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امکانسنجی اجبار در پوشش با حقوق
احمد شکوهی ،1خداداد حقیقتمنش ،2عبداهللامیدیفرد
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چکیده
مهم و قابل بررس ��ی باش ��د .تعارض اجبار در پوش ��ش با حق طبیعی افراد جامعه در انتخاب
نوع پوش ��ش خود و همچنین دانس ��تن اینکه این حق ،حق خداوند است و ارتباطی با افراد
انس ��انی ندارد از اسباب توجیهناپذیر بودن اجبار در پوشش است .بنابراین ،پژوهش حاضر
با هدف بررس ��ی امکانسنجی اجبار در پوش ��ش با حقوق ،به روش توصیفی -تحلیل انجام
ش ��د که بهمنظور گردآوری دادهها کتب و منابع تحقیقاتی حوزه حقوق و فقه مورد بررس���ی
قرار گرفت .با بررسیهای انجام شده ،پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده
باشد ،یافت نشد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با بررسی حق انتخاب پوشش در چهار
حوزه حق خداوند ،حق مردم ،حق موضوعه و حق طبیعی ،اجبار حجاب توس ��ط حکومت
کاری معقول اس ��ت .در حوزه حق خداوند ،وجوب شرعی پوشش مالزم با اجباری شدن آن
در متن جامعه اس ��ت؛ چرا که امربهمعروف و نهیازمنکر س ��بب میش ��ود این مالزمه معقول
باش ��د .در حوزه حق مردم ،حکومت با تش ��خیص تضییع حق مردم توس ��ط عدم پوش ��ش،
میتواند بهطور معقولی به اجباری کردن آن حکم کند .در حوزه حق موضوعه نیز حکومت
در جای ��گاه مج ��ری قان ��ون میتواند در صورت قانونی ش ��دن ،اجبار در پوش ��ش را در جامعه
اجرایی کند و در حوزه حق طبیعی ،حکومت بهطور عقلی این توانایی را دارد که آزادیهایی
را که سبب هر جومرج و بیبندوباری میشود ،ا گرچه از حقوق طبیعی باشد ،محدود کند.
بنابراین ،اجبار در نوع پوشش توسط حکومت امری معقول است.
واژگان کلیدی:حق پوشش ،اجبار در پوشش ،حق حکومت ،حق خداوند ،حق طبیعی.
نوع مقاله :مروری

تاریخ دریافت1398/01/12 :

تاریخ بازنگری 1398/05/01 :تاریخ پذیرش1398/06/04 :

 .1کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران( .نویسنده مسئول)
Email: ahmadshakohi079@gmail.com
 .2سطح چهار حوزه علمیه قم ،کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
Email: khodadad.hagheghat@gmail.com
 .3دانشیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه قم ،قم ،ایران.
Email: omidifard.f@gmail.com
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اجبار در نوع پوش ��ش ،توسط دولتها مسئلهای چالش برانگیز است که میتواند موضوعی

 .1مقدمه
انواع حقوق طبیعی از مس���ائلی اس���ت که همواره مورد توجه انس���انها بوده اس ��ت و نتایج
مختلفی در مورد آن بهدس���ت آمده است .موضوعاتی مانند حق مالکیت ،حق حیات ،حق
آموزش ،حق آزادی و ...از مباحثی است که در زندگی انسان از دیرباز مورد توجه بوده است
و تا کنون نیز ادامه دارد .همه این تأمالت نش���ان میدهد که انسانها حقوقی بهنام حقوق
طبیعی دارند .ا گر حقی برای فردی ثابت ش���د ،هیچ کس اجازه ندارد آن را از وی بگیرد؛ زیرا
الزمه عقلی داش���تن حق طبیعی سلبنش���دن آن توسط فردی دیگر اس���ت وگرنه داشتن یا
نداشتن حق ،امری بیفایده و فاقد ارزش میشود .آنچه امروزه بهعنوان امری مسلم در نظر
گرفته میش���ود این اس���ت که تمام افراد جامعه حقوق طبیعی دارند ک���ه با اثبات آن حقوق
هیچ فرد یا مجموعهای از افراد نمیتوانند آن حقوق را از آنها بگیرند.
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حق حیات ،حق آموزش ،حق مالکیت و حق آزادی چهار حق مس���لم و اثباتشده برای
هر فرد است .حق انتخاب پوشش در فضای عمومی نیز از حقوق مسلم افراد جامعه است؛
زیرا این حق در واقع مربوط به حق آزادی میشود .حق انتخاب پوشش یعنی ،هر فردی در
انتخاب پوش���ش خود مختار اس���ت و میتواند با انتخاب هر نوع پوششی در فضای عمومی
ظاهر شود؛ زیرا کسی اجازه دخالت در استفاده از حق طبیعی ندارد.
برخ���ی ،انتخاب پوش���ش را از حقوق طبیع���ی افراد جامعه ندانس���ته و آن را حق خداوند
میدانن���د و بر این باورند که انتخاب پوش���ش مس���ئلهای نیس���ت که ش���خص یا اش ��خاصی
بتوانند در آن دخالت کنند .استدالل این گروه این است که کسی نمیتواند بهایندلیلکه
مس���ئله پوش���ش حق الهی اس���ت آن را در جامعه اجباری کند؛ زیرا حق خداوند مس ��ئلهای
بین خداوند و بنده است و کسی نمیتواند در رابطه خدا و بنده دخالت کند و خود خداوند
اس���ت که باید در جهانی دیگر به احقاق حق خود قیام کند .انتخاب پوش ��ش بهعنوان حق
طبیعی و حق خداوند زمانی مشکلس���از میش���ود که برخی جوامع و دولتها با وضع برخی
قوانین در این مس���ئله دخالت میکنند و حق انتخاب پوش���ش را نادی���ده میگیرند .با طرح
مس���ائل فوق ،پژوهش حاضر با هدف بررس���ی و یافتن پاسخ این پرسشها انجام شد؛ اینکه
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آیا دولتها میتوانند در حق انتخاب نوع پوش���ش افراد جامعه در فضای عمومی که بیش ��تر

در نوع پوشش زنان متبلور میشود ،دخالت کنند؟ آیا پوشش میتواند امری اجباری باشد
و این اجبار موجه و معقول است؟ آیا دولتها میتوانند در صورت حقاهللبودن پوشش ،در
اجباریشدن آن دخالت کنند؟ آیا دولتها میتوانند در صورتحقالناسبودن پوشش در
اجباریشدن آن دخالت کنند؟ آیا دولتها میتوانند در صورت حق موضوعهبودن پوشش
در اجباریش���دن آن دخال���ت کنن���د؟ آی���ا دولتها میتوانن���د در صورت ح���ق طبیعیبودن
پوشش در اجباریشدن آن دخالت کنند؟
ب���ا توجه به پرس���شهای ف���وق این فرضیه مطرح اس���ت که ا گر انتخاب نوع پوش ��ش در
فضای عمومی آزاد باشد ،اجبار در آن امری معقول است و دولتها میتوانند با وضع قانون
در انتخاب نوع پوشش افراد جامعه دخالت کنند.

