارد تدبیداسالری  ا اختین  کدایم، این رعننی  آ  است ک  حمورت ری

ا اهمام ب  حبنا از انحی  یعنی ب  عنوا  یک حمم شدعی ک  رتوج  حنکم   حمورت اسالری است، بنید این  ا اابنل کندن خو

شوان پس اگد رن گفتیم رأئوهیت حمورت اسالری، یعنی چیمی یک حمم شدعی است ک  رتوج  حنکم   حمورت ری حمورت

است   حمورت بنید این کن   ا اابنم اهدن ارن اگد گفتیم اختین  حمورت اسالری، این رعننی  آ  است ک   ک   ظیف  حمورت

توااد چنین اهماری  ا بدای شهد ادا    بدای حبنا رقد  حمورت حق اا ا این کن   ا اابنم اهد ارن رلمم ایأت؛ حمورت ری

 قت شششهد ادا  رلمم ب   عنیت آ  قناو  هأششتندن پس بین تعبید   کندن طبیعتنً اگد حمورت از حق خواش اسششتفناه کدا، آ 

رأئوهیت حمورت اسالری ا  اهمام ب  حبنا   بین عنوا  اختین  حمورت اسالری ا  اهمام ب  حبنا فدق استن حند رن بنید 

 کدام عنوا   ا اختین  کنیم؟ 

ت   تد اسکنیم، بد سی رشد عیت اهمام ب  حبنا ا  حمورت اسالری استن ب  اظد رن این عنوا  کنرلعنواای ک  رن اختین  ری

گیدان اگد بگوییم رأششئوهیت حمورت اسششالری، این طبیعتنً آ  کأششنای ک  این  ا حق حنکم   حمورت   هد ا   ج   ا ا بدری

بگوییم اختین ا  حمورت اسالری، ا   اقع اظد کأنای ک  این  ا  ظیف  حنکم   حمورت  گیدا؛ ین اگداااند، آاهن  ا ا بدامیری

ششوا؛ یعنی چ  رعتقد شویم این  ظیف  حمورت اسالری  گیدان ارن اگد گفتیم رششد عیت، هد ا   ا ششنرل ری  اااند، ا بدامیری

صو   رأله  رشد عیت آ  بنید ثنبت شوان اسشت   چ  رعتقد شویم حق   اختین  حمورت اسالری است؛ بندخده ا  هد ا   

شوا، رشد عیت استن اصالً اخنهت حمورت ا  ارد حبنا، آ  چیمی ک  جنرع بین این ا  عنوا  اسشت   هد ا   ا شنرل ری 

رشد عیت اا ا ین ا ؟ چ  ب  عنوا  حمم   چ  ب  عنوا  حقن اگد رن این  ا ب  عنوا  حمم هم اثبن  کنیم، این بنید رشد عیت  

م، بد سی کنیثنبت ششوا؛ اگد ب  عنوا  حق هم بداایم، این بنید رششد عیت  ثنبت شوان هذا عنواای ک  رن بدای بحث اختین  ری  

گوییم یعنی ا   اقع همن  بد سی فقهی رداظد رششد عیت اهمام ب  حبنا ا  حمورت اسالری استن بد سی رشد عیت ک  ری 

اهمام ب  حبنا ا  حمورت اسالرین عنوا  اهمام هم کلی است؛ این یک طیف اسشت،   یمدا فقهی ین بد سی فقهی رشد عیت  

 گیدان رن فعالً بن رقدا    چند   چو  آ  کن  ادا یمن هن   تنبیهن   ا ا بدری سیعی از ربنزا 

 سؤال 

  ا  ب فقب قدا  بنشد توصی  است، اهمام ایأتن ننن اگدگویید ری نک  ششم قناو  آ  اسشت ک  ضشمنات اجدا اا ان ننن این   اسشتنا   
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قناو  اگد ضشششمنات اجدا  توااد اابنم اهد؟چ  کن ی ریخواهد اهم امی کش  تو بنید حبنبت  ا  عنیت کنی   ا  بگوید  بگویشد 

 نشواد ریقناو  لک چیمی ک  ب  عنوا  اداشت  بنشد اصالً قناو  ایأتن فدق است بین چیمی ک  ب  عنوا  یک توصی  اخالقی  

یک توصی  است   یک ارد اخالقی است؛ ارد اخالقی ک  شد، یعنی بهتد است ک  این کن   ا بمند، ارن اگد  صدفنًتوصی  اخالقی 

