مسئولیت حکومت اسالمی در امر حجاب
با استناد به ادلهی امر به معروف و نهی از منکر
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چکیده
امر به معروف و نهى از منكر دو واجب مؤکد کفایی است که در حوزهی زندگی
اجتماعی انسان تأثیری عمیق و گسترده دارد .بر این اساس ،هر کس به حسب
توانایی موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگیری کند .این تکلیف
اختصاص به صنف خاص ندارد و همه از جمله حکومت اسالمی مورد خطاب آیات
و روایات هستند .در حوزهی حجاب این ادله میتواند بهترین دلیل بر مسئولیت
حکومت اسالمیباشد .در این مقاله ضمن بررسی واژهی معروف و منکر و تطبیق آن
با موضوع مورد بحث ،به شرایط و مراتب این فریضه در رابطه با حکومت اسالمی
پرداخته شده که بیانگر گسترهی مسئولیت حکومت هم در حوزهی فرهنگی و هم در
حوزهی جزایی است.
واژگان کلیدی
مسئولیت ،حکومت اسالمی ،حجاب ،امر به معروف ،نهی از منکر
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مقدمه

امر به معروف و نهى از منكر دو واجب مؤکد کفایی و جزء ضروریات
مذهب است و آیات و روایات فراوانی بر آن داللت دارد .این فریضه در
حوزهی زندگی اجتماعی انسان تأثیری عمیق و گسترده دارد؛ چرا که
حکمت نهفته در امر به معروف و نهی از منکر در مدنیالطبع بودن انسان
است ،زیرا انسانهای اجتماعی از نظر سلوک و رفتار و اخالق و عقاید،
اثر متقابل بر یکدیگر دارند و انحراف فردی هر یک از اعضای جامعه
زیانهای اجتماعی را به دنبال میآورد .بنابراین حفظ و پاسداری جامعه
در مقابل هرگونه فساد و تباهی عق ً
ال اجتنابناپذیر و شرع ًا واجب است.

با توجه به ادلهی امر به معروف و نهی از منکر هر کس به حسب
توانایی موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگیری کند.
این امر اختصاص به صنف خاص ندارد و همه از جمله حکومت اسالمی
مورد خطاب آیات و روایات هستند .حتی قدر متیقن از وجوب ادله برای
حاکمان و رجال دینی است؛ چرا که خدای متعال وعده داده است که مؤمنان
و صالحان ،وارثان زمین و حاکمان قدرتمند و خلیفهی او خواهند بود که
نتیجه و عکسالعمل طبیعی ایمان و عمل صالح ،به دست آوردن تمکن و
قدرت و ریاست و خالفت معرفی شده است:

وعد اهلل الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما
استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبد لنهم

من بعد خوفهم امنا( نور)55:؛ به کسانی از شما که مؤمن بوده عمل
صالح انجام دادهاند ،خدا وعده داده است که آنان را جانشین و خلیفه
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و دینشان را که برای آنان پسندیده و انتخاب کرده است ،بیتردید به
نفع آنان تمکن و قدرت خواهد بخشید و ترس و خوفشان را به امن و
آرامش مبدل خواهد ساخت.

در ادامه ،آیهی شریفه حقیقتی را خاطر نشان میفرماید که برای هر انسان
مسلمانی تعمقبرانگیز و برای مسئوالن نظام و حکومت اسالمی و مؤمنان و
صالحان اخطاری تکان دهنده و جدی است .آنجا که میفرماید:

 ...یعبدوننی الیشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون

(همان)؛ آنان مرا پرستش میکنند و بر من شریک و انبازی قائل نمیشوند
و هرکس پس از این کفر ورزد ،پس آنان افرادی فاسق و تبهکارند.

در مورد دیگری میفرماید:

الذین ان مکناهم فی االرض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف
و نهوا عن المنکر و هلل عاقبه االمور( حج)41 :؛ ...کسانی هستند که اگر

قدرت و مکنت در روی زمین به آنان بدهیم ،قیام به نماز کنند (نماز
را برپادارند) و به اتیان و پرداخت زکات و مالیات اسالمی اقدام کنند
و امر به معروف و نهی از منکر را احیاء نمایند و سرانجام همهی امور
برای خداست.

برخی با استناد به این آیات ،فریضهی امر به معروف و نهی از منکر را
تنها شامل حاکمان میدانند ،البته اطالق ادلهی امر به معروف و نهی از منکر و
اینکه وصف تمکن در آیه دلیل بر اختصاص وظیفه به آنها نیست ،این وظیفه
را شامل همهی امت اسالمی میکند.