حق در لغت مقابل باطل است (الجوهری 1410 ،هـ.ق) که میتوان معنای حقیقت و واقعبودن شیء
در مقابل عدم شیء را از آن فهمید .در فرهنگهای فارسی نیز از حق به معنای راست ،درست،
ضد باطل ،ثابت ،واجب و کاری که واقع شود ،یاد شده است(عمید .)1369بهطورکلی معنای لغوی
حق امری است که در عالم واقع موجود است و یا ثبوت دارد (مصطفوی.)262 /2 ،1360 ،
حق���وق در زبان فارس���ی ب���ه دو معنای اصلی ب���هکار میرود :نخس���ت ،مجموعه قواعدی
که بر اش���خاص حکومت میکن���د .دوم اینکه امتیازی که قواعد حقوقی ب���رای تنظیم روابط
بین اشخاص ایجاد میکند( .کاتوزیان )1390 ،در مبنا و جوهر حق نیز میان حقوقدانان اختالف
اس���ت .برخی اراده را منبع حق دانستهاند و گفتهاند حق به معنی توانایی است که به اراده
اش���خاص داده میش���ود .گروه دیگ���ر در تعریف ح���ق گفتهاند که حق نفعی اس���ت که از نظر
حقوقی حمایتشده است .براساس این نظر ،صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود
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 .2تعریف حق و اقسام آن

میبرد نه آنکه اراده میکند .بیشتر نویسندگان حقوق مدنی ،مفهوم حق را از شخصیت جدا
نمیبینند و آن را در اختیار فرد خالصه میکنند .به نظر آنها حق از اختیارهای شخص است؛
خواه طبیعی باشد یا حقوقی (کاتوزیان.)1390 ،
در اصطالح فقه ش���یعه ،حق بهمعنای سلطنت و نوعی ملکیت است« :فاحلق هو السلطنه
ع�ل�ی ال�ش�یء و مرتب���ه الضعیفه م���ن امللکیه قامئه مبن له احل���ق و من علیه و قد کان بعض االس���اطنی ّ
یعبر
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عنه  ب (ملکیت نارسیده)» (آملی 1413 ،هـ.ق) .حق نوعی سلطنت و قدرت است که مانند ملکیت
عمل میکند و ا گرچه حق نوعی ملکیت است ،اما ملکیت تامه نیست بلکه ملکیتی نارسیده
اس���ت .ملکیت نارسیده را میتوان معنایی تش���کیکی در مفهوم حق دانست« :و هو اضعف
من مرتبه الملک أو اول مرتبه من مراتبه المختلفه فی الش���ده و الضعف» (بحرالعلوم 1403 ،هـ.ق).
معنای تشکیکی از ملکیت در عبارات دیگری از فقها نیز دیده میشود .برای مثال حد شدید
ملکیت را مالکشدن بر عین ،حد متوسط را مالکشدن بر منفعت و حد ضعیف آن را همان
معنای حق میدانند (نجفی خوانس���اری 1418 ،هـ.ق) .برخی از فقها این معنای حق را نپذیرفتهاند.
ملکیت در هر مقولهای که باشد ،نمیتواند متصف به شدت و ضعف شود بلکه ا گر امری غیر
اعتباری باش���د امری بسیط اس���ت که هرگاه از بین رود به تمامه از بین میرود و ا گر اعتباری
باش���د (حتی بنا بر مش���کک بودن بهدلیل اعتباری بودنش) نمیتواند بهگونهای متصف به
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ش���دت و ضعف باش���د که ا گر مرتب���های از آن از بی���ن رود ،چیزی به نام ح ��ق بهعنوان مرتبه
اعتب���اری ضعیفی باقی بماند (توحی���دی .)1377 ،فقهای مقابل گروه اول ،معنای حق را ماهیتی
اعتب���اری میدانن���د ک���ه بهواس���طه عقال اعتبار ش���ده اس���ت و آن را غیر از ملکیت و س ��لطنت
میدانند ،ا گرچه س���لطنت را میتوان از آثار مفهوم حق دانس���ت (موس���وی خمین���ی .)1379 ،از نظر
فقهای ش���یعه حق یا نوعی س���لطنت اس���ت یا سلطنت از آثار آن اس���ت .وقتی گفته میشود
انسان صاحب حقوقی است یعنی ،بر اموری تسلط دارد و یا آن امور بر او ثابت است.
 .1 -2حق طبیعی
منظ���ور از حق طبیعی گاهی قانون طبیعی و نظم طبیعی اش ��یاء و گاهی قانون عقل و نظم
عقالیی در سلوک انسانهاست و گاهی ارزشها و آزادیهایی است که مالزم طبیعت انسان
است و انسان به حکم انسانبودن از آن برخوردار میشود( .موحد)1381 ،

 .2 -2حقوق موضوعه
حق���وق موضوع���ه مجموعه مقررات و احکام جاری در هر جامعه اس���ت ک ��ه همان قانون در
مفه���وم خاص اس���ت و این معنا مس���تلزم وجود دولت اس���ت؛ زیرا برق���راری ضمانت اجرایی
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بدون استفاده از تشکیالت دولت و قدرت آن ممکن نیست( .موحد)1381 ،

 .3 -2حق خداوند
این تقس���یمبندی براس���اس مح���دوده حق اس���ت .برخ���ی از حقوق ،مخص���وص موجودی
مشخص مانند خداوند است و برخی دیگر حقوق گیاهان ،حیوانات و انسانهاست .درباره

ّ
ح���ق خداون���د آمده اس���تّ « :ان املراد حبق اهلل تعایل کلما کان ثبوته س���ببا لثبوت حق اهلل تعایل و حد

م���ن ح���دوده اجلزائی���ه أو غیرها من احکامه ...فیش���مل ارتکاب الکبائر کله» (مش���کینی .)1377 ،براس ��اس
ای���ن عب���ارت ،حق خداوند حقی اس���ت که با ثابت ش���دنش موجب امتی���از و اختیاری برای
خداوند نس���بت به بندگان میشود که بهواس���طه این امتیاز و اختیار ،ممکن است مجازاتی
از مجازاته���ای الهی به بندگان تعلق گیرد .نمود این ح���ق را میتوان در ارتکاب کبائر دید؛
زیرا با ارتکاب کبائر توس���ط بن���دگان حق و امتیازی برای خداوند ثابت میش���ود که خداوند
بهواسطه آن میتواند بنده را مجازات و یا عفو کند.
ً
در تعریف حق مردم آمده اس���ت« :واملراد حبقوق الناس کل قول أو فعل یکون حتققه اخلارجی س���ببا

