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  چكيده
 ينحقيقت را بيان كندكـه حجـاباست تا ا ىاهتمامبحث از پوشش و حجاب از منظرعقل و نقل، 

 ى،الهـ یتقـوايـت و بـا محورياسـت شرع يفتكـال يرد سـاهمانن یعباد یو دستور ىشرع ىحكم

از آن جا كه ذات اقدس الهـى . باشد مى ىشرع ينفرام  نهادن به  و گردن يتعبود  به آننشانه بندی یپا

بر اساس مصالح و مفاسد واقعى، برنامه زندگى سعادتمندانه را برای بندگانش ترسيم نموده است؛ لذا 

كند كه انسان بايد تابع اوامر و نواهى الهى بوده و خداوند را بـدين واسـطه تعبـد  عقل سليم حكم مى

ضـرورت دارد تـا  رو نمايد؛ از ايـن تر از عقل عمل مى قوی ،كردن احكام يىدر اجرا يندنمايد؛ زيرا 

 يـنگونـه د و ايـن يـدنما ياریكند  مى دركآن را  يزكه خود ن ىاحكام یق اجراعقل را در تحقّ  ين،د

  . دهد است انجام مى آنفظ اححامى و را به عقل كه درواقع  يشخدمت خو ينتر گبزر
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  ـ مقدمه1
و جعـل  تبيين ابعاد مختلف آن با توّجه به فطري بودنش و حجاب و پوشش مبحث

ُ و اختصاص داده  يشای به خو ويژه يگاهجاآن توسط اديان الهى  رسـابقه اسـت امري پ

 ی، انسـان را موجـوديعتشـر ؛انـد بـه آن پرداختـه جهتـىكه پژوهشگران هركدام از 

از  یو دور ىانسـان یهـا بـه ارزش يدنرسـ یبـرابايد كه  داند ىهوشمند و خردمند م

 يـنازجملـه ا ىحفظ حجـاب همـراه بـا عفّـت بـاطن كند، تالش  يوانىح یها خصلت

 تحـّوالت اجتمـاعيمتاسفانه اّما ؛ دارد يدكآن تأيعت براست كه شر ىانسان یها ارزش

پديدار گشـته موجـب گرديـد تـا  در غرب گريزی ينايجاد فضاي دجوامع كه به دليل 

نهـد و بعضـي  ىرفته رو به سست شعائر ديني ازجمله سنّت رعايت پوشش عفيفانه، رفته

رده يـا از زنان تحت تأثير فضاي اجتماعي دوران تجّدد، بعضًا حجاب خود را كنار گذا

در پى اين امور، ذهن جستجوگر به دنبال ايـن اسـت تـا منزلـت . توجه باشند به آن بى

 تبيـيندر  را عقلياستدالل های وحجاب و پوشش را در شريعت يافته و جايگاه عقل 

ى بيابد و به بررسى ايـن مسـئله كـه آيـا عقـل و حكم اله ينا يعتشر وحجاب   مسئله

را به كنه و ذات احكام الهى رهنمون گردد، بپردازد و  استدالل های عقلى قادر است ما

بررسى كند كه نتيجه عملى اجرای اين فرامين الهى كسـب كـدام ارزش انسـانى را بـه 

دنبال خواهد داشت؟ اين جستار كه با تكيه بر آيات و روايات و مباحث عقالنى انجـام 

  .شده مسيری برای رسيدن به پاسخ سواالت فوق است

  

  تبعيت از عقللزوم  ـ2 
 از هايى كه در قرآن كريم، آيات بسيارى در لزوم تبعيت از عقل وجود دارد و انسان

 َفـال َيْعِقلُـون«: دهـد قرار مـى و توبيخ مورد نكوهشاند را اين نعمت الهى غفلت كرده
َ
 .»أ
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ذات اقدس الهى، رجس و پليدی را بر كسانى قرار ميدهـد كـه اهـل ) 169/االعراف(

ِيَن ال َفْعِقلُـونَ « ندباش تعقل نمى َّ همچنين در روايات ) 100/يونس( .»َوجَيَْعُل الرِّْجَس بَلَ ا

به عـزت و جاللـم، خلقـى از : فرمايد بسياری نقل شده است كه خداوند جل جالله مى

نكه اانسـ يمسـل پـس عقـل) 419: صدوق، بى تـا. (تر، نزد خود نيافريدم عقل محبوب

 ّ های  خطرناك و مهلكه يرهایدر مس يتشهدا یبرا ىعنوان چراغ ان آن را بهخداوند من

 ىالهـ يناز فـرامشده از اصولبرگرفته  يروینهاده است، انسان را به پ يعتبه ود ينسنگ

 .كنـد مـى يّنچهـارچوب معـ يتاز آن انسان را ملزم به رعا يروینمايدكه پ دعوت مى

هـا  سمت خوبى داشته به ا نگهه است كه او را از لغزش ىدرون يرويىآن پرورش ن  يجهنت

 .است) یتقو(حفظ نفس   همان ملكه ى،درون يروین ينا .نمايد مى يتهدا

  

  )دين(لزوم تبعيت از نقل  - 3
انسـان را  ىهـای زنـدگ تمـام عرصـه ،قـرآن  شريفه ياتآ ءدانيم تاللو مى كه چنان

را در سراسر وجود انسان و روابـط  يتعبود های وحيانى خود، با آموزه نوردد و درمى

 سـيمرا با محور عبادت و تقويتر يكتاارتباط خلق با خالق  علوّ  يده،حاكم گردان ىانسان

ُ آياتِِه لِلنَّـاِس لََعلَُّهـْم « .دهد و انسان را به سمت سعادت سوق مى نمايد مى ُ ابَّ َكذلَِك يُبنَيِّ
اسـتمداد از ديـن بدون یو تقو يّتراه عبود يمودنچون پ از طرفى) 187/البقره( »َفتَُّقون

ِْسالم«و دين حق اسالم است  ناممكن استحق 
ْ

ِ اإل يَن ِعْنَد ابَّ ِّ َو «) 19/آل عمران( »إِنَّ ا
ـارِسِينَ 

ْ
ِْسالِم ِديناً َفلَْن ُفْقَبَل ِمْنُه َو ُهـَو يِف اْآلِخـَرةِ ِمـَن اخل

ْ
 )85/آل عمـران( »َمْن يَبَْتِغ َلرْيَ اإل

 يراجان پـذ را با گوشِ  ىاله ينو فرام ياتآبايستى مطيع دين حق باشد و انسان راينبناب

كتـاب ديـن  كـهچـه اينآن را ارج نهـد؛  ×با رهنمودهای مقام عصمت و طهـارتو 

ّ  يتهدا ،)قرآن( ّ  يرهسـ يـاناساس و بن ،است و تقوا يانقمت . اسـت ىقـو روش مـردم مت