75

سال شانزدهم  /شماره  / 64تابستان 1393

خود و وارثان زمین گرداند ،همچنان که پیشینیان آنان را خلیفه قرار داد

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 64تابستان 1393

بر این اساس حکومت اسالمی وظیفه دارد به این فریضه جامهی عمل
بپوشاند .رسالت این مقاله این است که این ادله میتواند بهترین دلیل بر
مسئولیت حکومت در حوزهی حجاب بوده و گسترهی وظیفهی آن را
مشخص کند .بدین منظور الزم است برای روشن شدن ابعاد بحث ،موارد
ذیل بررسی شود:
الف ـ آیا نهاد امر به معروف و نهی از منکر در حکومتهای اسالمی
سابقه داشته است یا خیر؟ با توجه به ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر،
آیا در حکومت نبی اکرم ( )و امیرالمؤمنین ( )نسبت به حجاب
روش جزایی اختیار شده است؟ یا در نظام کیفری اسالمی بیان عمومی در
جرمانگاری مقوالت فرهنگی اتفاق افتاده است یا خیر؟
ب ـ آیا دليل نهى از منكر شامل جلوگيرى از هر يك از محرمات دينى
است؟ به عبارت دیگر آیا هر واجبی عنوان معروف و هر حرامی عنوان منکر
را میگیرد تا بتوان حجاب را نیز جزء معروفات دانست و آن را شامل ادلهی
امر به معروف و نهی از منکر آورد؟
ج ـ شرایط اجرای این واجب الهی چیست و آیا میتوان این شرایط را
در مورد مسئولیت حکومت نسبت به حجاب منطبق دانست؟
د ـ با توجه به واژهی امر و نهی در این واجب که انصراف به قول دارد،
آیا مرتبهی فعلی هم جزء مصادیق این واجب است یا خیر؟ و به عبارتی
میتوان به واسطهی آن برای مقولهای مانند حجاب جرمانگاری کرد که
نتیجهی آن مجازات است؟
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از نهاد «حسبه» میتوان به پیشینهی تاریخی امر به معروف و نهی از منکر
یاد کرد .حسبه اسم مصدر و از ريشهی حسب به معناى شمارش كردن است
(ابن منظور :1414 ،ذیل حسب) .البته كاربردهاى ديگرى نيز در كتابهاى لغت
براى آن آمده است ،از جمله طلب اجر و بهدست آوردن پاداش ،نيكويى در
تدبير ،خردهگيرى بر كار ناپسند كسى (همان) رسیدگی و اشراف (مصطفوی،

 :1368ذیل حسب) کوشش و تالش در کارهای پسندیده و بدون چشمداشت
و مزد از کسی جز خداوند (راغب اصفهانی1414 ،؛ ابنمنظور1414 ،؛ طریحی:1375 ،

همگی ذیل حسب) كه هر يك از اين معانى با توجه به كاربردهاى اصطالحى
اين لغت و الهام از وظايف اين منصب ،نقل شده است .بنابراین در بطن این
واژه ،معنای اجر ،قربت و خشنودی خداوند ،نظارت و بررسی ،رسیدگی،
آزمایش و… نهفته است.
امور حسبه در اصطالح فقهای شیعه و اهل سنت در دو معنای متفاوت
به کار رفته است .اهل سنت از حسبه به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر
کرده و گفتهاند:
الحسبه من قواعد األمور الدینیه وقد کان ائمه الصدر األول یباشرونها
بانفسهم لعموم صالحها و جزیل ثوابها و هی امر بالمعروف اذا ظهر ترکه
و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله (ابن اخوه)51 :376 ،؛ حسبه ،از پایههای
امور دینی است که پیشوایان نخستین به انجام آن همت میگماشتند؛
زیرا صالح آن را فراگیر و پاداش آن را بسیار میدانستند .این حسبه،
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همان امر به معروف است آنگاه که در جامعه معروف رها شود ،و نهی
از منکر است آنگاه که زشتیها در جامعه رواج یابد.

صاحب مجمعالبحرین مینویسد« :حسبه ،همان امر به معروف و نهی از
منکر است و در واجب عینی یا کفایی بودن آن ،فقیهان اختالف نظر دارند»
(طریحی :1375 ،ذیل حسب) و ابن خلدون نوشته است« :اما الحسبه فهى وظیفه
دينيه من باب االمر بالمعروف و النهى عن المنكر الذى هو فرض على القائم
بامور المسلمين» (ابن خلدون :ج ،1ص)225؛ «حسبه ،وظیفهای دينى از باب امر
به معروف و نهى از منكر است كه بر عهدهی متولى امور مسلمانان است».
فقهای شیعه از نهاد حسبه دو تفسیر مضیق و گسترده کردهاند .در تفسیر
مضیق مراد از حسبه را اموری دانستهاند که شارع مقدس در هیچ شرایطی
راضی به ترک آنها نیست و آن را شامل سرپرستی کودکان و مجانین و
سفیهان بیسرپرست و اموری از این قبیل میدانند و بر والیت داشتن فقیه
عادل در این امور ،متفقاند (بحرالعلوم1403 ،ق :ج ،3ص.)291