لثبوت حق الناس دنیوی أو اخروی کالدین و االتالف»( .مش���کینی )1377 ،حقالناس هرگونه گفتار و یا
فعلی اس���ت که ا گر در عالم واقع حاصل ش���ود ،سبب حصول امتیاز و حقی برای فرد دیگری
میشود که فرد محق میتواند آن حق را در دنیا و آخرت طلب کند.
 .3امکانسنجی اجباریبودن نوع پوشش در حقوق
اجباری بودن نوع پوش���ش در چهار حوزه بررس���ی میشود :پوش���ش بهعنوان حق خداوند؛
پوشش بهعنوان حق مردم؛ پوشش بهعنوان حق موضوعه؛ پوشش بهعنوان حق طبیعی.
 .1 -3پوشش بهعنوان حق خداوند

براس���اس آموزههای اس�ل�ام این مس���ئله امری بدیهی اس���ت که ه���ر کدام از افع���ال مکلفین

ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپا همان شهوژپ

 .4 -2حق مردم

حکمی از ناحیه خداوند متعال اس���ت و مکلفین باید احکام رس���یده از ناحیه خداوند را ارج
نه���اده و به آنها عمل کنند .این احکام که در اصطالح علم فقه به احکام تکلیفیه نامگذاری
ش���د ه اس���ت عبارتند از :وجوب ،حرمت ،اس���تحباب ،کراهت و اباحه که هر یک از آنها حقی
اس���ت از ناحیه خداوند که فرد مکلف باید این حقوق را رعایت کند .دس���تور به پوشش یکى
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از دس���تورهاى اسالم اس���ت .قرآن مجید در آیات متعدد مانند آیات  31و  60سوره نور و آیات
 53 ،33و  59س���وره اح���زاب به مس���ئله حجاب تأ کید کرده اس���ت که گاهى زن ��ان باایمان را
مخاطب قرار مىدهد ،گاهى همسران پیامبر؟ص؟ و گاهى نیز با استثنا کردن زنان پیر تکلیف
بقیه را مشخص مىکند .خداوند در آیه  59سوره احزاب میفرماید:

َ
ین ُی ْد ِن َ َ َ ْ َ
َ
ک َو َبنا ِت َ
یا أ ُّی َها َّالنب ُّی ُق ْل أِ َل ْزواج َ
س���اء ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
الب ِیب ِه َّن
ک َو ِن ِ
ین علی ِه ّن ِم ْن ج ِ
ِ
َ ِ
َ
ً
ْ َُْْ َ َ ُْ َْ َ َ َ ُ َُ ً
ذ ِل َ
اهَّلل غفورا َر ِحیما.
ک أ ْدنى أن یعرفن فال یؤذین و کان

اى پیامبر! به همس ��ران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلبابها (روس���ریهاى
بلند) خود را بر خویش فروافکنند .این کار براى اینکه (از کنیزان و آلودگان) ش���ناخته
ش ��وند و مورد آزار قرار نگیرند ،بهتر اس ��ت و (اگر تاکنون خطا و کوتاهى از آنها س���ر زده
است) خداوند همواره غفور و رحیم است.

این آیه زنان را به پوش���ش فرمان داده اس���ت و از آنها میخواهد که جلبابها را به خود
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ظ کنند که این کار به عفاف شناخته
نزدیک کنند و اندام خود را با جلباب از نگاه نامحر م حف 
ص زنان
ی است مخصو 
شده است و از آزارها و مزاحمتهادر امان میمانند .جلباب پوشـش 
که تعاریف مختلفی دارد از جمله اینکه جلباب پوششی است که تمام بدن را از سر ت ا پایین
پ��� ا میپوش���اند که برخی آن را ملحفه ،کس���ا ،ردا و عبا نیز گفتهاند مانن���د چادرهای امروزی.
ی است وس���یع و بزرگتر از خمار و مقنعه ،اما
همچنین گفته ش���ده اس���ت که جلبابپوشش 
ن خمار و مقنع ه اس ��ت .در اینکه
کوچکت���ر از عب���ا و ردا .برخ���ی نیز گفتهاند که جلب���اب هما 
جلب���اب بزرگت���ر از خم���ار (مقنعه) اس���ت تردیدی نیس���ت بلک���ه احتمال قوی آن اس ��ت که
جلباب ،پوشش سرتاسری و کامل برای بدن (چادر) باشد( .ر.ک ،.طـباطبایی 1417 ،هـ.ق )339 /16 ،در
د زنان و دختران پیامبر؟ص؟ و زنان با ایمان را با واژه «یدنین» فرمان میدهد
ای���ن آی ه خداون 
که جلبابهایشان را به خود نزدیک کنند .این نزدیک کردن به چه معناست؟ در این زمینه
ی إدناء و نزدیک کردن
ع تفس���یر 
ن اختالفنظ ر وجود دارد .در بس���یاری از مناب 
میان مفس���را 
جلباب بهمعنای پوشاندن سر و پیشانی و مقداری از صورت یا تمامصورت آمده است ،اما
ن جمل ه را بهمعنای پوشاندن سر و
برخی دیگر ای 

گریبان دانستهاند (طباطبایی 1417 ،هـ.ق339/16 ،؛

طبرسی)581/8 ،1372 ،؛ یعنی همان مـعنایی که در سوره نور به آن فرمان دادهشده است.
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ب���ا توجه به این آیه مس���ئله پوش���ش بهعنوان فعل���ی از افعال مکلفین ،مش ��مول یکی از