َس « :فرمايد كه مىچنان  سَّ
َ
 َفَمْن أ

َ
ِ أ كسى كـه  ؛آيا)109/ توبه(. »... . بُنْيانَُه بَل َيْقوى ِمَن ابَّ
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تر است يا كسى كـه اسـاس آن هآن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا كرده ب ی شالوده

  .... را بر كنار پرتگاه سستى بنا نموده 

آن  بـه يـدبا ،حاصل نموده ينانكه به صدور حكم از طرف پروردگار اطم پسانسانى

ّ تع كه اطاعت از خداونـد  يراز« يد؛را ترك گو ىد داشته باشد و اوامر او را اجرا و نواهب

اَعـُة َمتَْجـٌر َرابِـح« :سودبخش ىتجارت ،او یاز دستورها يرویو پ تـرين  ، مسـتحكم»الطَّ

اَعةُ اوف«: پناهگاه زٌ  ىالط
ْ
قْـَوى« :ترين سبب براي نجات ، قوي»ِحر

َ
ِ أ اَعـُة ِبَّ و  »َسـبٍَب   الطَّ

ْطَوُقُهمْ «: ترين كار عاقالنه
َ
ْقَقُل اجَّاِس أ

َ
ِ ُسـبَْحانَه  أ آن  ی تقوا و زاينده ی است كه زاييده »ِبَّ

َ بِتَْقَواهُ «: است ِطِع ابَّ
َ
َ بَِطاَعِتِه َو أ ِ ُسـبَْحانَُه فَـإِنَّ «: چيزي برترينو  »اتَِّق ابَّ َعلَيَْك بَِطاَعـِة ابَّ

ِ فَاِضـ ْ َطاَعَة ابَّ َ كـه (الهـي  ی مندي از هـدايت ويـژه است كه موجب بهره »ءٍ  لٌَة بَلَ لُكِّ 

، 3ج: 1388 ى،مليĤجواد: ك.ر. (»)إِْن تُِطيُعوُه َيْهتَـُدوا(): همان ايصال الي المطلوب است

329(   

  

  تقوا در رهگذر تبعيت از عقل و نقل -4
و عقل آن است كه  يستن ىاز وح يرویجز پ يزیچ ،تقوا ير وضم یصفا يّت،عبود

را كه خداوند انسـان  ىاصل، زمان ينبر هم يهبا تك. دارد خداوند وا يّتانسان را به عبود

؛ يرفتحكم خـدا را پـذ يدبا كند مىنماز، زكات، حفظ فروج و حجاب  مأمور به انجام

لَْهَمهـا «نهـاده اسـت  يعتاز تقوا را در نهان هركسى به ود ىآگاه سخداوند اسا يراز
َ
َفأ

را صـادر  ىاجتمـاع ييـافرد يفـىو خداوند هـر جـا تكل) 8/ شمس( »ُجوَرها َو َيْقواهافُ 

 يشـگاهدر پ ىكامـل و فروتنـ يّـتكه تقـوا عبود يرادهد؛ ز فرمايد به تقوا دستور مى مى

جـا آورد  را به يّتعبود يطكه شرا ىكس ريفه،ش يتاست و مطابق با روا يمخداوند حك

َل لِلِْعْتقَمْن قَ «از آزادشدگان آتش است  هِّ
ُ
ائِِط الُْعُبوِديَِّة أ  :ی، بـى تـاآمـد يمىتم( .» اَم برَِشَ

199(  
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 ىاله ينبرگرفته از فرام ىاصول. است يّنقرار گرفتن در اصول و چهارچوب مع ،تقوا

 ×كـه امـام صـادق چنـان. ق خواهـد شـدمحقّـ ىالهـ ىكه با اطاعت از اوامر و نواه
ْن َال َفْفِقَدَك «: فرمايد مى

َ
َمَرَك َو َال يََراكَ أ

َ
ُ َحيُْث أ ، 67 ج: ى، بـى تـامجلس( .»َحيُْث َغَهاك  ابَّ

و  يّاتآن است كه خداوند تو را در واجبات و اوامر خودش حاضر و در منه واتق) 285

 
ّ
واجبـات و   به انجام همه يهبه تقوا، توص يهتوص يب،ترت بدين. يندببمات خود غائب محر

  يعترك جم
ّ
  . برگرفته از دالئل عقلى يا برگرفته از دالئل نقلى باشد چه مات استمحر

  

  حجاب و پوشش از منظر عقل و نقل - 5
كـه  از دو سـوره يـاتىآشـود  با سيری گذرا در آيات شريفه قرآن،مشخص مى

ّ
  متبر

نظـر بـه مكانـت  كهباشد  مى ى در امر حجاب و پوششاله ينفرام  احزاب و نور نمونه

ّ  یوجود  يمحـر يـترعا ،را مورد خطاب قرار داده |يامبرزنان پ ر،زن، خداوند مدب

  :فرمايد روابط را مطرح نموده، مى

ِي يِف « َّ َْضْعَن بِـالَْقْوِل َفَيْطَمـَع ا َقْينُتَّ َفال ختَ َحٍد ِمَن النِّساءِ إِِن ايَّ
َ
َقلْبِـِه يا نِساَء اجَّيِبِّ لَْسنُتَّ َكأ

ت و طهارت بـه و دستور عفّ  يژهحكم و ينا با) 32/االحزاب( .»َمَرٌض َو قُلَْن َقْوالً َمْعُروفاً 

  يـهدرواقـع آ. گيـرد را مـى يماردالنسوءاستفاده و گناه از ب  ينهزم ،|يامبرهمسران پ

  به خـانواده ،ها از ارزش يرویمردم در پ يراز ؛كند مى يانجامعه را ب به ىالگوده يفه،شر

  .كنند ه مىتوجّ  |يامبرپ

   يهآ در
ّ
چراكـه  ؛اسـت ينـىطرف  رابطـه ،و تقـوا ىاله يناطاعت از فرام  رابطه كهمتبر

. گـردد شده و درنتيجه محـور كرامـت مـى يّتو تقوا موجب اطاعت و عبود ىخداترس

تْقاُكمْ ...«
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعْنَد ابَّ

َ
إِِن ايََّقْيـنُتَّ ...« :يـدفرما ىمـ چنان كه )13/ الحجرات( .»...إِنَّ أ

َْضْعنَ  ّ  يداگر اهل تقوا هست؛ »...بِالَْقْولِ  َفال ختَ كـه  زيـرا «يد؛در قول نداشته باش یازپس طن

از هر امر ناپسند است، چه ناپسند بودن آن  يزیداری هر چ و نگه يانتمطلق ص ی،تقو
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: 1388 ،جوادی آملى.(»ىنقل ياباشد  ىآن عقل يلكه دل اعم از آن ى،عرف ياباشد  ىشرع

  )1،392 ج

ــْرَن يِف « و وَو َق
ُ ْ
ــِة األ اِهلِيَّ

ْ
َج اجل ــرَبُّ ــرَبَّْجَن َي ــوتُِكنَّ َو ال َي و در  )33/االحــزاب. (»... ُنُي