امام خميني ( )در كتاب البيع خود در تعریف امور حسبه مینویسند:
«امور حسبه اموري است كه به يقين میتوان گفت شارع مقدس راضي به
وانهادن آنها به حال خود نيست و حتم ًا بايد مسئولي عهدهدار تصدي آن
باشد .در اين موارد ،اگر یقین حاصل شود كه افرادي معين يا نامعين وجود
دارند كه آن امور را تصدي كنند ،ديگر بحثي نيست ،اما اگر ثابت شود كه
انجام اين امور منوط به نظر امام ( )است ،در آن صورت ،بنا به داليل
واليت فقيه ،اين موارد نيز در دوران غيبت امام ( )از جمله اختيارات
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امام ( )اين اختيارات را براي فقيه محرز میداند« 1:حتي اگر اصل
واليت فقيه را نيز ناديده بگيريم ،هر گاه احتمال دهيم كه اين امور به ناچار
بايد زير نظر يكي از اين سه تن :فقيه عادل ،غير فقيه عادل و شخص مورد
اعتماد انجام گيرد ،بايد كسي را انتخاب كنيم كه همهی صفات مورد نظر را
داشته باشد و چنين شخصي ،همانا فقيه عادل مورد اعتماد ماست» (همان).

برخالف امام ( )برخی حسبه را گستردهتر تفسیر کرده و همهی
معروفها و منکرها را حسبه دانسته و برخی حتی آن را شامل امور مربوط به
حفظ نظام مسلمین و دفاع و صیانت از حدود و ثغور مسلمین نیز دانستهاند.
شهید اول در دروس ،کتاب الحسبه را در شمار سایر کتابهای فقهی
نگاشته و در آن به مسائل و شرایط امر به معروف و نهی از منکر پرداخته
است .ایشان ضمن بر شمردن مراحل امر و نهی و برخورد روشمند و پلهای
و منطقی با لغزشکاران به سه مرحله اشاره میکند و در پایان مینگارد:
«اما الجرح والقتل فاألقرب تفویضهما الی اإلمام» (عاملی (شهید اول) :1417 ،ج،2

ص)47؛ «زخم زدن و کشتن ،به امام واگذار شده است» .در ادامهی بحث از
حسبه و امر به معروف و نهی از منکر ،به اقامهی حدود و تعزیرات میپردازد
و آن را در حوزهی کاری امامان معصوم ( )و نایبان خصوصی و عمومی
آنها میداند« :فیجوز حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء اقامتها مع
 -1الزم به ذکر است امام خمینی تمام مناصبی را که از جنبه حکومتی برای امام معصوم متصور
است ،برای ولی فقیه هم می داند.
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المکنه ویجب علی العامه تقویته ومنع المتغلب علیه مع اإلمکان( ».همان)؛ در
زمان غیبت ،بر فقیهی که شرایط الزم را داشته باشد (و در باب قضا خواهد
آمد) اقامهی حدود و تعزیرات ،اگر توان اجرای آنها را داشت ،رواست و
همگان باید به یاری وی برخیزند و دست رد بر سینهی خالفکاران بزنند.
فیض کاشانی نیز ،در بررسی مسائل فقهی و دستهبندی احادیث مربوط
به آن ،وافی (کتاب الحسبه واألحکام والشهادات) را در شمار کتابهای
فقهی میآورد و در آن بابهای جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر و حدود
و تعزیرات را میگنجاند (فیض کاشانی :1406 ،ج .)16از این اشاره میتوان
دریافت که حسبه با مسائل دیگر فقهی چون جهاد و امر به معروف و نهی از
منکر ،اقامهی حدود و تعزیرات و قضاوت در اسالم پیوند ژرف و تنگاتنگ
دارد و از زاویهی دیگر به مجموعهی این امور میتوان نام حسبه نهاد.
مرحوم نائيني نیز دامنهی امور حسبه را بسيار گسترده دانسته و مینویسد:
«از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است كه در عصر غيبت ،آنچه از
واليات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد،
وظايف حسبه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت
دانستيم ،حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب چون عدم رضايت
شارع مقدس به اختالل نظام و ذهاب بيضه اسالم ،بلكه اهميت وظايف راجع
به حفظ و نظم ممالك اسالم از امور حسبه از واضح قطعيات است ،لهذا
ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكور ،از قطعيات
مذهب خواهد بود» (غروی نائینی.)76 :1424 ،
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اقامهی حكومت ياد میکند و معتقد است« :تئوري امور حسبه يكي از داليل
وجوب اقامهی حكومت اسالمي است ،زيرا حفظ مرزهاي كشور و مباني
مذهب و پاسداري از حريم قوانين الهي و جلوگيري از انحراف جوانها و
رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگي ،سياسي و نظامي دشمنان و خنثی
كردن توطئهها و تبليغات زهرآگين ضد اسالمي كه از واضحترین مصاديق
امور حسبه است ،بدون استقرار يك نظام سياسي مبتني بر اصول و مباني و
قوانين اسالمي ،امكانپذير نيست» (عمید زنجانی :1366 ،ج ،2ص.)86