احکام فوق یعنی ،وجوب میشود .خداوند بهعنوان خالق بشر حقی بر گردن ابناء بشر دارد
ک���ه بای���د این حق از ناحیه آنها ارج نهاده ش���ود و آن اینکه بر تمامی انس���انها واجب اس ��ت
پوشش���ی را انتخاب کنند که مورد رضایت خداوند باش���د .حرم���ت زن نه اختصاص به خود
زن دارد نه شوهر و نه ویژه برادر و فرزندانش است .همه اینها ا گر رضایت بدهند قرآن راضی
نخواه���د ب���ود؛ زیرا حرمت زن و حیثیت زن بهعنوان حقاهلل مطرح اس���ت .بنابراین ،کس ��ی
حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادهام( .ر.ک ،.جوادی آملی )1392 ،در صورت ارج
ننهادن به این حکم و حق الهی ،حق مولویت و حق خالقیت خداوند رعایت نش���ده اس ��ت
و فاعل خود را مس���تحق مذمت عقال قرار داده اس���ت و در آخرت نیز باید در برابر دادگاه الهی
پاس���خگوی ضایعکردن این حق باش���د .البته باید توجه داش���ت که حق الهی را نباید مانند
حقوق مردم واجد نفعی برای خداوند دانست .به عبارت دیگر ،نباید گمان کرد که خداوند
حق پوش���ش بهعنوان حق خداوند واجد نفع برای خود مکلفین است .خدای سبحان زن
را با س���رمایه عاطفه آفرید که معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد .ا گر جامعهای این درس
رقت و عاطفه را ترک کرد و بهدنبال غریزه و شهوت رفت به همان فسادی مبتال میشود که
در غرب است (جوادی آملی .)1392 ،منفعتی که با رعایت حق الهی در مورد پوشش نصیب جامعه
و افراد میشود ،سقوطنکردن در ورطه تباهی و انواع فسادهای جنسی است؛ زیرا جوامعی
که این حق الهی را رعایت نکردهاند ،دچار فساد شدهاند.
 .1 -1 -3مالزمت وجوب پوشش و اجبار

منظور از معروف مطلق اموری اس���ت که عقل و یا ش���ر ع آن را حسن میداند و تفاوتی در این
امر نیس���ت که آن امر از واجبات باش���د و یا از مس���تحبات و حتی ممکن اس���ت از امور مباحی
باشد که مصلحتی برای جامعه دارد .مراد از منکر نیز امری است که عقل یا شر ع آن را قبیح
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به این دلیل حقی برای خود قرار داده است که نفعی برده باشد بلکه براساس دیدگاه اسالم،

میداند و تفاوتی در این امر نیس���ت که آن امر از امور حرام و یا مکروه باش���د و یا حتی از امور
مباحی که از برخی جهات برای جامعه مضر باشد( .منتظری 1413 ،هـ.ق) امربهمعروف یعنی ،امر به
امور حس���ن عقلی و شرعی و نهیازمنکر یعنی ،نهی از امور قبیح عقلی و شرعی .امربهمعروف
و نهیازمنکر از مهمترین وظایف حکومت اس�ل�امی اس���ت که در اصطالح فقه به امور حسبه
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مشهور است .وظیفه این نهاد اجتماعی اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر با تمام مراتب آن
اس���ت که از آن به والیت حسبه نیز تعبیر میشود .تاریخ آن به عصر نبی ا کرم؟ص؟ برمیگردد
ک���ه ب���ه گزارش تاری���خ ،خود ایش���ان نیز به این امور مش���غول ب���ود (منتظ���ری 1413 ،ه���ـ.ق) .حضرت
ش به مالک اشتر نخعی ،وظیفه والی بالد اسالمی را جز این نمیداند
علی؟ع؟ در عهدنامها 
م در همین اسـت .شـقاوت و تیرهبختی مردم
ت افرا د ه 
که از فرایض الهی تبعیت کند و سعاد 
نیز در انکار و تبعیتنـکردن از فـرامین الهـی اس���ت (رضی .)1384 ،بنابراین ،حا کم اس�ل�امی هرگز
ی مانند وجوب رعایت پوشش اسالمی بیتفاوت
نمیتواند نسبت به واجبات و محرمات اله 
ن مسلمان واجب و ترک آن حرام اسـت و حا کم اسالمی
باشد .پوشـش اسـالمی بـر هر مر د و ز 
ب اس�ل�امی دعوت کند .جامعهای که حکومت
ت حجا 
میتواند جامعه مس���لمان را ب ه رعای 
ح داده اسـت ،انتظاری جز این ندارد که حکومت
ی و سـکوال ر تـرجی 
دینی را بر حکومت غیردین 
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ف متشرع ه رفتار کند و دینیبودن حکومت را به وصف
منتخب ،برمبنای شریعت الهی و عر 
ن دموکراس���یخواه نیز بـر درس� �ـتی این بـرداشت
میخواهد نه به اس���م .برخی از روش���نفکرا 
صحه گذاشتهاند .در حکومت دموکراتیک مسلمان ،قانونگذاران که مـنتخب مرد م هستند
ی اضافه
د معتقدند که از این نطر نیز بر ضریب اطمینان مراعات قوانین الهـ 
ن خداون 
به قوانی 
میشود (ر.ک ،.مجتهد شبستری.)1379 ،
شبستری میگوید:
ی داشته باشد،
ت شرع 
ی و جر م قانونی تفاوت است .هرچه حرم 
ت شرع 
میان حرم 
ی میدانند ،ولی فتوای آنها
جرم نیس ��ت .مراجع دینی بسیاری از رفتارها را حرا م شرع 
ف بـه رعایت آن باشد .پس از حرمت شرعی به
ن نیست ت ا قانونگذار مـوظ 
مرجع ،قانو 
جرم قانونی رسیدن کار آسانی نیست( .مجتهد شبستری)1379 ،

در حکومت دینی ،مرجع قانونگذاری شریعت الهی است .در غیر این صورت دینیبودن
ی بود نه بـه اسـم ،هرگز
ت اس���ـم و نـام اس���ت نه وصف .بنابراین ،ا گ ر دولتی ب ه وصف ،دین 
دول 
نمیتواند نس���بت به مـرجعیت دین و شـریعت دینـی بیتفاوت باشد؛ یعنی دولت هرآنچ ه را
ن میداند .پوشش بهعنوان حقی از حقوق واجب
د قانو 
که در شریعت دینـی آمـد ه است مانن 
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الهی واجد حس���ن شرعی است و بهدلیل تأمین ضمانت امنیت اخالقی جامعه واجد حسن
عقلی اس���ت .ترک پوش���ش ش���رعی نیز بهدلیل حرمت ش���رعی آن موجب قبح شرعی است و

چون ترک آن موجب مفاس���د غیر قابل انکار در جامعه میش���ود ،قبح عقلی دارد .بنابراین،
میتوان گفت که میان وجوب پوش���ش و اجبار آن در جامعه مالزمه قطعی اس���ت و پوشش
بهعنوان حق خداوند را میتوان در متن جامعه اجباری دانست؛ زیرا امر به پوشش در متن
جامعه مصداق امربهمعروف اس���ت و در مقابل آن ،نهی از عدم پوش���ش در جامعه مصداق
نهیازمنکر است و چون امربهمعروف و نهیازمنکر از مهمترین وظایف دولت اسالمی است،
حکومت میتواند در این مسئله ورود کند و پوشش را اجباری کند.
 .2 -3پوشش بهعنوان حق مردم
آیا با حقالناسبودن پوشش ،اجبار در آن توسط حکومت امری موجه است؟ برای پاسخ به
پرس���ش حاضر باید در ابتدا چگونگی حقالناسبودن حجاب مطرح شود؛ زیرا ممکن است
در ابتدای امر اینگونه به نظر برسد که حجاب و پوشش مسئلهای شخصی است و بودن یا
 .1 -2 -3پوشش و ضایعشدن حق دیگران