ظاهر نشـويد ) در ميان مردم(هاى خود بمانيد و همچون دوران جاهليّت نخستين  خانه

ــانب طبــق... و  ــاعّال  ي ــه طباطب ــالقول«، &يىم  »و قــرن و ال تــربجن«، »فــال ختضــعن ب
 ينىو د ىاله ى،اخالق يارمع. زنان است  و همه |يامبرزنان پ ينهای مشترك ب خصلت

بـا نـاز و كرشـمه و گفتـار و  يـداست كـه زن نبا ينزن و مرد نامحرم ا ياندر روابط م

مات مقـدّ ... ى عرفـيرغ یرفتـار تغييـرگفتـار و  يلبا تطو يزغيرعادی و مرد ن یرفتار

كند  حكم مى ينىادب د. نفس را فراهم سازند یآتش هوا ىو اسباب افروختگ يتمعص

 :1390 ،جوادی آملى. (محفوظ بمانند يعتشر يندر چارچوب قوان يدروابط با ينكه ا

روشن شد كه تقوا با عمـل  يحتوض ينبا ا پس.را موجب گردد يتتا تقوا و عبود) 137

عمل  ىو از طرف آورد عمل صالح را فراهم مى  ينهتقوا زم يعنىمتقابل دارد؛   صالح رابطه

  . شود تقوا مى يلصالح موجبات تكم

 يّـتامر به نشستن در خانه و عدم حضور در جامعه چون دوران جاهل گفتنى است

مطلب به همـراه  ينا كه ذكرشده است  ياننماز و پرداخت زكات ب  همراه امر به اقامه  به

و  یمعنـو یيرانسـان و سـ یخودسـاز يقينـاً دارد كـه  یرمـز و راز ى،دو ركن اساس

 :فرمايـد مـى چنان كه ناظر به عدم اختالط است  يهادامه آ.خواهد داد يجهرا نت يّتعبود

ْطَهـُر لُِقلُـوبُِكْم َو قُلُـوبِِهنَّ  ...«
َ
حْكُُموُهنَّ َمتاخً َفْسـَئلُوُهنَّ ِمـْن َوراءِ ِحجـاٍب ذلُِكـْم أ

َ
 »...َو إِذا َسأ

  )53/ حزابالا(

 یو خـوددار | يـامبربا دستور به در پرده قرار گرفتن همسـران پ يمحك خداوند

 يلمـردم را بـه تحصـ يشـان،ها و نگاه نكـردن بـه ا گفتن با آن يممردان از سخن مستق

حجـاب و عفـاف  يتطهارت را رعا يلهای تحص از راه يكىفرموده و  يقطهارت تشو
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كـه  يش رات از خـوو اطاعـ ابخداوند متعال درخواست از وراء حج. فرمايد ذكر مى

قـرار  یجان بشر یطهارت روح و اعتال يلتحص یبرا ىاست، راه ىاله یموجب تقوا

از  ينعـدم تمكـ. اسـت ىاله ينترين اهداف نزول فرام پرورش روح از مهم. داده است

 از طرفـى و يلمى نمايـدروح را مسموم ساخته، قداست نفس و روان را زا ىاله ينفرام

موجب درمـان پاك نموده و  ىاو را از هر گناه ىاله وامرابر اانسان در بر ىخضوع دائم

  .ياستهای درون ها و تيرگى دردها، تاريكى

فَُّها « :فرمايد مىرا مورد خطاب قرار داده  |،ذات اقدس الهى،پيامبرشادامه در
َ
يا ك

ْزواِجَك َو بَناتَِك َو نِساءِ الُْمْؤِمننَِي يُْدغنَِي 
َ
ْن ُفْعـَرْفَن اجَّيِبُّ قُْل ِأل

َ
ْد أ

َ
َعلَْيِهنَّ ِمْن َجالَبِيبِِهنَّ ذلَِك أ

ُ َلُفوراً رَِحيماً    )59/ االحزاب( .»َفال يُْؤَذْفَن َو اكَن ابَّ

كنـد  مى يانب ،پسند صورت عقل را به »يبهنمن جالب يهنعل يدنني«ت علّ  يم،حك خداوند

ْن ُفْعَرْفَن فَال «: فرمايد و مى
َ
ْد أ

َ
است تا از  ىدستور خداوند بنا به مصلحت ينا ؛»يُْؤَذْفنَ ذلَِك أ

 یدر انتهـا. تر استهشما ب یبرا ينو ا يريدو آزار قرار نگ يّتمورد اذ ،شده شناخته يزانكن

 ىالهـ یحسـنا یاسـت كـه از اسـما ىبودن ذات اقدس الهـ يمبحث از غفور و رح يه،آ

 يـعبـاال رود و مط يّـتعبود ىان ترقّـدارد كه اگر انسان از نردبـ ينباشد كه نشان از ا مى

 یبـرا يـژهو ىرا محو نمـوده، رحمتـ ىآثار معاص يقىحق باشد غفورِ  ىاله ينمحض فرام

احـزاب از   سـوره يـاتباورنـد كـه آ يـنبر ا برخى.فرمايد مى يكوكارانافاضهمؤمنان و ن

حكم، عموم زنـان را  يمت و تعمكه علّ  حال آن ،باشد مى |يامبراختصاصات همسران پ

ذكر اسـت  شايان. دنباش مى |يامبرهمسران پ يات،آ  يّهلمخاطب اوّ  هرچندگيرد  در برمى

. فسـاد هسـتند الاحتمـ يقاضعف مصاد ،حكم مادر مؤمنين را داشته |يامبركه زنان پ

احكـام نسـبت  ينرا مورد خطاب قرار داده است تا ا يقاضعف مصاد يمپس خداوند حك

  )، فصل ششم1382پورفر،  ىنق: رك. (اولى قويًا اجرا گردد طريق به يگرانبه د

  احزاب قبـل از سـوره  از آن است كه سوره ىحاك يات،نزول و شأن نزول آ ترتيب



194   های عقل و نقل در مسئله حجاب با محوريت تقوی سنجه  

  ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم( 

كه  چنان يده است؛نازل گرد |الشأن عظيم يامبرتدريج بر پ بانوان به  يژهنور و احكام و

نورزنـان و مـردان پارسـا را   در سـوره ىاحزاب، ذات اقـدس الهـ  سوره  ياتبعد از آ

بْصـارِِهْم َو حَيَْفُظـوا « :اده، مى فرمايدگونه مورد خطاب قرار د اين
َ
وا ِمْن أ قُْل لِلُْمْؤِمننَِي َفُغضُّ