در این صورت تصدی فقیه عادل در امور اجتماعی و سیاسی جامعهی
مسلمین را نیز میتوان از موارد تصدی امور حسبه دانست.
شواهد تاریخی و روایی نیز به چشم میخورد که گویای این واقعیت
است« :رسول خدا به گروهی از احتکار کنندگان و انبارگران کاال فرمان داد
که اجناس و کاالهای پنهان خویش را آشکار سازند و در دید مردم قرار
دهند» (ابن بابویه :ج ،3ص )265و نیز در سیرهی آن حضرت نوشتهاند« :عبور
پیامبر اکرم ( )بر سالخی افتاد که گوسفندی را سالخی کرده و در آن
میدمید ،حضرت به او فرمودند :کسی که بر مسلمانان تقلب کند و دست
ناپاک و نشسته خود را از بین پوست و گوشت گوسفند فرو برد از ما نیست»
(المتقی الهندی :1409 ،ج ،4ص.)158

در حدیث حبابهالوابلیه آمده است که گفت« :حضرت علی ( )را
در بین ضابطین نظامی دیدم ،شالقی در دست داشته و با آن فروشندگان
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ماهیهای بیفلس و حرام و مارماهی و ماهی خاردار را تنبیه میکردند (حر
عاملی :1409 ،ج ،2ص.)117

حساس
حضرت امیر ( )در مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه نیزّ ،

بوده و برخورد عملی داشتند و تالش میورزیدند ،از فساد و فحشا جلوگیری
کنند و زمینهی ازدواج جوانانی که امکان داشت با رفتار خود ،فساد را در
جامعه بگسترانند و خود و دیگران را در باتالق فساد فرو برند ،از بیتالمال
فراهم میکرد (همان ،ج ،13ص.)132

الزم به توضیح است ،این مقاله در پی اثبات والیت فقیه یا مصادیق امور
حسبه نیست که این خود بحث گستردهای را میطلبد ،اما با بیان اینکه در
حکومتهای اسالمی نیز نهاد امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته
و حکومت خود را موظف به اجرای آن میکرده ،پیشینهی تاریخی بحث
روشن میشود .بنابراین نهاد حسبه که گاهی از آن به عنوان والیت حسبه
هم یاد میشود ،در کالم فقها بوده و تاریخ آن به عصر پیامبر ( )میرسد.
ممکن است گفته شود با توجه به ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر،
در حکومت نبی اکرم ( )و امیرالمؤمنین ( )روش جزایی نسبت به
حجاب اختیار نشده است؟ در پاسخ ،باید گفت اول آنکه وجود گزارش
تاریخی یا نبود آن جزء منابع استنادی فقهی محسوب نمیشود؛ چرا که فقیه
پس از دستیابی به ادلهی لفظی قانع کننده ،هیچ گاه به انتظار سندی تاریخی
از اجرای حکم نمینشیند .مگر بنا بر این بوده است که تمام فعالیتهای
اجتماعی به کل اسناد تاریخی منتقل شوند؟! (زیبایینژاد.)30 :1387 ،
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که یکی از منابع اصیل فقهی است ،از آنجا که در زمان پیامبر ( )و ائمه
( )چنین رویهای نبوده است ،بنابراین حکومت حق دخالت ندارد» .در
جواب ذکر  2نکته ضروری است؛
اول اینکه ،سیره از جمله دالیل لبی بوده که باید به قدر متیقن آن عمل
نمود و نمیتوان مانند ادلهی لفظی از اطالق آن بهره جست .با این وصف،
اگر در صدر اسالم با پدیدهی بیحجابی برخورد الزامآور یا بازدارنده
نمیشده ،تنها نتیجهی آن عدم لزوم مداخلهی حکومت است نه عدم جواز
آن؛ دوم اینکه ،اگر گزارشهای تاریخی نمایانگر تسامح معصوم ( )در
برابر اجرای حکم میبود ،میتوانست به عنوان قرینهای در کنار قرائن دیگر
مالحظه شود که چنین چیزی هم ثابت نیست بلکه با ادلهی روایی نقض
میشود.
دوم آنک��ه ،گزارشهای تاریخ��ی حاکی از حساس��یتهای معصومین
( )و جامعهی اس�لامی به این پدیده اس��ت؛ از جمله پیامبر ( )در
فرمانی خطاب به عمروبن حزم که به عنوان والی نجران منصوب ش��ده بود،
میفرمایند« :این بیانی اس��ت از س��وی خدا و رسول او ...و مردم را از اینکه
لباس کوچکی بپوش��ند که عورتشان آشکار ش��ود ،بازدارد و از اینکه کسی
موهایش را پش��ت سرش انباش��ته کند ،نهی کند( »...الحمیری :1963 ،ج ،4ص
1015؛ احمدی میانجی :1419 ،ج ،2ص.)527
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امیرالمؤمنین علی ( )نیز در زمان خالفت و به عنوان حاکم به مردم
عراق میفرمودند« :آیا شرم نمیکنید و به غیرت نمیآیید که زنانتان راهی
بازارها و دکانها میشوند و با افراد بیدین برخورد میکنند» (کلینی:1429 ،
ج ،11ص.)232