در ابتدا باید این تصویر را در ذهن بازسازی کرد که چگونه مسئلهای شخصی میتواند تجاوز
به حقوق دیگران باشد.
مث���ال اول) پ���دری را ف���رض کرد که باوجود داش���تن همس���ر و چند فرزند اعمال ناپس ��ند
مانند نوشیدن مشروبات الکلی و نگاهکردن به برنامههای ماهوارهای ناشایست را در حضور
اعض���ای خان���واده انجام میده���د .در این مثال میتوان گفت نوش���یدن مش���روبات الکلی و
نگاهکردن به برنامههای ماهواره از مس���ائل ش���خصی یک فرد است و کسی نمیتواند در این
مس���ائل دخالت کند ،اما ا گر با نظر دقیقتری به این مثال توجه شود ،مشخص میشود که
تأثیرات درازمدت و حتی کوتاهمدت این امور بر روی شخصیت کودک تجاوز به حق اوست؛
زیرا ش���خصیت ک���ودک با افعال و اعمال والدین ش���کل میگیرد و ا گر ک���ودک در زندگی آینده
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نبودن آن ارتباطی با دیگر افراد جامعه ندارد.

خود مانند ش���خصیتی مثبت در جامعه شناخته نشود ،نمیتوان پدر او را در به ثمر رسیدن
شخصیت آینده کودک مقصر ندانست.
مث���ال دوم) میت���وان ف���ردی را تص���ور کرد ک���ه در جایگاه ش���هروند برای انتخ���اب یکی از
مسئولین شهر در انتخابات شرکت میکند ،اما باوجود آنکه میداند شخصیت مورد نظرش
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ش���خص مناسبی نیست چون حق رأی مسئلهای شخصی است به او رأی میدهد و او را در
انتخابات پیروز میکند و ش���خص منتخب نیز بهدلیل نا کارآمدی نمیتواند از پس مشکالت
ش���هر برآید و انتخاب او تنها به هزینههای هنگفت عمومی منجر میش���ود .در این مثال نیز
نمیتوان گفت که ش���خص رأیدهنده هیچ مسئولیتی در مقابل از بین رفتن اموال عمومی
ندارد؛ زیرا او ا گرچه تنها از حق رأی خود که مس���ئلهای شخصی است ،استفاده کرده است،
اما با اس���تفاده از این مس���ئله شخصی به حقوق دیگران تجاوز کرده است و مستحق مذمت
از ناحیه دیگران است.
 .2 -2 -3عدم پوشش در فضای عمومی

مض���رات عدم پوش���ش در فض���ای عمومی را میت���وان از دو منظ���ر کالن و خ ��رد ارزیابی کرد.
مقصود نویس���نده از ارزیابی مصادیق خرد ،مضرات عدم پوشش نیست بلکه به موارد کالن
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این مس���ئله نظر دارد و از طرفی نمیخواهد انواع مضرات عدم پوش���ش را برشمارد بلکه تنها
ب���ه این امر میپردازد که باوجود ضرر در عدم پوش���ش آیا حکوم���ت میتواند از آن جلوگیری
کن���د؟ وظیفه دولتها در مقابل عدم پوش���ش ،در س���ه س���طح فرهنگ ،سیاس ��ت و امنیت
بررسی شده است.
اول) عدم پوشش در بعد فرهنگ عمومی

از نظر علمای جامعهشناس���ی این مطلب ثابت ش���ده اس���ت که همانطور که یک فرد روح
دارد ،ی���ک جامع���ه هم روح دارد .ه���ر جامعهای فرهن���گ دارد و فرهنگ ه ��ر جامعه روح آن
جامعه اس���ت( .مطهری )1385 ،تمثیل فرهنگ به روح ،معان���ی عمیقی دارد که میتوان باتوجه
ب���ه کارکرد روح انس���ان آن معانی را اس���تخراج کرد .معانی مانند منبع تعق ��ل جامعه ،نیروی
محرکه جامعه ،حافظه تاریخی و مخزن تجارب یک ملت را میتوان از نمونههای این معانی
برش���مرد .در بعد نظری وقتی گفته میش���ود که عدم پوشش موجب مضرات فرهنگی است
یعن���ی ،این مس���ئله ممکن اس���ت به روح جامعه آس���یب برس���اند و جامع ��ه را از تمام معانی
ذکرش���ده ،تهی کند و وقتی این فرآیند با عدم پوش���ش محقق ش���ود ،خودبهخود حقوقی را
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از قربانیان این مس���ئله میگیرد .بنابراین ،بر حکومت و دولت اس���ت که مانع تضییع حقوق
افراد جامعه ش���ود که اجبار در پوش���ش یکی از این راههاس���ت .اجبار بر حجاب و پوشش نه

تنها امری نامعقول نیس���ت بلکه امری الزم و ضروری اس���ت؛ زیرا از بین رفتن روح جامعه به
معن���ای مرگ آن جامعه اس���ت و هر جامعهای حق دارد به حکم ح���ب بقا ،در مقابل عوامل
بیماریزا عکسالعمل نش���ان دهد و در این مس���ئله عکسالعمل بهصورت اجبار در پوشش
جلوه میکند.
دوم) عدم پوشش در بعد سیاست

سیاست ،مسئلهای است که به حقوق بسیاری از افراد جامعه گره خورده است و موضوعی
مهم در سرنوش���ت و آینده افراد اس���ت .بهخطر افتادن این نه���اد اجتماعی موجب ب ه خطر
افتادن حقوق مردم جامعه میش���ود و بر دولت و حکومت اس���ت که عوامل به خطر افتادن
آن را از بین ببرند .همچنین به تشخیص برخی کشورهای اسالمی فرهنگ جامعه بهعنوان
روح جامع���ه با ترویج و بس���ط بیحجابی ب���ه خطر میافتد و خطر در ح���وزه فرهنگ بهدلیل
یا ضعف روح جامعه موجب تس���لط دشمنان بر آن ملت میشود و جامعهای که قوه محرکه
آنها از کار افتاده باش���د ،توانایی رویارویی با دش���منان خود را نخواهد داشت و این امر سبب
تضییع حقوق قربانیان آن خواهد ش���د .پس بر دولت و حکومت اس���ت که این عامل را از سر
راه حقوق مردم بردارد .بنابراین ،اجبار بر پوشش در بعد سیاسی نیز امری معقول است.
سوم) عدم پوشش در بعد امنیت عمومی