َ َخبرٌِي بِما يَْصَنُعونَ  ْز لَُهْم إِنَّ ابَّ
َ
بْ *  فُُروَجُهْم ذلَِك أ

َ
صـارِِهنَّ َو َو قُْل لِلُْمْؤِمنـاِت َفْغُضْضـَن ِمـْن أ

ـْبَن خِبُُمـرِِهنَّ بَل ُجُيـوبِِهنَّ  َرْضِ ْ َو ال حَيَْفْظَن فُُروَجُهنَّ َو ال ُفْبِديَن زِينََتُهنَّ إِالَّ مـا َظَهـَر ِمْنهـا َو 
  )31-30/النور. (»...ُفْبِديَن زِينََتُهنَّ إِالَّ 

از نگـاه بـه هـای خـود را  تا چشـم ،فرمايد زنان و مردان مؤمن و مؤمنه امر مىبه 

ْز لَُهـمْ «: فرمايد مى، دهد نامحرمان فروگيرند و آنان را به حفظ فروج فرمان مى
َ
، »ذلَِك أ

اسـت، انسـان در  ىبنا بر مصـالحينگفته ا ؛يعنىروح دارد يهنظر به تزك عبارت شريفه،

 يـراز ؛يابـد روح دست مى  يهنفس و تزك يبدرون به تهذ نگنفس و ج یمبارزه با هوا

ْفلََح َمْن تَـَزىكَّ «، و فالح همراه است یروح با ترك موانع رستگار  يهكه تزك
َ
/ ىاالعل( »َقْد أ

 و كسـى كـه در اسـت انروح را نداشته باشد در خسر  يهكه قدرت تزك ى، پس كس)14

 ينكه ب ىالزامات يانعالوه بر ب.شود ، رستگار مىيدهبه تقوا رس يدروح مداومت نما  يهتزك

فرمايـد  مى يانرا مخصوص زنان مؤمنه ب يگریشاخص د ،رك استزنان و مردان مشت

َو ال ُفْبِديَن زِينََتُهنَّ إِالَّ ما َظَهَر ِمْنهـا ...«ت؛ حجاب اس يتكه آن حفظ حدود پوشش و رعا
َرْضِـْبنَ  ْ  ىنقش ى،و نقش آنان در عالم هست تر يشها نزد خداوند ب چراكه احترام آن »...َو 

 يدلذا با ؛باشد يمانبرخوردار بوده تابلو ا يژهو يّتىاز شخص يدخانم مؤمنه با. است يژهو

اگـر خـودش  ىحتّـ. ای نزنـد به او لطمه ىتا كس يدخود را در سنگر حجاب حفظ نما

نسـاء «اسـتعمال . يدنما يترا رعا يمانشئونات ا يدمسلمان و سرپرستش مؤمن بود با

كـه  ىمـؤمن و هـر زنـ مـردِ  مؤمن، دخترِ  مردِ  زنِ  ؛يعنىاست يفاز باب تخف» ينالمومن

 نمـؤم ،زن كه خودِ  چه رسد به اين ؛كند يتحجاب را رعا يدسرپرستش مؤمن است با

  )، فصل ششم1382پورفر، ىنق: رك. (باشد
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قُـْل «: فرمايـد الشأن اسالم را مـورد خطـاب قـرار داده، مـى عظيم يامبرپ يات،آ اين
 يمـان،ا يقـتكـه حق يراز ؛به مردان مؤمن و زنان مؤمنه بگو »لِلُْمْؤِمناِت َو قُْل « »لِلُْمْؤِمننِيَ 

بـه  ىخداونـد و راضـ  اراده يممستقل نداشته بلكه تسل  اراده ،انسان مؤمن. است يمتسل

 يّـتبه وصف، مشعر به عل يقوصف است و تعل ينمؤمن  واژه واقعدر . است ىاله ضایق

  شود نشانه ىخواهند بود و اگر تخطّ  يرارا پذاحكام  ينا ،چون مؤمن هستند ؛يعنىاست

اگـر  ؛يعنـىدارد يّتموضوع ،است كه مؤمن بودن ينه اتوجّ  قابل  نكته. است يمانعدم ا

است كـه اگـر  ینور يمانا ،اساساً . يداحكام تن ده ينبه ا يدبا يدخواهيد مؤمن باش مى

 يمتسـل  بـه ىالهـ ينو فـرام يّـتاو را در برابر ذات اقدس الوه يردگ یجا ىدر دل آدم

 يمـانتر اسـت و ا او قوی يمانباشد، ا تر يشانسان ب يمتسل  قدر درجهه هرچ. دارد مى وا

 
ّ
بَـا «: يدگو يركه ابوبص چنان. يستن يرفتهمات پذبدون انجام واجبات و ترك محر

َ
لُْت أ

َ
َسأ

 ِ يَماِن َفَقاَل  ×َقبِْدابَّ ْن َال فُ  :×َعِن اْإلِ
َ
ِ أ يَماُن بِابَّ َ اْإلِ  )26 ،75 ج: ى، بى تـامجلس( .»ْع

 یابزار ى،اله یو تقوا يمانا پس.داند مى يمانخداوند را ا ى، عدم نافرمان×امام صادق

ّ  یكـه مـوال چنـان ؛غلبه بر نفس سركش و رام كـردن آن یاست برا  ×ىعلـ يـانقمت
ُروُضَها بِاحكَّْقَوى«: فرمايند مى

َ
ِ أ   )417نهج البالغه، (.»إِغََّما يِهَ َغْف

را در مـورد حجـاب  ينشـانمؤمنـه بخواهنـد حكـم د انو دختر اناگر زن بنابراين

ّ  ،كنند يترعا گردن نهند  ىدستور اله ينبه ا ينبه د بندی ید و پاالزم است به لحاظ تعب

  .عمل صالح است يقاز مصاد يكىخود  ينكه ا

ّ  مؤيّد كـه  است و آن ايـن ىمهم و اساس ياربس  نكته يكبودن حكم حجاب،  یدتعب

زنان مؤمنـه   يژهاست و یبلكه دستور يست؛ه تمام زنان نخطابش متوجّ  ،حجاب ياتآ

فَُّهـا « :فرمايـد احزاب مـىسوره لذا در  ؛خدا و رسول هستند ينفرام يموآزادكه تسل
َ
يـا ك

ْزواِجَك َو بَناتَِك َو نِساءِ الُْمْؤِمننَِي 
َ
  )59/االحزاب. (»...اجَّيِبُّ قُْل ِأل

نبوده و صرفًا همسـران و دختـران  ىعموم يفهشر  يهخطاب آ ،واضح است كه چنان
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هستند را موردنظر قرار  يبندكه به دستورات شرع پا ىو كسان يمانزنان باا و |يامبرپ

نصـارا و  يهـود،اعم از  يرمسلمانوجوب حجاب و پوشش، زنان غ ؛ بنابراينداده است

ّ  گيرد ىزنان مشرك را در برنم نگاه كردن به زنان اهل  ،مشهور فقها یابق فتاوامط ىوحت