س��وم آنک��ه ،توجه به عنصر زم��ان و مکان در جرمان��گاری بیحجابی
ضروری اس��ت .در چند دههی اخیر ای��دهی دخالت حداکثری حکومتها
در ش��ئونات اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولتهای رفاه به
تنظی��م برنامههای همه جانبهای برای حض��ور در تمام عرصهها پرداختهاند؛
پدیدهای که تقریب ًا در هیچ دورهی تاریخی س��ابقه نداش��ته است .در دوران
گذشته ،بس��یاری از مداخلهها توس��ط خانواده ،طایفه و مردم انجام میشد
و دولت نق��ش ناظر و هدایتگر کلی و مداخلهگر م��وردی را ایفا میکرد.
بنابراین میتوان انتظار داش��ت که در مقابله با بدپوش��ی نی��ز مردم خود را
موظف به اقدام دانستهاند؛ دست کم در مواردی که با سیاستهای حکومتی
همخوان باش��د .در جوامع گذشته ،بیشتر دولتها کوچک بودند و نیروهای
انتظامی را تعدادی اندک تشکیل میدادند که مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به
مرافع��ات و اجرای حدود بودند؛ آن هم نه ضرورت ًا به این دلیل که حکومت
خ��ود را ممن��وع از مقابله با هر گناه و جرمی میدی��د ،بلکه به این دلیل که
م��ردم خود اقدام میکردند و دولت ضرورتی به مداخلهی خود در هر امری
نمیدید .بنابرای��ن عدم تصدیگری دولتی در م��واردی چون حفظ حجاب
این نتیجه را نخواهد داش��ت که دولتهای جدید که ش��أن خود را مداخله
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ندارند (زیبایینژاد.)31 :1387 ،

 .2تعریف معروف و منکر

مدعای این نوشتار این است که حجاب و عفاف جزء معروفها و
در مقابل آن بیحجابی و بیعفتی جزء منکرات است؛ لذا ادلهی امر به
معروف و نهی از منکر شامل آن میشود .این ادعا نقطهی مقابل ادعای برخی
نویسندگان (به مدعای مخالف در ادامه بحث اشاره میشود) مبنی بر انکار
معروف بودن حجاب به معنای اصطالحی در ادلهی امر به معروف و نهی از
منکر است .بنابراین جهت اثبات ادعای نوشتار حاضر ،الزم است معروف و
منکر ،تعریف و مصادیق آن مشخص شود.

در لغتُ « ،عرف و نُکر»َ « ،معرِفه و ن َ ِکره» و «معروف و منکر» در برابر هم

به کار ميروند و در قرآن نیز بارها مشتقات این دو واژه همپای هم بهکاربرده
شده است1؛ در کتب لغت نیز واژهی معروف و منکر با هم معنا شده است.
در لسانالعرب آمده است« :منکر عبارت است از چیزی که شرع آن را
قبیح و حرام بداند و از انجام آن ناخشنود باشد و معروف ضد منکر است»
(ابن منظور :1414 ،ذیل واژه منکر) .صاحب مقاييساللغه ابتدا در تعریف عرف
مینویسد« :عرف در اصل به دو معنا داللت دارد .1 :پیدرپی بودن چیزی
وس َف ف ََد َخ ُلواْ َع َل ْي ِه ف ََع َرفَ ُه ْم َو ُه ْم ل َ ُه ُم ِ
ون» (يوسف)58 :؛ «برادران يوسف آمدند
نك ُر َ
َ -1
«و َجاء إ ِْخ َو ُة يُ ُ
ُون نِعم َت ِهّ
الل ثُ َّم يُ ِ
ِ
نك ُرون َ َها»
ف
ر
ع
«ي
نشناختند»؛
را
او
آنان
ولى
شناخت،
را
آنان
[او]
شدند
وارد
او
و بر
َْ َ ْ َ
ْ
ون ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َعنِ
(نحل)38 :؛ «نعمت خدا را مىشناسند؛ اما باز هم منكر آن مىشوند»؛ «يَأ ُم ُر َ
ال ْ ُم َ
نكرِ» (آل عمران)104 :
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به صورت پیوسته؛  .2سکون و آرامش» .و سپس به معنای معروف پرداخته
و معرفت ،عرفان و معروف را از ریشه و معنای دوم میداند ،زیرا انسان به
آنچه میشناسد (معروف) آرامش مییابد و از آنچه نمیشناسد ،وحشتزده
شده و فرار میکند (ابن منظور :1414 ،ذیل واژه منکر).

