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

 خالصه جلسه گذشته

بحث در ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسالمی است. عرض کردیم به چند دلیل برای اثبات مشروعیت استدالل 

 شده است. تا اینجا سه دلیل ذکر شد و برخی از این ادله مورد قبول واقع شد و برخی هم مردود و مخدوش اعالم شد.

تر هم هست اش صورت بگیرد و مهمین ادله طبیعتا بحث بیشتری باید دربارهادله دیگری هم اینجا وجود دارد که البته برخی از ا

رود است و طبیعتا و دازیم چون بحث ما امروز جلسه آخرانها را مؤخر میبیشتری برای استدالل دارند. ما این تو چه بسا قابلی

میت چندانی هم نداشته باشد، اما به دلیل اختصار ای که ممکن است اهبه آن ادله محتاج زمان بیشتری است و لذا ما بعضی از ادله

 ها را مقدم کنیم.این مناچاری

 دلیل چهارم

 متشکل از دو مقدمه است: دلیل چهارم

حجابی و یا پوشش و عدم پوشش و همچنین مسائلی که مربوط به نظر له حجاب و بیاین است که به طور کلی مسأ مقدمه اول:

 ها مترتبه پوشش و حجاب در شرع وارد شده، به حسب برخی از آثار مهم اجتماعی که بر اینو نگاه است و احکامی که دربار

گیرد. مثال در باب نظر روایاتی داشتیم شود مورد توجه و لحاظ قرار میها یاد مینشود و چه بسا به عنوان حکمت احکام از آمی

تب بر رتتهییج به فساد و ارتکاب برخی از محرماتی است که مله ه تحریم نظر یا حکمت حرمت نظر مسأکه در آن روایات وج

هرحال هبکم نداریم.  های شیطان است و از این دست روایاتظر تیری از تیر. یا مثال در برخی از روایات وارد شده که ناستنظر 

تواند منتج به زنان میای است که آثاری دارد و عدم رعایت پوشش و حجاب مخصوصا از ناحیه لهمسأله حجاب و پوشش مسأ

ردن ت نکیاحجابی و رعاین است که مسأله بیمفاسدی شود که در حیطه اجتماع آثار زیان باری داشته باشد. پس مقدمه اول 

اب از ادله مربوط به پوشش و حج استفادهشود و این چیزی است که با استقراء و پوشش شرعی، حتما مفسده بر آن مترتب می

 است. و نظر قابل اثبات

این است که به طور کلی حکومت وظیفه دارد نسبت به بروز مفسده و شیوع مفسده در اجتماع مراقبت و حساسیت  :مقدمه دوم

داشته باشد. این یکی از وظایف اصلی حکومت است که نسبت به حفظ مصالح، و بروز مفاسد در جامعه حساسیت و مسئولیت 

، رفع ناهنجاری های اجتماعی امری است که همه عقال نسبت به آن اذعان دارند. در داشته باشد. باالخره دفع مفاسد اجتماعی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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کنند که ما باید با مفاسد برخورد کنیم. حال این مفاسد چه وانمود می ینی هم حداقل در مقام اثبات طوریحکومت های غیر د

 تماعی. مفاسد اجتماعی باشد، چه سیاسی و چه اج

م، قهرا حکومت ها را مبارزه با مفاسد دانستیانگیز است و وظیفه حکومتحجابی و بد پوششی مفسدهبی بنابراین اگر گفتیمنتیجه: 

فر و مجازات مقررات و کی تواند نسبت به پیشگیری و جلوگیری از مفاسد مترتب بر پوشش غیر شرعی و نامناسب قوانین ومی

رتب نشود. ها متمجازات و کیفر باشد تا آن مفسده وضع کند که مشتمل برآوری تواند الزام کند و یک قوانینی الزاممی وضع کند؛

ی. صورت برتواند ذکر شود برای اثبات مشروعیت. این دلیل کأن یک صغری دارد و یک کاین استداللی است که در این مقام می

با هر  ت کهکبری این اس است و حجابی مفسده انگیزبی استداللش یک قیاسی است که صغری و کبری دارد. صغری این است که

 تواند الزام داشته باشد.حجابی هم میتواند برخورد کند، پس نسبت به بیای دولت میمفسده

 بررسی دلیل چهارم

له تمام باشد و هم کبری. اما در مورد . یعنی هم صغرای مسأدمه ثابت شوداگر بخواهد این استدالل تمام باشد، باید این دو مق

بگوییم بد حجابی یا بی حجابی و یا بد پوششی مفسده انگیز است، این به نحو عام قابل اثبات نیست. وقتی بحث  صغری اینکه

آوریم، یعنی آن حدی که در شرع برای حجاب تعیین شده که باید پوشیده شود. از پوشش شرعی و حجاب شرعی به میان می