است كـه  ىمستند به روايات ،اين حكم .بالاشكال است يزذ نكتاب بدون ريبه و قصد تلذّ 

  :مى باشد ذيلها دو خبرِ  آن ينتر مهم

ِ  ـ۱
َ
ـُكوىِيِّ َقـْن أ نِيـِه َعـِن اجَّـْوفيَِلِّ َعـِن السَّ

َ
ِّ بْـِن إِبْـَراِهيَم َقـْن أ ُد ْنُن َفْعُقوَب َقْن يلَعِ حُمَمَّ

 ِ ِ  :قَاَل  ×َقبِْدابَّ ْن ُفنَْظـَر إِىَل ُشـُعورِِهنَّ َو  :|قَاَل رَُسـوُل ابَّ
َ
ـِة أ مَّ ِّ ْهـِل ا

َ
َال ُحْرَمـَة ِلنَِسـاِء أ

يِْديِهنَّ 
َ
  )524، 5ج:1407ينى، الكل( .أ

 ،هنگاه كردن به سر و دست زنان اهلذّمـ: فرمود |يامبرپ: فرمودند ×صادق امام

  .اشكال ندارد

ِ َطاِلٍب  ...ـ۲
َ
ِّ بِْن أ نِيِه َقْن يلَعِ

َ
ٍد َقْن أ ِ اْكَْخرَتِيِّ َقْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ

َ
َس  :قَـاَل  ×َقْن أ

ْ
َال بَـأ

مَّ وئبِاجََّظِر إِىَل رُ  ِّ ْهِل ا
َ
ْسَفارِِهْم َو َحاَجـاتِِهْم  :َو قَاَل  ةِ ِس نَِساِء أ

َ
ِة يِف أ مَّ ِّ ْهِل ا

َ
ُل الُْمْسِلُموَن بَلَ أ َفزْنِ

 بِإِْذنِهِ 
ُل الُْمْسِلُم بَلَ الُْمْسِلِم إِالَّ  ( .َو َال َفزْنِ

ّ
  )205، 20 ج: 1409ى،عامل حر

] گـاه آن[ه اشكال نـدارد و نگاه كردن به سر زنان اهلذمّ : فرمودند ×ىعل حضرت

ا مسلمان امّ  ؛ه وارد شوندتوانند در سفرها و نيازهايشان بر اهلذمّ  مسلمانان مى: فرمودند

برافـراد  عـالوه) 555 ،2ج :1408نـوری، : رك( .شـود بدون اذن بر مسلمان وارد نمى

وجـوب پوشـش  يـه،آ يـنا يلدر ذ ×يتب هلوارده از ا ياتكر، بر اساس رواالذّ  فوق

 كـه یطـور بـه ؛زنان مؤمن آزاد است  يژهو؛ بلكه نبوده است يزو بردگان ن يزانشامل كن

ّ  و است و نه الزام بر جنس زن يشانبر ا ىالزام ىآن، حكم مفادّ   ى،قمـ: رك.(ثفرد مؤن

  )4،409 ج: 1409 ى،حر عاملو 3،560ج:1407 ی،زمخشرو 2،196ج:1367

ّ  یبانوان امر ينلزوم پوشش بر ابنابراين   يرهمانند سـا ؛است يفىو توق یدكامًال تعب

بردگـان و زنـان  يـزان،حكـم، كن يـنا ؛...مثـل نمـاز، روزه، حـج و ينـى،دستورات د
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نسـبت  يفسـخ هـای يـریگ خرده ىبطالن برخ رو، ينازا.گيرد ىرا در برنم يرمسلمانغ

ّ  به يفتدآشـكار مـى مرد به گناه ن تاداشته باشد حجاب  بايد زن ، كهحجاب یدحكم تعب

صرفًا مصون ماندن مـرد مسـلمان از گنـاه  ،وجوب حجاب بر زن مسلمان گردد؛ زيرا

بلكـه  ؛پوشش را بر جنس زن واجب نكرده است ،كه اسالم از اين ندغافل؛و اينان ستني

 عبوديـت نشـانه ،زن مسلمان آزاد قرارداده اسـت كـه خـود  را بر عهده يفهوظ ينفقط ا

َو الَْقواِعـُد «:  يفهشـر  يهعالوه بر افراد ذكر شده، مطابق با آ.محض در حكم حجاب است
ِ ال يَرُْجوَن 

كـه اميـد بـه ازدواج  یا و زنـان ازكارافتـاده)60/النـور( »... .ِمَن النِّساءِ الالَّ

شـرط  خود را بر زمين بگذارند بـه) رويين( یها ندارند، گناهى بر آنان نيست كه لباس

تـر اسـت و هكه در برابر مردم خودآرايى نكنند و اگر خود را بپوشانند براى آنـان ب اين

شده است كـه  ،مستثنىحكم پوشش وحجاب زنان سالخورده. شنوا و داناست ،خداوند

ها  به آن يىو خودنما يىخودآرا  حال اجازه ا درعينامّ  ياورند؛رو را درب توانند لباِس  مى

ا اّمـ ؛انـد صًا از حكم حجاب خارجتخصّ  ،هو اهل ذمّ  يزانگفت كن ديبا. داده نشده است

  .اند استثناء شده يصاً تخص ،زنان سالخورده

ّ  يداتمؤ يگرد از  رغـم ىعلـ ،شارع مقّدس :بودن قانون حجاب، آن است كه یدتعب

 یمورد خـوددار ينباب، از اعمال زور و فشار در ا ينخود در ا  يّهنظر يجتأكيد بر ترو

 يشـان،ا  كه ازجمله ؛افراد با تسامح و تساهل رفتار نموده است ىنموده و نسبت به برخ

مخاطـب آيـات كريمـه  ين كهزنان باا ينا. دعراب و اهل سواد هستنا زنان اهل تهامه،

و  ىاعم از جهالت يا عوامل فرهنگ ىا بنا به عللامّ  ؛ها واجب است بوده و حجاب بر آن

از  یاز تـن دادن بـه حجـاب و برخـوردار... و يـا یا ومنطقه ىيا مسائل اقليم ىتربيت

 ؛كنند را رعايت نمى ىسرباز زده و پوشش الزم و حجاب شرع ىپوشش مناسب اسالم

كه در رابطه با نگاه كردن به سروصورت اين افـراد  ها نشين يهو باد گرد يابانمانند زنان ب

  :را نقل كرده است یا روايت صحيحه ى،مرحوم كلين ،نيز
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نگاه كـردن بـه سـر زنـان : فرمود ىم ×امام صادق يدمشن: گويد مى يبهَ صُ  بنَعبّاد

ُ واد و عُ هامه و اعراب و اهل سَ تِ  ُهْم إَِذا ُغُهـوا َال يَنَْتُهـونَ « يراز ؛ندارد ىوج اشكالل غَّ
َ
اگـر  »ِأل

كـه  ايـن اّما)524، 5ج:1407ينى،الكل() 1( .پذيرند ىنم ،كنند ىحجابى نه ها را از بى آن