در برابر «منكر» در کتب لغت در چهار معنا به کار رفته است :امر سخت
و شدید (فراهیدی :1409 ،ذیل واژه منکر) ،عدم پذیرش قلبی و عدم اعتراف
لسانی (فراهیدی :1409 ،ذیل واژه منکر) ،1فعل قبیح و ناپسند (راغب اصفهانی:1412 ،
ذیل واژه عرف؛ فیومی :1414 ،ذیل واژه منکر) 2و در نهایت عدم شناخت( 3راغب
اصفهانی :1412 ،ذیل واژه منکر).

با تأمل در کاربردهای این دو واژه ،اصلیترین معنای «معروف» در لغت،
«شناختهشده» ،شناختی که نوع ًا با باور و پذیرش قلبی همراه است و «منکر»
که از نظر مفهومی در مقابل معروف قرار دارد به امر «ناشناخته» اطالق
میشود و کاربرد رایج معروف و منکر در «نیک و بد» و «پسندیده و ناپسند»
نیز به همین معنای اصلی باز میگردد» (جوان آراسته.)164 :1389 ،
ِ
ات اهلل ِ تُ ِ
ِيك ْم آيَاتِ ِه ف ََأ َّي آيَ ِ
«ويُر ُ
[قدرت] خويش را به شما
ون» (غافر)81 :؛ «و نشانههاى
نك ُر َ
َ -1
ِ
ِ
ُون ن ْع َم َت اهلل ثُ َّم يُنك ُرون َ َها» (نحل)83:؛
مىنماياند .پس كدام يك از آيات خدا را انكار مىكنيد؟!»؛ «يَ ْع ِرف َ
«نعمت خدا را مىشناسند ،اما باز هم منكر آن مىشوند».
ون ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َعنِ ال ْ ُم َ
ات ب َ ْع ُض ُه ْم أَ ْولِيَاء ب َ ْع ٍ
نكرِ» (توبه)71 :؛ «و
ون َوال ْ ُم ْؤ ِمنَ ُ
ض يَ ْأ ُم ُر َ
«وال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ
َ -2
مردان و زنان با ايمان ،دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده وا مىدارند و از كارهاى ناپسند
باز مىدارند»؛ «إ َِّن أَ َنك َر الأْ َ ْص َو ِ
ات ل َ َص ْو ُت ال ْ َح ِميرِ» (لقمان)19 :؛ «بدترين آوازها بانگ خران است»؛ «ل َّ َق ْد
جِ ْئ َت َش ْيئًا ن ُّْك ًرا» (کهف)74 :؛ «واقع ًا كار ناپسندى مرتكب شدى».
َال إِن َُّك ْم ق َْو ٌم ُّم َ
 -3دربرخی آیات« :ق َ
ون» (حجر) 62:؛ «[لوط] گفت :شما مردمى ناشناس هستيد».
نك ُر َ
ِ
ِ
َ
ُ
«فَ َل َّما َرأَى أَيْ ِديَ ُه ْم َ
ِ
ال تَ ِصل إل ْيه نَك َر ُه ْم» (هود)70 :؛ «و چون [ابراهیم] ديد دستهايشان به غذا دراز
نمىشود ،آنان را ناشناس يافت».
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خود بوده ،با این تفاوت که برخی قیود به آن افزوده شده است .شیخ طوسی و
برخی دیگر بدون اینکه معنای معروف و منکر را بیاورند در هنگام بیان حکم
امر به معروف و نهی از منکر ،عنوان واجبات و مستحبات را برای معروف ،و
محرمات و مکروهات را برای منکر بهکار بردهاند (الدیلمی263 :1414 ،؛ طوسی،

855 :1411؛ ابن براج الطرابلسی :1406 ،ج ،1صص 340و  ،)341اما فقهای بعدی
بهخصوص عالمه حلی در تعریف آن دو آورده است« :المعروف هو کل

فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او ّ
دل علیه

و المنکر هو کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او ّ
دل علیه» (اسدی حلی:1420 ،
ج ،2صص 238و )239؛ «معروف عبارت است از هر عمل نيکي که رجحاني
زائد بر حسن خود دارد ،اگر انجام دهنده به آن رجحان ،واقف باشد يا به
آن راهنمايي شود و «منکر» هر عمل زشت و بدي است که انجامدهنده به
قبح آن آگاه باشد يا به قبح آن راهنمايي شود» .فقهايي همچون شهید ثانی،
صاحب جواهر و ...همین تعریف را مبنا قرار داده و آن را نقد کردهاند (العاملی

(شهید ثانی) :1413 ،ج ،3ص99؛ نجفی :1362 ،ج ،21ص .)356برخی نیز گفتهاند:
«معروف و منکر دو حقیقت شناخته شده نزد عرف هستند .به تعبیر دیگر
معروف آن است که نزد عرف به نیکی شناخته شده باشد و منکر ضد آن
است» (خوانساری :1405 ،ج ،5ص .)398امام خمینی( )معتقد است« :هر
عملى كه عق ً
ال يا شرع ًا واجب باشد امر به آن نيز واجب است و هر چيزى
كه عق ً
ال قبيح و يا شرع ًا حرام باشد ،نهى مردم از ارتكاب آن واجب است