اد  شوا  اابنم اداا هیچ اششمنهی ادا ان ارن قناو  یعنی آ  چیمی ک  ضمنات اجدا اا ا؛ یعنی بد رخنهفت بن آ  اثد رتدتب ری 

گویید قناو  ایأتن ننن  اگد از اید شدعی اگنه کنیم رخنهفت فدزاد بن پد  شمن ریگذا ادن آ  چیمی ک  اسم قناو    ی آ  امی

 شوا توصی  اخالقین ننن اگد رأله   دیت شدعیاگد از اید ششدعی ابنشد   اید عدفی  ا کنن  بگذا یم، این ری   عقوبت اا ا 

وید این گهذا اد  ا  ا  پن پد ش ری ا   ا اهمام کندنتوااد امی؛  قتی  دیت ابنشد، توصشی  اخالقی است  ا ا  اظد اگیدیم  پد 

گویند تو حق ادا ی ا   ا اهمام کنین ننن فدق قناو    اخالق همین کنند؟ ریخواهد؛ چ  کن ش ریگوید اهم امیکن   ا بمن، ری

 شوا یکری أت، بلم شت  بنشد، قناو  ایاسشت؛ قناو  یعنی آ  چیمی ک  ضشمنات اجدا اا ا؛ هد چیمی ک  ضشمنات اجدا ادا   

یک  چ ؟ یعنیشوان ضمنات اجدا یعنیتوصشی  اخالقی   یک تذکد   ا شنان اگد چیمی ضمنات اجدایی پیدا کدا، این قناو  ری 

 هنی رختلف ااشت  بنشدن اگد چیمی پشتواا  اداشت توااد جلوهای بدای عمل ب  این قناو  بنید بنششد؛ این پششتواا  ری  پششتواا  

کندن  هی تن رنااری ک  اهند، این اهمام پیدا ریقناو  ایأتن اینبن هم همین طو  است؛ ا   اقع ضمنات اجدا قدا  ریبنشد اصالً 

قناو  اشده، یعنی ضمنات اجدا پیدا امداه، آ  ایگد اسم  اهمام ایأتن فدق است بین اهمام اخالقی   اهمام حقوقین این ا  اهمام 

د اش سدزا  عقالستن اگهنیی اا اد؛ رثالً فدم کنید پشتواا ن اهمارن  اخالقی هم پششتواا  بن همدیگد فدق اا ادن ب  یک رعن

کأی یک کن  غیداخالقی کند، ا  رمنتب رختلف اخالقی این یک عواقبی اا ان اهمارن  اخالقی ب  جنب  اجدا کن ی ادا ا؛ آ  

اسششتن ارن اهمارن  حقوقی بد   ضششمنات اجدا   بد    ین عذاا  جدا  عدم کدام ک  اهنیت  تقبید عقال اهمارن  اخالقی  ا

هنیی ک  شوان بننبداین هد چیمی ک  جنب  اهمام حقوقی پیدا کند، یعنی همینپششتواا  اصالً رعنن ادا ا   اسم  اهمام حقوقی امی 

 اشوا، اصالً اهمام حقوقیربنزاتی بدای  ا  اظد گدفت  ششده استن اگد ا  اظد گدفت    عواقب   ا  قناو  آرده، اینهن حتمنً یک

آاچ  ا  بنا حبنا لکد شششده ا  آین  قدآ ، بیشششتد   اادبدخی ااعن کداه ایأششتن هذا ا  رو ا حبنا هم خواهیم گفت ک 

 کنیمن هنی اخالقی است   یک اختین  است؛ تملیف ایأتن اهبت  این حدف بنطلی است ک  بطال  آ   ا بعداً عدم ریتوصی 

أی حنل عنوا  بحث ک  یک عنوا  جنرعِ ا بداا اده هم  اقوال   ااظن    آ اء بنشد   هم   جوهی ک  گفتیم  ا شنرل شوا، علی

کنیم، رعلوم  قتی بحث بد سی رشد عیت  ا رطدح ری«ن بد سشی رشد عیت اهمام ب  حبنا ا  حمورت اسالری »این اسشت   

  رحل اما    بحث تنقید  شششوانل بدای اینم  ردز این بحث اقیقنً رعلوم اسششت ک  این یک بحث فقهی اسششتن  هی ا  عین ح

ا  جلأ  آینده بین  خواهیم   ا م ک  بحث رن بن رالحظ  این جهن  استن این جهن یجهت بنید ا  اینبن رتعدم شو چندشوا، 

 کدان 

 

« اهحمد هلل  ا اهعنهمین»            