ن زن شود؟ بله، در عریان و برهنه بوداشد، آیا بر این مفسده مترتب میله این است که فرضا اگر بخشی از موی زنان بیرون بأمس

بخشی از موی سر و یا کال موی سر لزوما آن مفاسد به کشف که یک لباس غیر متعارف بپوشد مفسده وجود دارد. ولی آیا در 

 ود؟ اثبات اینشمفسده مترتب میحجابی و بدحجابی توانیم بگوییم بر هر نوع بیه میدنبالش است؟ یعنی به نحو موجبه کلی

 مشکل است. مسأله

ها ر اجتماعات، در معابر، در گذرگاهبه عالوه که اگر بخواهیم از این زاویه به تحقق مفاسد نگاه کنیم، چه بسا اصل حضور زنان د

 د مشکل است.رسیعنی نقض دارد. لذا اثبات صغری به نظر می ها مترتب شود؛نند آن مفاسد بر آتواها میو بازار

یار دارد لیت و اختوله درست است. دولت چه به مفهوم مدرن و چه به مفهوم سنتی نسبت به دفع و رفع مفاسد مسئاما کبرای مسأ

به خصوص در مورد دولت اسالمی و حکومت اسالمی داریم  ما گیری از مفاسد؛آور داشته باشد برای پیشتواند قوانین الزامو می

ر های عقالیی که داسالمی از سنخ حکومتلیت حکومت اسالمی است. حکومت غیروگوییم این یک مسئگوییم و میسخن می

بت به دفع و ها نسنای که آهایی برای دفع مفاسد دارند، اما همانطور که اشاره شد، مفسدهلیتوعالم هم وجود دارد، یک مسئ

سد نامیم انطباق داشته باشد. مفاکنند، اینطور نیست که در همه موارد با آنچه که ما آن را مفسده میلیت میورفع آن احساس مسئ

ت. انگیز اس شراب خواری هم به نظر ما مفسدهگوییم مفسده، مثالها تعریفی خاص دارد، اما در حکومت اسالمی وقتی میننزد آ

هایی تدانند و یک محدودیانگیز میخواری را داری مفسده بدانند. بله، مستی و بد مستی را مفسدهنطور نیست که شرابای آنها اما

ا هنخواری به نظر آکنند. اما اصل شرابرا جریمه می کنند. مثال اگر کسی در حال رانندگی مست باشد، اوبرایش اعمال می

ره له نگاه کنیم، باالخاز منظر حکومت اسالمی اگر به مسأ له متفاوت است. مامی مسأیز نیست. اما در حکومت اسالمفسده انگ

ا م انون وضع کنند و مقررات جعل کنند؛در حکومت اسالمی این مسئولیت و اختیار وجود دارد که نسبت به دفع و رفع مفاسد ق

ا این دلیل به نحو تام و کلی موافقت کنیم. بله به نحو توانیم بدر این اشکالی نداریم. عمده اشکال ما در صغری بود. لذا ما نمی
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جاب را تواند مشروعیت الزام به حموجبه جزئیه ممکن است بگوییم بر بد حجابی و بر پوششی مفاسدی مترتب است و این نمی

 اثبات کند.

 دلیل پنجم

 است:دلیل پنجم هم متشکل از یک صغری و کبری و به صورت قیاس 

 حجاب و پوشش از شعائر و مقدسات و حرمات اهلل است. اول:مقدمه 

ت مسئولیت و تکلیف دارد. حکومت اسالمی ه حفظ شعائر و حرمات اهلل و مقدسااین است که حکومت نسبت ب :مقدمه دوم

  وظیفه دارد که حرمات الهی و مقدسات را تعظیم کند و این شعائر را حفظ کند.

 مایدنو قوانینی وضع  کندتواند الزام عنوان شعائر و حرمات الهی مسئولیت دارد و می حکومت نسبت به حفظ حجاب به :نتیجه

کنند ر الهی و این امر مقدس و محترم عنداهلل در جامعه محفوظ بماند و با کسانی که با این حکم و شعائر الهی مخالفت میتا شعائ

 برخورد کند. 

 بررسی دلیل پنجم

تمام نیست. اینکه ما حجاب را از شعائر الهی بدانیم، به یک معنا درست است. یعنی حجاب از  رسد این استدالل همبه نظر می

مسلمات است و در حقیقت جنبه نشانه جامعه اسالمی دارد. بعضی از امور و تکالیف در حقیقت سنبل و نماد جامعه اسالمی و 

یعنی حجاب به عنوان یک نماد در جامعه اسالمی  چنین است. چنین است، حجاب این شود. مثال نماز ایندینی محسوب می

. اگر این نماد باشد و از شعائر جامعه دینی باشد، به یک معنا درست مسلمان بودن افراد آن جامعه است معرف اسالمی بودن و

 است. ولی فرق است بین اینکه یک چیزی به عنوان امر مقدس و حرمات و شعائر مطرح شود، یا نماد باشد.