87

سال شانزدهم  /شماره  / 64تابستان 1393

این دو واژه در اصطالح فقهی و حقوقی خویش نیز وامدار معنای لغوی

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 64تابستان 1393

و هر چيزى كه انجام آن مطلوب و مستحب باشد ،امر به آن نيز مستحب
است و هر چيزى كه انجام دادنش مكروه باشد ،امر به آن نيز مكروه است»
(موسوی الخمینی :1379 ،ج ،1ص .)463همانگونه که مالحظه میشود مرجع
تشخیص معروف و منکر ،عقل و شرع است؛ لذا هر چه را که این دو واجب
یا مستحب بدانند ،معروف و آنچه را که حرام یا مکروه بدانند ،منکر است.
عالمه طباطبایی قید دیگری را در منابع معروف و منکر افزوده که خود
میتواند دامنهی معروف و منکر را گسترش دهد و آن ،عرف اجتماعی است.
ایشان مینویسند« :معروف هر عملى است كه افكار عمومى آن را عملى
شناخته شده بداند ،با آن مأنوس باشد ،با ذائقهاى كه اهل هر اجتماعى از
نوع زندگى اجتماعى خود به دست میآورد سازگار باشد و به ذوق نزند»
(طباطبایی :1374 ،ج ،2ص .)348سپس ایشان تعریف موسعی از معروف داده و
مینویسد« :كلمهی معروف هم متضمن هدايت عقل است و هم حكم شرع،
هم فضيلت اخالقى و هم سنتهاى ادبى و انسانى» (همان) ،عالمه در ادامه
سنتهاى انسانی را به سنتهاى برآمده از فطرت تعبیر کرده ،آن هم فطرتی
که از حد نظام خلقت منحرف شده باشد (همان .)349 :از این منظر ،هنجار و
نابهنجار اجتماعی نیز در محدودهی معروف و منکر واقع میشود.
با توجه به آنچه گذشت ،میتوان معروف و منکر را این گونه تعریف
کرد« :معروف عبارت است از هر امر شناخته شدهاى که شرع ،عقل و عرف
برآمده از فطرت سالم ،شایستگی آن را تصریح کرده و در مقابل ،منکر
عبارت است از هر امری که تأیید شده و پسندیده نباشد» .بر این اساس،
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با تعریفی که از معروف و منکر در لغت و اصطالح بیان شد ،بطالن برخی
نظریهها که محدودهی معروف و منکر را واجب و حرام ندانسته و در نتیجه
حجاب را جزء معروفات و در مقابل بیحجابی را جزء منکرات نمیداند،
مشخص میشود .نویسندهاى در استدالل به اینکه حجاب و بیحجابی جزء
هنجار و ناهنجار اجتماعی نبوده و در نتیجه معروف و منکر نیست ،مینگارد:
«همهی محرمات ،منكر نيستند و همهی واجبات ،معروف نيستند .هنجار و
ناهنجار 1دانستن كار خوب و بد ،به فهم و رویكرد جامعه وابسته است و در
صورتى شكل میگیرد كه پشتوانهی اجتماعى و عقاليى پيدا كند .اين حركت
در صورتى است كه فهم اجتماعى بر آن مترتب شود و تنها واجب و حرام
بودن كافى نيست» (ایازی 334 :1387 ،و .)335

در نقد این نظر باید گفت ،همان طور که از بررسی معنای لغوی و
اصطالحی معروف و منکر برمیآید ،معروف و منکر یک معنای وسیع دارد
که هم واجب و حرام بودن را و هم مستحب و مکروه بودن و هم هنجار
و ناهنجار اجتماعی بودن را شامل میشود ،نه آنکه این سه مصداق باید با
هم جمع باشد تا امری معروف یا منکر شناخته شود .نکتهی بعدی آن است
که نویسنده برای این ادعای خود دلیل نیاورده است ،به عالوه بیحجابی را
ناهنجار اجتماعی ندانستن خود ابتدای سخن است و جنبهی اجتماعی بودن
 -1هنجارها شکل پذیرفته شده و مقبولیت یافتهی ارزشهای اجتماع هستند .در مقابل ،امر نابهنجار،
رفتاری است که از نظر همه یا بیشتر افراد اجتماع ،به عنوان امری بد و ناپسند تلقی میشود و مغایر
با ارزشهای مقبول آن اجتماع است (حاجی ده آبادی.)79 :1383،
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حجاب بر کسی پوشیده نیست .در نتیجه بر فرض پذیرش معنای معروف و
منکر مدنظر نویسنده ،بر حجاب و بیحجابی عنوان هنجار و ناهنجار صدق
میکند؛ بنابراین ادلهی امر به معروف و نهی از منکر شامل آن میشود.
 .3مراحل امر به معروف و نهی از منکر