امنیت پدیدهای ادرا کی و احساس���ی است؛ یعنی برای تحقق آن باید این اطمینان در ذهن
ت���وده مردم ،دولتم���ردان ،زمامداران و تصمیمگیرن���دگان بهوجود آید ک���ه ایمنی الزم برای
ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد( .خوشفر )1378 ،ا گر امنیت در دو حوزه روانی و اجتماعی
تقس���یم شود ،مشخص میش���ود که با به خطر افتادن نهاد سیاس���ت و فرهنگ ،امنیت نیز
در هر دو قس���م خود یعنی ،امنیت روانی و امنیت اجتماعی به خطر میافتد؛ زیرا با به خطر
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ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و سیاس���ت در حوزه سیاس���ی نیز اثرگذار اس���ت؛ زیرا ضعف فرهنگی

افت���ادن فرهن���گ و سیاس���ت ،ایمنی الزم ب���رای ادامه زندگی ب���دون دغدغه از بی���ن میرود.
چگونه میتوان از ملتی که آرامش سیاسی ندارد و کشورش هر روز در کشمکشهای سیاسی
اس���ت ،انتظار آرامش داش���ت؟ چگونه میتوان از ملتی که فرهنگش���ان یعنی ،روح جامعه را
گم کردهاند ،انتظار زیس���تن بدون دغدغه داش���ت؟ پس مس���ئولیت به خطر افتادن امنیت
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بهعنوان حقی همگانی بهعهده کس���انی اس���ت ا گر عدم پوش���ش ،این حق را به خطر اندازد
دولت و حکومت باید با این مسئله مبارزه کند .بنابراین در حوزه امنیت نیز اجبار به پوشش
موجه است.
حکومت در حال حاضر ،هیچ گناه اجتماعی را مانند حجاب تعقیب و مجازات نمیکند؛
این مال ک نه جامع است و نه مانع .جامع نیست؛ زیرا بسیاری از واجبات و محرمات هستند
ی هس���تند یا اثرات اجتماعی ه���م دارند ،اما بدون
ک���ه بهط���ور اتفاقی یا بهطور کامل اجتماع 
ش���کایت ش���خصی تعقیب قانونی ندارد ،یا به اندازه حجاب از طرف حکومت مورد بازداشت
و تعقیب قانونی قرار نگرفتهاند .برای مثال واضح اس���ت که غیبت گناهی اجتماعی اس ��ت و
چهبس���ا دودمان خاندانی را بر باد میدهد .همچنین مال ک اجتماعیبودن ،مانع نیس ��ت؛
زی���را نمیتوان گف���ت انجام گناهی مثل خودارضایی که عملی فردی اس���ت در خیابان جایز
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است ،هرچند مستلزم محذور دیگری مانند کشف اعضای محرم فاعل هم نباشد.
معی���ار وضع قان���ون و برخورد با امر حرام ،درجه اهمیت و مفس���ده آن امر حرام نیس ��ت؛
زی���را گناهان ب���زرگ مانند ترک نماز بهط���ور قانونی مجازات ندارد و برخ���ی گناهان کوچکتر
مانن���د رانندگ���ی فردی ماهر که ی���ک روز از تاریخ اعتبار گواهینامه او گذش ��ته اس ��ت ،بهطور
قانونی حائض مجازات میشود .به نظر میرسد یکی از معیارها و ضابطههای مناسب برای
جرمان���گاری تجاهر اس���ت .برخی ویژگیهای تجاهر که س���بب ایجاد ای���ن خاصیت برای آن
میشود عبارتند از :امور باطنی به این سادگیها دچار تجاهر نمیشوند .بسیاری از گناهان
جوارح���ی هس���تند که با این نکته از الزام قانونی معاف میش���وند؛ ام���ور جوارحی که در خفا
انجام بگیرد از تجاهر خارج میش���ود مثل انواع و اقس���ام معاصی در خانه شخصی؛ بسیاری
از واجبات موس���ع نیز از تجاهر خارج میش���وند؛ بهطور کلی هر فعل ظاهر حرامی که محمل
عقالیی عمومی (نه محمل شخصی و موردی) برای حمل به صحت داشته باشد ،مشمول
جرمانگاری تجاهر نمیش���ود .کس���ی که بیحجاب اس���ت ،متجاهر یک گناه اس ��ت .محمل
عقالیی نیز برای آن نیس���ت و اینجاس���ت که ال���زام قانونی الزم میش���ود .بهطورکلی ،جامعه
اس�ل�امی موظف به جلوگیری قانونی هر متجاهر به گناه اس���ت .در این زمینه ممکن اس ��ت
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این سؤال مطرح شود که ا گر زنی بهدلیل گرمای هوا بدون حجاب ظاهر شود ،آیا تجاهر در

این مورد قابل بخش���ش است؛ زیرا محمل عقالیی دارد؟ در جواب باید گفت که گرمای هوا
و امثال این مصادیق ،محمل شخصی و موردی است و هرگز سیره عقالئیه و متشرعه زمانی
ک���ه ام���ر مهم و واجبی در کار باش���د ،محمل ش���خصی و موردی را جایگزی���ن محمل عمومی
نمیکند .از مجموع مباحث مطر حش���ده نتیجه میشود که ا گر پوشش بهعنوان حق مردم
مطرح شود باز هم اجبار در آن امری نامعقول نیست.
 .3 -3پوشش بهعنوان حق موضوعه
احت���رام ب���ه قانون ی���ا قانونگرایی از مهمتری���ن موضوعات مورد بحث در عصر کنونی اس ��ت.
بدون حکومت قانون در جوامع بشری ،امکان نقض هیچ حقی برای هیچ شخصی نیست.
در ظالمانهترین حکومتها نیز نمیتوان از قانون بینیاز بود و حتی مکتب آنارشیسم 1که به
اشتباه با واژه هر جومرج مترادف شده است نیز بهمعنای بیقانونی نیست .براساس فلسفه
بنابرای���ن ،حکومت و دولت مورد لزوم نیس���ت .به عقیده ایش���ان مردم میتوانند بهوس ��یله
تشکیل دستههای همکاری ،کارخانجات ،مزار ع و فروشگاهها را بهصورت آزاد و با هماهنگی
اداره کنند( .پازارگاد ،بیتا) همه انس���انها بر حا کمیت قانون در جامعه انسانی همنظر هستند.
نتیج���ه منطقی این اجماع و اتفاقنظر ،قانونگرایی و احترام به آن اس���ت؛ زیرا بدون در نظر
گرفتن این نتیجه منطقی ،اصل حا کمیت قانون بیفایده و بیاثر اس���ت .مسئله اصلی این
اس���ت که آیا احترام به قانون در رابطه با تمام قوانین صادق اس���ت یا تنها نس���بت به قوانین
درس���ت صادق است؟ پاسخ عقالیی به این پرسش را میتوان از قاعدهای عقالیی استخراج
کرد و گفت که قانون بد برای جامعه بهتر از بیقانونی اس���ت .این قاعده بدین معناس ��ت که
حکوم���ت قانون و سرس���پردن به قانون ا گرچ���ه آن قانون ،قانونی صحیح نباش���د ،در به ثمر
رساندن منافع جامعه بهتر از بیقانونی است.
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آنارشیس���م ،ه���ر قدرت سیاس���ی متمرکزی باعث بروز ظلم و س���تمگری در جامعه میش ��ود.