ّ   را در جمله »النهم«ضمير  شايد مجازًا باشد و  ،اند ر آوردهصورت مذكّ  روايت به  هتعليلي

 ؛دهنـد اثر نمى ترتيِب  ،كنند ىها را نه هم مراد آن است كه اگر مردان وشوهران آن يدشا

  .دهند اثر نمى  زنان ترتيِب  ،كنند ىها را نه كه اگر شوهران و مردانشان آن يا اين

د بـه ار كه مقيّـيا زنان كفّ  ىكه جواز نگريستن به زنان روستايي و بيابان اينبر  عالوه

ّ   يك مسئله ،نيستند ىپوشش اسالم نيست كه ما صرفًا بر همان موارد منصـوص  یدتعب

كـه  یهر زن ديگـر ،ذكر شده در ذيل روايت ياربلكه با توّجه به مناط و مع ؛اكتفا كنيم

 ّ كـه  كمـا ايـن ؛مشمول حكم فوق خواهـد بـود ،نيزنداشته باشد  ىد به پوشش شرعتقي

مجـوز نگـاه  ،بـودن نيـز ىروستايي يا بيابان رفِ صِ  ىيعن ؛عكس قضيه هم صادق است

ّ  ىشود و لذا اگر يك زن بيابان كردن نمى ديگر نگـاه  ،باشد ىد به رعايت حجاب دينمقي

ّ  ؛كردن به او جايز نخواهد بود   .حجاب استد به پس مالك جواز نظر، همان عدم تقي

اليسـترتن و  الوجوه الـربزة الـال وجيوز اجظر اىل« :گويد ىدر اين رابطه م ى،نراق محقّق
 يعنـى )60، 16ج: 1415 ى،نراقـ. (»رواية ابن صهيب الينتهني اذا نهني للعلة املنصوصة ىف

شـوند قبـول  ىكـه نهـ ىپوشـانند و زمـان ىكه خود را نمـ ىصورت زنان نگاه كردن به

 ايـن.يب به آن تصريح شـده اسـتهَ صُ  در روايت ابن ى كهدليل اشكال ندارد به ،كنند نمى

نظـر از  باشـد بـا صـرف كه برگرفته از متن روايات مـى ،گذشته ینوع عبارات از فقها

ّ  اينگر  بيان ،كه از آن استنباط شده ىحكم دستور اسـالم بـر  رغم ىعل كهت است واقعي

اسالم نخواسته به  گاه يچا هامّ  ؛خاص در جهت پوشش بانوان ىمدل  لزوم حجاب و ارائه

  صـرفًا ارائـه اسـالم،.نظر خود را بر زنان تحميل كند ،وسيله هرل به هر شكل و با توسّ 

نظر خود را تبيين نمـوده و دسـتور حجـاب را در طريق كرده و مدل و نوع پوشش مدّ 
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از تـن دادن و  ىكسـان ،هر دليـلا اگر به امّ  ؛قرار داده استى رديف ساير تكاليف شرع

 ليمـىنموده و بسته به نوع فرهنـگ و شـرايط اق یخوددار ىتسليم در برابر فرامين اله

ّ  متفاوت از پوشش را داشتند، اسالم همان را بـه ىنوع ،خود ت شـمرده و بـا آن رسـمي

 ّ گذشته  یوجود همين روايات و عبارات فقها ،اين مطلب يّدمؤ. ت كنار آمده استواقعي

بـر فرهنـگ يـا شـرايط  ىخاص كه مبتنـ یها پوشش گونه ينشود ا ست كه معلوم مىا

هزارساله   بلكه سابقه ؛و مستحدث نيست يدجد یامر ،از افراد بودهيبعض ىزندگ خاّص 

 ،آن را در زمـان حاضـر هـم یهـا به نسل ديگر منتقل شده و نمونـه ىدارد كه از نسل

  .كنيم ىمشاهده م

واد و زنـان روسـتايي و مربوط به جواز نگاه بدون ريبه به اهل باديه و َسـ روايات

  كـه همـان مسـئله ،هـا يكي داللت مطابقي آن. داراي دو نوع داللت است ،ها أمثال آن

ن روايـات كـه آني يـا التزامـي م داللـت تضـمّ و دوّ  باشد ىجواز نگريستن به ايشان م

وقتـي شـارع  ،به اين بيـان كـه. شود ىگفته م اشاره داللتِ  ،نآبه  ،اصطالح أصوليين به

كه نوع و شـكل  شود ىمعلوم م ،واد نمودباديه و سَ  ىحكم به جواز نگاه به اهال ،مقّدس

ّ   پوشش رايج در بين ايشان را نيز به ن ،آكـه ايـن ديگـر عبـارت ؛ بهت شمرده استرسمي

شـده از  حتمًا همانند مدل ارائه ها نآبه اين امر إشعار دارد كه پوشش  يحاً تلو ،روايات

ّ  اسـالم همـان را بـه ،ذلك ا معداشته است؛ امّ  يىها اسالم نبوده و تفاوت یسو ت رسـمي

 ّ تا جايي كه نگاه متعارف به  ،ت جاري در بين قبائل مختلف كنار آمدهشمرده و با واقعي

و  ،علم و دانشفراگيري  ی اسالم بر مسئله يدتأك رغم ىعل.داند ىبالمانع م ،ايشان را هم

 ّ  ،ا هرگز دليلـي از روايـاتت از الگوهاي ديني و انطباق بر احكام اسالمي، امّ لزوم تبعي

بـه مـا نرسـيده  ،در امر پوشش ،مبني بر مقابله با رسم و رسومات جاري در بين قبائل

احكـام خـود را بـه مـردم  كل،شارع نخواسته به هر قيمت و به هر شـ رو از اين. است

بوده است كه اين مردم  ىاهتمام شرع، بر افزايش سطح آگاه يقت،در حق .تحميل نمايد
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نيز خود مقدمه اطاعت از فرامين الهى و در نهايت رسيدن به مرحله تقوی و عفت نفس 

  )مستفاد از جلسات درس خارج فقه استاد آقای على عدالت. (است

  

  تبعيت از عقل يا نقل در امر حجاب و پوشش -6
 یمطـابق عقـل بشـر يـدبا ينـىهـای د و آموزه يمتعال  باورند كه همه ينبر ا ىبرخ

اند كه مردم در رابطه با مسائل  گروه مدعى ينمقابل ا  درست در نقطه يگرد ىبرخ.باشد

ّ  يدبا ينىد كه  آن حال.نمايند مى يهل را توصبدون تعقّ  يّنتدو  د محض باشندد و مقلّ متعب

ّ  ،قرآن ياتشريفهآ  یافـراد ،جنبندگان را ينتر ر فراخوانده استو پستفكّ ر و تما را به تدب