شود، اما در حقیقت دو قاعده هستند؛ یکی حرمت اهانت به قاعده داریم که البته این دو قاعده گاهی با هم خلط میما دو 

ای هم با یکدیگر ندارند. حرمت اهانت به مقدسات، مبادی اند و مالزمهها دو قاعدهمقدسات، و دیگری وجوب تعظیم شعائر. این

یم. وجوب تعظیم و بزرگداشت شعائر هم یک مبنای اهجای خودش درباره آن بحث کرد ای دارد که به تفصیل درو مبانی و ادله

 جا به جای یکدیگر مورد استفادهدیگری دارد. عرض کردم این دو قاعده بعضا به جای یکدیگر هم استعمال شده و گاهی ادله این

ی خلط صورت گرفته. برای شعائر و مقدسات، تعریفی قرار گرفته و حتی در تعبیر و عنوانی که از این قاعده نام برده شده، گاه

گویند. ما یک بحث تفصیلی داشتیم که این شعائر و مقدسات مثال از خود قرآن، پیامبر، ائمه ارائه شده که اصال شعائر به چه می

ن ی عمل نشود، ایگیرد. اینکه به یک حکم دینرا در بر می بعضی امکنه و مکان های خاص، همه معصومین و بعضی معتقدات و

 عمل نکردن مصداق اهانت نیست. 

خواهیم ببینیم آنچه که از مقدسات و شعائر محسوب اول این است که خود این از مقدسات هست یا نیست. میپس اشکال 

ز هم اوقت ممکن است کسی نماز را هم قبول داشته باشد و اعتقاد به نم شود، آیا اعتقاد و باور به حجاب است یا عمل؟ یکمی

ی خروی هم دارد. حتند، در واقع مشکلی دارد و عقوبت اکباشد. کسی که نسبت به نماز سستی مینداشته باشد، اما اهل نماز 

 را به عنوان یک مقدسی که مورد اهانت قرار گرفته کار او توانیم اینشود. اما آیا میبنابر بعضی روایات شفاعت هم شاملش نمی

اند واجب است یا اینکه اهانت به مقدسات حرام است، در حقیقت یک تعریف و تکریم شعائر که گفته؟ تعظیم یا قلمداد کنیم

طرف هم نماز خواندن به عنوان  محدوده خاصی دارد. مثال کوتاهی در نماز مصداق توهین به شعائر و مقدسات نیست. از آن
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کند، در محیطی عمل و نماز او سجد حضور پیدا میتعظیم شعائر نیست. فرضا یک شخصی در اجتماع به صورت عمومی در م

بنابراین  شود.شود تعظیم شعائر. ولی نخواندنش و عدم حضورش توهین و وهن محسوب نمیکند، این میبازتاب اجتماعی پیدا می

ر محدوده ست، داینکه ما به طور کلی بگوییم تعظیم شعائر واجب است، جای بحث دارد. اینکه بگوییم اهانت به مقدسات حرام ا

  و حدود و ثغورش بحث است.

دیگر اینکه اساسا این بی حجابی یا بد پوششی، یکوقت به عنوان زیر سوال بردن این حکم شرعی است، مانند رفتاری که چند 

وال سایستادند و علنا قصدشان توهین به یک باور و اعتقاد و زیر آمدند در گوشه خیابان میوقت پیش مرسوم شده بود که می

دهند، بردن یک حکم شرعی بود. اینکه مجازاتش چیست بماند. بحث در این است که اگر از باب اینکه اهتمامی به امر حجاب نمی

این مصداق توهین به مقدسات و وهن شعائر باشد، خودش جای بحث دارد. البته عنایت بفرمایید که این منافاتی هم ندارد که ما 

شرعی و به عنوان یک واجبی که مربوط است به عمل شخصی افراد، ولی دارای اثر اجتماعی حجاب را به عنوان یک حکم 

ها بحثی نیست و حتی باالتر اینکه حکومت اسالمی هم است و نسبت به آن اهتمام داشته باشیم ودر ترویجش بکوشیم. در این

عمل را مصداق توهین به مقدسات و وهن شعائر و یا  نسبت به ترویج این حکم شرعی باید اهتمام داشته باشد. ولی اینکه ما این

تواند توهین به شعائر بدانیم و از این رهگذر بگوییم دولت و حکومت اسالمی مسئولیت دارد که با بدحجابی برخورد کند و می

 شود، این قابل قبول نیست.قانون وضع کند، از این طریق و با این عنوان که دارد به مقدسات توهین می