بس���یاری از مصوبات دولت ممکن اس���ت مورد قبول نباشد ،اما انس ��انها باید به چیزی
هم که قبول ندارند ،عمل کنند؛ زیرا منطق این اس ��ت که قانون بد بهتر از بیقانونی و نقض
قانون است .اینکه ما قانون را هرجا طبق میل ما از آب درمیآید ،قبول داشته باشیم و هر جا
1. Anarchism
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نتیجهاش طبق میل ما از آب درنمیآید ،قبول نداشته باشیم ،منطقی نیست( .خامنهای)1382 ،

ا گر پوش���ش در جامعهای بهعنوان حق موضوعه و قانون به تصویب رس ��ید ،تخلف از آن
قانون به حکم قانونگرایی و احترام به قانون جایز نیس���ت ،حتی ا گر پوش ��ش بهعنوان حق
خداوند یا حق مردم ش���ناخته نش���ود .حتی ا گر این قانون قانونی درس���ت و صحیح نباشد،
حکوم���ت و دول���ت در جایگاه مجری قانون موظف اس���ت قان���ون را اجرایی کن ��د و بهعنوان
نگهبان قانون باید با متخلفین برخورد قانونی کند .نتیجه آنکه پوش���ش حتی ا گر بهصورت
قانون موضوعه شناخته شود ،اجبار در آن منطقی و معقول است .براساس قوانین موضوعه
ای���ران ،حج���اب ام���ری الزم و تخلف از آن جرم اس���ت .م���اده  638قانون مجازات اس�ل�امی،
بیحجابی را جرم دانسته است:
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ه ��ر کس بهصورت واضح در انظ ��ار و اماکن عمومی و معابر به عمل حرامی تظاهر
کند عالوهبر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا  74ضربه شالق محکوم میشود
و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل کیفری نداشته باشد ،ولی عفت عمومی را
جریحهدار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا  74ضربه ش�ل�اق محکوم میش���ود.
(مرکز پژوهشهای)1375 ، ...

در تبصره این ماده که همان ماده  102قانون تعزیرات مصوب سال 1362است ،آمده است:
«زنانی که بدون حجاب ش ��رعی در معابر و انظار عمومی ظاهر ش���وند ،به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از

پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند» .بنابر ماده  22قانون مجازات اسالمی
چنانچه قاضی تشخیص دهد ،میتواند حبس و شالق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا این قانون عادالنه است؟ در جواب باید گفت که باتوجه
به اینکه عرض و آبروی زنان و مردان محترم اس ��ت ،پس حکومت اس�ل�امی که کارگزار شریعت
اسالمی است ،برخالف حکومتهای سکوالر ،هرگز نمیتواند نسبت به حراست و امنیت این
جنبه از حریم شخصی مسلمانان بیتفاوت بماند .این وظیفه حکومتی ،معطوف به حجاب
اس�ل�امی اس���ت؛ زیرا حجاب اسالمی س ��پر و حافظ هرگونه تعرض سوء به زن مسلمان است و
حا کم اسالمی هم از تعرض به این واجب شرعی یعنی ،حجاب اسالمی حراست میکند؛ یعنی
شرایط امنیتی ،حفظ پوشش و حجاب اسالمی را فراهم میکند ،پس وظیفه اولی در حراست
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از حریم شخصی با خود زن مسلمان است.

زن مس���لمان با رعایت حجاب اس�ل�امی از حریم ش���خصیت دینی خود حراست میکند.
در مرحله بعد حکومت موظف به حراست و برقراری امنیت برای حجاب اسالمی است .ا گر
زن مسلمان مایل به رعایت حجاب اسالمی نباشد ،حا کم اسالمی از هر دو جنبه مقدمیت
و ذیالمقدم���ه ب���ودن میتواند او را به رعایت حجاب اس�ل�امی وادار کند؛ زیرا از س���ویی عدم
رعایت حجاب اسالمی اسباب ناامنی برای خود وی میشود ،مانند الزام حکومت به بستن
کمربند ایمنی هنگام رانندگی که مانع از وقوع حوادث نا گوار برای راننده میشود ،و از سوی
دیگر عدم رعایت حجاب اس�ل�امی زمینه س���وء برای دیگر زنان مس���لمان محجبه میش ��ود؛
زیرا با رواج بیحجابی از س���وی زنانی که به این ساحت شخصیتی خود اهمیت نمیدهند،
زمینه عادیش���دن تعرض و هتک حرمت به زنان عفیفه محجبه فراهم میشود .افراد شرور
مزاحم در چنین وضعیتی هیچ فرقی میان زنان باحجاب و بیحجاب نمیگذارند ،پس برای
اسالمی ضروری است.
 .4 -3پوشش بهعنوان حق طبیعی
پوش���ش بهعنوان حق طبیعی ،موضوعی اس���ت که به حق آزادی برمیگ���ردد .همانطورکه
آزادی حقی از حقوق طبیعی انس���ان است و به رسمیت شناخته میشود ،انتخاب پوشش
نیز که از مصادیق آزادی است باید به رسمیت شناخته شود.
اندیشمندان ،تعاریف مختلفی از آزادی بیان کردهاند .آزادی گاهی بهعنوان کمال اراده
و گاهی به معنای غیبت مخالف معنا تعریف شده است .آزادی یعنی ،قدرتی که انسان برای
ل براس���اس تعیین اراده و یا اس���تقالل از هر
انجام یا احتراز از عملی خاص دارد و یا قدرت عم 
ی اخالقی ،تعریف آزادی چنین آمده
ب داور 
چی���ز بهجز قانون اخالقی( .کرنس���تون )1386 ،در کت���ا 
ن چیزی است .آزادی استعداد و قابلیتی انسانی
ی برآورد 
ن خو د انسان برا 
ی تصمیمگرفت 
است« :آزاد 
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رفع این وضعیت و تأمین شرایط امن برای زن مسلمان الزام زنان غیرمقید به رعایت حجاب