نْعـاِم « .اند يزانل گرداند كه از تعقّ  مى
َ ْ
ْو َفْعِقلُوَن إِْن ُهْم إِالَّ اَكأل

َ
ْكرَثَُهْم يَْسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
َْسُب أ

َ
ْم حت

َ
أ

َضلُّ َسبِيالً 
َ
حفظ قداسـت منظور  به يدباه است كه ن ينصواب ا راه)44/ الفرقان( .»بَْل ُهْم أ

 يـنارج نهـادن بـه عقـل از حرمـت د  يزهگرفت و نه به انگ يدهارزش عقل را ناد ين،د

پـس  ؛كنـد تر از عقل عمل مـى قوی ،كردن احكام يىدر اجرا يند ،دانست يدبا. كاست

آن را تأكيـد  يـزكـه خـود ن ىاحكـام یق اجـراعقل را در تحقّ  ين،ضرورت دارد تا د

كـه حفـظ -را به عقل  يشخدمت خو ينتر بزرگ ين،، دگونه و اين يدنما ،ياریكند مى

 يـكهرگز به شـراب نزد يّن،متد سواد ىب ،يكمثال عنوان به. دهد انجام مى -عقل است

  با آن دين، ىعالم ب ياپزشك و  يكاّما  ،شود نمى
ّ
به  ياات شراب آگاه است و كه از مضر

فـرد  يـنِ د يراز ؛ها ندارد در ترك آن یاستوار يّدتق ،است قفوا يگراز گناهان د ىبخش

 يفضـع ،راسـتا يـندر ا ،اّمـا عقـل عـالم ؛نفس را دارد یقدرت غلبه بر هوا سواد، ىب

خـوردن  ؛يعنىمرگ قرار داده اسـت ،خوردن و نخوردن را يارعقل، مع يا اين كه.است

كـه  بر اين الوهپرداخته ع ياتجزئ به يناّما د. ندارد ىمانع ،شود چه موجب مرگ نمى آن

ُ  ىتكـامل يردر جهت س يقطور دق را به یماد مسائل  يـزیر بشـر برنامـه ىعـد جسـمب

ُ  ىتكامل يرمتناسب با س يزرا ن یمعنو يازهایكند، ن مى  .نمايد مى يمبشر تنظ ىعد روحانب
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كه معاشرت بـا زنـان  برخيمدعى اند ورايج گشته » پاك باشد يددل با« امروزه عبارت

است كه بگوييم چون  ين مانند آنا! كند مشكل نمى يجادا يشاننامحرم بدون پوشش برا

. اشكال است كنند، پس خوردن آن بى نمى ىبا خوردن شراب و مسكرات بدمست ىبرخ

 ،نكـردن ىپس بدمست ؛حرام است ،از نظر اسالم ،كه خوردن شراب و مسكرات حال آن

. يسـتن يىجـدا ،روح و جسم انسان ينكه ب يراز ؛شود بر عدم حرمت شراب نمى يلدل

 يـِع مط«در گـروِ  ،انسان ىطهارت روح. تأثيرات متقابل دارند يكديگربر  ،روح و جسم

 ىالهـ يفقصد فرار از عمل به تكال در واقع اين افراد با اين گفتار .است »خدا بودن امرِ 

فرمـان  بـه پاك است كه گـوش ىگفت دل يدبا. انگارند مى يدهتقوا را ناد  دارند و مسئله

اعمال انسـان چـون  !؟دنز مىناپاك سر  ىپاك، اعمال ىمگر از دل ؛است خالق پاكى ها

كـل يعمـل علـى «: به فرموده قرآن كريم. ای است كه با باطن او هماهنگ است پوسته

  ) 84اسراء، . (»شاكلته

حال با كمال خضوع و خشوع سر  ا درعينامّ  ؛اند ترين دل را داشته پاك ×اطهار  ائّمه

 یچـه نـزد خـدا آن. را گـردن نهادنـد ىالهـ ىاده، اوامر و نواهبر آستان حضرت حّق نه

كه خـدا  يمگونه باش كه آن ف بودن اوست و اينانسان و مكلّ  يتدارد، عبود يّتسبحان اهمّ 

: رك(. خواهـد خواهيم و نـه آن گونـه كـه شـيطان مـى مىگونه كه خود  خواهد نه آن مى

عبـد  يگرد يدرا عبادت نما وندخداگونه  بخواهد اين ىاگر كس) 262، 2ج:ى، بى تامجلس

كه خـود را  يد،به فالح خواهد رس ىپس انسان. نفس است یهوا ی بلكه بنده يست؛خدا ن

كمـاالت  يگاهپا؛ و تقوا باال رود ديّتقادر ندانسته و از نردبان كمال عبو یمستقل از خدا

شـمار  بـه هـا پـرواز آن یسـكو يقـت،است كه در حق يّتها، عبود انسان ىو نردبان ترقّ 

شود و هر چـه  بلندتر مى ى،تر شود، نردبان ترقّ  كامل يّتجهت، هر چه عبود ازاين. رود مى

ای  گونه كند؛ به كماالت، افول مى ،تر و درنتيجه كاسته شود، نردبان ارتقاء كوتاه يّتاز عبود

، 2ج:1388 ،جـوادی آملـى.(ريـزد مى شود تمام كماالت درهم يدهبرچ يگاهپا ينكه اگر ا
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مـثًال ثابـت  ،يابـد از علل احكام دسـت مـى یا هانسان به شمّ در برخى موارد اگر ) 394

ت علّـ فقـط بـه ،شود مى... ن آمدن آمار طالق، فساد وييكند وجوب حجاب موجب پا مى

ُ  يافته ها دست آن يقىاز علل حق یمحدود وجـوب احكـام  يمياه و ذات تحرنْ است و به ك

 ، ارتباط حجاب با علوّ گذارد ىانسان م يّاتحجاب بر روحكه  يریمثًال تأث .ندارد ىآگاه

كنـد از  مـى ينرا تأم يماروح ی و جنبه یمعنو يازكه كدام ن و اين يّتدرجات، تقوا و عبود

 یدتعبّـ يفىخارج است؛ حكم حجاب از احكام تـوق یعقل بشر ىكنون يابىارز ی حوزه

بـه آن  بنـدی یصورت گرفته و پـا ىاله يعكه وجوب آن صرفًا بر اساس تشر يراز ؛است

به فحص از علل و  يازلذا چندان ضرورت و ن ؛استفرمين الهى و اطاعت از  ىبندگ  نشانه

 يجتـرو يهيـاتوج یبـرا وعاً كه ن يىها حكمت ياها  تبلكه علّ  ؛رسد نظر نمى هحكمت آن ب

كـه  اسـت ىامور ذوق ى،يااز نوع استحسانات عقل ىذكر شده است، همگ ىواجب اله ينا

 اين كه نه يستها نگر آن به يّدعنوان مؤ به توان ىم يتاً و نهايستند از اشكال هم ن ىخال نوعاً 