یافته ترتیب  سازمان نحوبهگیرد مانند مثالی که ذکر کردم. مثال گروهی رفتاری را علیه حجاب که، یکبار رفتار خاصی شکل میبل

خواهند این حکم شرعی را تحقیر و خفیف دهند و قصدشان هم زیر سوال بردن و وهن این حکم شرعی است و در واقع میمی

. خاص و استثنایی نیست یهات است. بحث ما در شرایط و موقعیتله متفاوقهرا آن مسأکند و عنوانی پیدا میکنند. آنجا یک 

حسوب مآیا بد حجابی و بد پوششی به عنوان مصداق توهین به شعائر و توهین به مقدسات  بحث در این است که به طور کلی

 تواند مصداق چنین چیزی قرار بگیرد.رسد که نمییا خیر؟ این به نظر می شودمی

 سوال:

ات ساستاد: خیر. اینکه حکومت نباید توهین به مقدسات کند روشن است. بحث این است که حکومت نسبت به اهانت به مقد

بر فرض که این از مصادیق شعائر اهلل باشد، تعظیم هم واجب باشد، حکومت هم مسئولیت دارد یا خیر؟ ما اصال  .لیت داردومسئ

ظار شعائر نآید در اخواهد بگوید کسی که میاگر تعظیم شعائر هم واجب باشد، یعنی می گوییم تعظیم شعائر واجب نیست.می

.شما فرض گرفتید که واجب است، اگر واجب باشد و دولت هم مسئولیت داشته باشد، باید تعظیم شعائر کند ... الهی را تعظیم نمی

 معنایش این است که خودش نسبت به تظیم شعائر مراعات کندگوییم دولت و حکومت، وقتی ما می .... بکند و مراقب باشد که

نجام ... اینکه این را ا شودخیر الزام را کاری نداریم، اما میخواهیم بگوییم اگر دولت و حکومت ببیند در جایی این رعایت نمی... 

 .داللتش مشکل است، ولی نه اینکه اصال داللت نداشته باشد دهد یعنی تعظیم شعائر....نمی

 سوال:

مه وظیفه گویید، یعنی هاستاد: خیر، تعظیم شعائر غیر از یک عمل فردی است. تعظیم شعائر با آن پیش فرض هایی که شما می

دارند در صحنه اجتماع و در عرصه جامعه نسبت به این امر تعظیم و احترام داشته باشند. حال اگر این وظیفه همگانی آن هم 
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ست و حکومت هم طبق فرض شما مسئولیت دارد، مسئولیت حکومت نسبت به تعظیم شعائر مسلما بروز و ظهورش به این شکل ا

 تفاوت دارد به مسئولیت یک فرد.

 سوال:

شود آن را درست کرد ولی از اساس این ارتباطی با مقوله بحث بر یک مبنای از اساس باطل است. البته می استاد: اساسا این

 شود. ا محسوب نمیهنتعظیم شعائر ندارد و از آ

 به هر حال دلیل چهارم و پنجم هم نتوانست مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسالمی را اثبات کند.

 بندیجمع

زام کند. تواند التا اینجا ما پنج دلیل اقامه کردیم. دلیل اول را پذیرفتیم که حکومت با توجه به اهداف میانی و غایی که دارد، می

 داللت یک آیه را پذیرفتیم. تود که در بین آیادلیل دوم آیات ب

نکر متوان اقامه کرد. از جمله ادله نهی از دلیل سوم، چهارم و پنجم مورد قبول ما واقع نشد. چندین دلیل دیگر بر مشروعیت می

به  ها را ما با توجهدر اینجا وجود دارد که این یگر همیرات که بحث مفصلی دارد. چندین دلیل دکه بحث مفصلی دارد. ادله تعز

رسد، لذا ادامه بحث اینکه چهارشنبه هم اول ماه مبارک رمضان است و نهایتا بخواهیم فردا این بحث را ادامه دهیم به جایی نمی

 مشاءاهلل به قید حیات و از همه دوستان و برادران گرامی هم التماس دعا داریم در ایاکنیم به بعد از ماه رمضان انرا موکول می

شاءاهلل خداوند همه ما را نسبت به عبادت، بندگی، تزکیه و تطهیر باطن و انجام های قدر و انماه مبارک رمضان به ویژه در شب

توان انجام داد موفق بدارد و انشاءاهلل بتوانیم از این فرصت بهره بیشتری ببریم و اعمال عبادی و روزه و آنچه که در این ایام می

 .آنانها از شرور از مسلمانان و رفع گرفتاری های عالم تشیع و دفعشکالت و گرفتاریکنیم برای حل مانشاءاهلل دعا 

 

«والحمد هلل رب العالمین»            

 

 