ن کند» (زا گال و گالیندو .)١٣٨٦ ،در ماده چهارم قانون اساسی
است تا انسان هدفی را برای خودش تعیی 
ی آمده است « :آزادی یعنی ،اشخاص بتوانند هر کاری را که صالح و
 ١ ٧٩١فرانسه ،در تعریف آزاد 

ن صدمه نزند» (جعفری.)١٣٨٦ ،
مقتضی دانستند ،انجام دهند به شرط اینکه عمل آنها به حقوق دیگرا 
در لغتنامه حقوق بشر در مورد آزادی آمده است:
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ت و احتـرام
مرد و زن از حق حیات برخوردارند .همچنـین حق دارند کودکانشـان را در عــز 
و آزاد از گرس���ـنگی و ترس از خش���ونت و ظلم یا بیعدالتی بزرگ کنند .حکومت مش ��ارکت یا
دمکراتیک باید بهترین اطـمینان را درباره این حقوق

به مردم بدهد( .سدریک)2008 ،1

در میان تمام تعاریف مطرح ش���ده از آزادی،عناصر مش ��ترکی مانند اس ��تقالل انسان در هر
چیز ،نداشتن مخالف و مانع در انجام کارها ،قدرت اراده در انجام امور و یا ترک آنها وجود دارد.
 .1 -4 -3آزادی مطلق و مقید

باوج���ود اختالفات اندیش���مندان در تعریف مفهوم آزادی باید گف ��ت که همه آنها باید در این
مورد اتفاقنظر داشته باشند که آزادی مطلق غیرممکن است؛ زیرا انسان بهدلیل برخورداری
از محدودیتهای مادی ،جسمانی و اجتماعی حتی ا گر بخواهد هم نمیتواند بهصورت آزاد
از تمام امکانهای موجود در عالم هستی آزادانه استفاده کند .بنابراین ،آزادی ابتدا باید در
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حیطه خاصی مقید شود و سپس بررسی شود .شهید مرتضی مطهری در این مورد میفرماید:
اینک ��ه انس ��ان در برابر انس ��انهای دیگر ب هط ��ور مطلق بخواهد آزاد باش���د ،امری
نامعق ��ول اس ��ت .همانطورک ��ه در مقابل طبیعت ه ��م آزادی مطلق محال اس���ت که
انس ��ان در طبیعت باش ��د و هیچ قیدی از قیود طبیعی را نپذیرد؛ زیرا آزادی یک فرد با
آزادی افراد دیگر ضدیت دارد .در قرن هجدهم افرادی مانند ولتر و روس���و که منادی
آزادی بودند ،چنین بحث میکردند و تکیهگاهشان آزادی بود ،ولی وقتی این نظریه
رد شد و تاحدودی مجبور به قبول محدودیت شدند ،گفتند جامعه حق دارد بیش از
این اندازه برای فرد محدودیت ایجاد کند؛ زیرا آزادی بیش از اندازه مس���اوی با درجا
زدن جامعه اس ��ت و اگر جامعه بخواهد پیش برود باید تاحدودی جلوی آزادی فرد را
بگیرد( .مطهری)1390 ،

پ���س میتوان گفت محدودک���ردن مصادیق آزادی نیز امری ممکن و معقول اس ��ت؛ زیرا
آزادی افسارگسیخته در هر کدام از مصادیقش امری نامطلوب است .برلین میگوید:
قلم ��رو آزادی نامح ��دود اس ��ت؛ چ ��ه در غیر این ص ��ورت هر کس تا ه���ر کجا که
دس ��تش برس ��د در زندگی دیگ ��ران مداخله میکن ��د .آزادی نامحدود ب���ه هر جومرج
میانجام ��د و تأمی ��ن حداقل نیازهای زندگی را ناممکن میکن ��د و ضعفا پایمال اقویا
یش ��وند( .برلین)1380،
م 
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 .2 -4 -3آزادی مقید در انتخاب پوشش

پوش���ش حتی ا گ���ر بهعنوان حق طبیع���ی درنظر گرفته ش���ود باز هم محدودک���ردن آن امری
معقول و موجه اس���ت؛ زیرا دولتها میتوانند با در نظر گرفتن این مس���ئله که ممکن اس ��ت
برخی از آزادیها موجب هر جومرجش���ود ،آنها را محدود کنند و این مس���ئله امری معقول و
در تمامی جوامع مرس���وم است .بنابراین ،اجبار در پوش���ش مانند محدودکردن آزادیهای
منفی امری موجه است.
 .4بحث و نتیجهگیری
ح���ق انتخاب پوش���ش وقت���ی مانند ح���قاهلل در نظر گرفته ش���ود اجبار در آن ام���ری موجه و
معقول اس���ت و دولت اس�ل�امی میتواند به اجبار آن اقدام کند .ب���ه عبارت دیگر مالزمه بین
اقدام دولت اس�ل�امی به این فریضه مس���ئلهای حادث و جدید نیس���ت بلک���ه از زمان پیامبر
اسالم؟ص؟ و خلفای ایشان همواره در قالب نهادی اجتماعی به نام حسبه انجام میشد.
حق انتخاب پوشش وقتی مانند حقالناس در نظر گرفته شود ،اجبار در آن امری موجه
جل���وه میکن���د و حکومت بهدلیل تعهد بر صیانت از حقوق افراد جامعه ،ا گر حق پوش ��ش را
از اموری بداند که مضر به حقوق دیگران اس���ت ،میتواند بهصورت معقول در نوع پوش ��ش
دخالت کند و آن را اجبار کند.
حق انتخاب پوش���ش وقتی مانند ح���ق موضوعه در نظر گرفته ش���ود ،اجبار در آن امری
موجه و معقول اس���ت و حکوم���ت میتواند بهایندلیل که تنها مرج���ع دارای قدرت اجرایی
در تمام ابعاد است ،پوشش را که بهعنوان قانون موضوعه شناخته میشود ،اجرایی کند.
ا گر حق انتخاب پوشش مانند حق طبیعی در نظر گرفته شود ،اجبار در آن امری موجه
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وجوب ش���رعی پوش���ش و اجبار در آن با فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر محقق میش ��ود و

و معقول اس���ت و دولت با تش���خیص خ���ود میتواند از آزادیهایی ک���ه موجب هر جومرج در
جامعه میشود ،جلوگیری کند و حق طبیعی افراد جامعه را محدود کند.
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