احكـام  يـنا يرشكه پذ ينواضح گرديدبنابرايعاين فرمان الهى باشد؛ تشر یعلّت تامه برا

اسـت و  یخـردورز ينعـ يـن،د ىاساس های يهو پا ىمبان ىپس از اثبات عقالن ىفراعقل

  .خردی است ىب  ها نشانه از آن يچىسرپ

كامـل دارد و مصـالح و   احاطـه يانسانها و امكانات وجود به تمام ظرافتخداوند 

 و اوسـت كـه اسـت يمو تحـر يـلداند و تنها مبدأ تحل و باطن امور را مى ىمفاسد خفّ 

ّ  ى،پس حالل و حرام اله ؛نمايد مى يعای تشر احكام ويژه  عقـل سـليماگر . است یدتعب

را  ىاله يتو تنها رضا یدور الهىهای  از ارتكاب حرام يرددر دژ مستحكم تقوا قرار گ

كـردن قـرآن  يننمايـد و از عضـ خواستار است و تمـام اوامـر خداونـد را اجـرا مـى

را  ىو تمام دستورات الهـ يدهگز یدور ىاله يناز فراميو اطاعت تنها برخ) 91/حجرال(

حفـظ حـدود و  ،داند را واجب مى... زكات و نماز،ن گونه كه خواند همان. نهد گردن مى

كوشـا خواهـد بـود؛  يشاّهللاٰ دانسته در حفظ حجاب و پوشش خو خود را حق يثيتح
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هايى كه اهـل  بسا انسان چه ؛دشوارتر از عبادت كردن است ياركه اطاعت كردن بس يراز

كـه  چنان ند؛يستوچرا ن ن چو ىو ب ى،محضا اهل اطاعت دائمامّ  ؛عبادت و تهّجد هستند

به خود  ياايستند  ها به نماز مى كه ساعت يمناظر يشخو يرامونرا در جامعه و پ یافراد

كننـد و بـدون  كه اطاعـت مـوال نمـى حال آن ،كنند داری مى دهند و روزه مى ىگرسنگ

از  ىاگر مقرون به اطاعت و ناش ،كه عبادت درحالى. گردند حجاب در جامعه حاضر مى

ى الهـ فـرامينتـابع  يدباسليم حكم مى نمايد كه عقل  ؛ بنابراينندارد ىارزش ،آن نباشد

ّ  يشكه ارتباط خود را با خدا قطع كند و به عقل خو ىكس بود؛ زيرا گردد، غـرق  ىكمت

  .گردد خسران مى يایدر در

  

  گيری يجهنت
  :كه يافتيمدر پوشش و حجاب با محوريت تقواموضوع  ى عقلى و نقلىبررس با

مثابـه  زن و مرد مسلمان بايد بدانند كه پذيرش عملي اين تكليـف شـرعي بـه )الف

  .امري الزم و ضروري است ،...بندي به ساير تكاليف ديني مانند نماز، روزه، حج و پاي

 ىاي شـرعي و واجبـ ديني و صرفًا دستوري الهي و وظيفه  جنبه یحجاب دارا )ب

 یبردار فرمان  منزله صرفًا به ،جب الهيكه تن دادن و پذيرش عملي اين وا يعى استتشر

واز آنجا كه ذات اقدس الهى آگاه بـه مصـالح  و تسليم بودن در برابر امر خداوند است

كند كه تابع اوامر و نواهى الهى باشد و  خفى و باطن امور است؛ لذا عقل سليم حكم مى

  .خداوند را بدين واسطه تعبد نمايد

ه و اهتمام به ايـن واجـب الهـي، و سفارش اسالم نسبت به توجّ  يدتأك رغم ىعل )ج

را بر جامعـه  يشل به هر روش و استفاده از هر راه،نظر خوبا توسّ  شرع هرگز نخواسته

ذات اقـدس  يمانبـهو ا یوقبلكه پذيرش اين مهم را با محور قرار دادن ت ؛تحميل نمايد

  . ه استمردم مسلمان موكول كرد  به انتخاب آگاهانه ى،اله
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صـرفًا مصـون مانـدن مـرد مسـلمان از گنـاه  ،وجوب حجاب بـر زن مسـلمان )د

 يفـهوظ ينبلكه فقط ا ؛پوشش را بر جنس زن واجب نكرده است ،اسالم ؛زيرا كهستني

حكـم  تعبـدی محـض بـودن نشانه ،زن مسلمان آزاد قرارداده است كه خود  را بر عهده

  .حجاب است

 ،كنـد تـر از عقـل عمـل مـى قـوی ،كـردن احكـام يىدر اجرا ينداز آن جا كه )  ه

ضرورتي  ،حجابكامل مسئله های عقلي در جهت توجيه  بافى و فلسفهديگر توجيهات 

ُ  يدبلكه الزم است با تأك ؛نداشته عد ديني و قـانون الهـي بـودن حجـاب، مكانـت و بر ب

بـودن و  یدحجاب برتعبّـ ازدفاع  ياو  يجو در جهت ترو يدهجايگاه آن مشخص گرد

  .بافى بودن آن تأكيد شود و نه فلسفه ىشرع يفتكل  جنبه

  

  ها نوشت پى
در من اليحضـره الفقيـه  ىاين روايت از نظر سند صحيحه است و صدوق نيز آن را با اندك تفاوت. 1

ّ عَ ، )469، 3ج: صدوق، بى تا(. نقل كرده است محبوب از اصـحاب اجمـاع  يب از افراد ثقه و ابنهَ صُ  ادبنب

هـا از  نيز از اهل قم اسـت وآن ىعيس دبنمحمّ  احمدبن )344: و طوسى، بى تا293: نجاشى، بى تا(.است

ّ  یت خوددارشدّ  نقل روايت از افراد ضعيف به و ناقلين ضعيف را از شهر قـم اخـراج  ّواتر ىكرده و حت

 یهـا ا در توضـيح واژهامّ . ندارد ىمشكل ،بنابراين، روايت از نظر سند)63، 1عالمه حلى، ج.(اند كرده ىم

حجـاز اسـت  ىجنـوب یها معتقدند كه نام سرزمين ىاست و بعض یهامه نام شهراين روايت بايدگفت، تِ 

 وهـا  آبـادي ىمعنـ هواد نيـز بـَسـ) 72، 12ج: 1414ابن منظور، (.اند نيز آن را شهر مكه دانسته ىوبعض

ه البتّـ ؛رسـد ىنظر مـ از دور سياه بهها  اطراف شهرها است از آن جهت كه مزارع و باغات آن یروستاها

جمـع علـج  ،وج نيـزلُـعُ ) 225، 3همـان، ج( .انـد مردم عوام معنا كـرده ىمعن هواد را بنيز اهل سَ  ىبعض

   )326، 2همان، ج( .كافر نيز آمده است ىمعن ههيكل است و ب یرد درشت وقومَ  یمعنا وبه
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