ادعای دیگر این بحث آن است که حکومت وظیفه دارد همهی مراحل
امر به معروف و نهی از منکر را االیسر فاالیسر در مورد حجاب و ترک آن
اعمال کند .برای اثبات آن ،مراحل این واجب و مسئولیت حکومت در هر
مرحله ضروری است .بسیاری از فقها برای امر به معروف و نهی از منکر سه
مرحله قائلاند :مرحلهی قلب ،مرحلهی زبان و مرحلهی عمل.
اولین مرحلهی امر به معروف و نهی از منکر ،مرحلهی قلبی است .هر
مسلمانی وظیفه دارد به محض اطالع از ارتکاب معصیت یک فرد ،قلب ًا از
انجام دادن آن گناه ناراضی باشد .حضرت علی ( )میفرمایند« :آن كس
كه از كار مردمى خشنود باشد ،چونان كسى است كه همراه آنان بوده و هر
كس كه به باطلى روى آورد ،دو گناه بر عهدهی او باشد ،گناه كردار باطل و
گناه خشنودى به كار باطل» (شریف رضی :1379 ،حکمت .)154

و نیز آن حضرت میفرمایند« :اى مردم ،همهی افراد جامعه در خشنودى
و خشم شريكاند ،چنانكه شتر ثمود را يك نفر دست و پا بريد ،ا ّما عذاب

آن تمام قوم ثمود را گرفت ،زيرا همگى آن را پسنديدند» (همان :خطبه .)201

فقهای عظام به استناد همین روایات فتوا میدهند که رضایت به انجام
گناه یا ترک واجب حرام است .امام خمینی ( )در این مورد فرمودهاند:
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قلبی نسبت به آنها واجب باشد» (موسوی الخمینی :1379 ،ج ،1ص .)454البته این
قسم انکار قلبی در مرحلهی امر به معروف و نهی از منکر نیست ،بلکه از
مقتضیات ایمان است (العاملی (شهید ثانی) :1413 ،ج ،3ص.)103

فردی که میخواهد به وظیفهی امر به معروف و نهی از منکر عمل کند،
نخست باید نارضایتی خود را از گناه ابراز کند به طوری که گناهکار متوجه
شود او از انجام دادن آن گناه ناراضی است و این اولین مرحلهی امر به
معروف و نهی از منکر است؛ چرا که فقها تصریح کردهاند که امر به معروف
و نهی از منکر تنها به انکار قلبی تص ّور نمیشود ،زیرا انکار در قلب ،امر و

نهی نیست ...بنابراین باید مسئلهی دیگری را در این مرحلهی امر به معروف،
معتبر دانست که این مرتبه نیز در مرحلهی امر و نهی قرار گیرد و آن اظهار
نارضایتی نسبت به فعل منکر است به قسمی که بدون تل ّفظ سخنی ،اظهار
کراهت در چهرهی او مشخص شود (همان؛ نجفی :1362 ،ج ،21ص.)377

این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر همانطور که بر افراد جامعهی
اسالمی واجب است ،بر حکومت دینی نیز واجب است و وظیفهی احترام به
بانوان محجبه ،گذاشتن پیش شرط برای استخدام و ...در این قسم میگنجد.
این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر نیز مراتب دارد و تا زمانی که
مرتبهی پایینتر تأثیرگذار است و میتوان آن را انجام داد ،نباید به مرتبهی
بعدی عمل کرد .این مسئله در خود مراتب هم باید لحاظ شود .چنانکه
امام خمینی ( )فرمودهاند« :اگر در این مرتبه درجاتی باشد ،الزم است
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با احتمال تأثیر درجهی خفیفتر به همان اکتفا کند؛ برای مثال اگر احتمال

میدهد که با ترک تک ّلم مقصود حاصل میشود ،به همان اکتفا کند و به

درجهی باالتر عمل نکند ،به خصوص اگر طرف شخصی است که این نحو
عمل موجب هتک او میشود» (موسوی الخمینی :1372 ،م.)2806

البته برای این شرط ـکه انتقال به مرحلهی بعدی تنها در صورت تعذر
ت نمیتوان دلیل معتبری از روایات بیان کرد ،اما
از اجرای مرحلهی قبل اس 
میتوان به دو بیان این مسئله را اثبات کرد :اول اینکه ،هدف از بیان روایات
امر به معروف و نهی از منکر تحقق معروف در جامعه و ریشهکنی منکر
است و هرگاه بتوان با مرحلهی ضعیفتر این هدف را محقق کرد ،عقالیی
نیست که مرحلهی شدیدتر اجرا شود .دوم اینکه ،با تمسک به قانون «ادع
الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن» (نحل:

 )125میتوان گفت که دعوت با حکمت جز با تدریجی عمل کردن محقق
نمیشود (ایروانی :1432 ،ج ،1ص .)565بر این مبنا باید مراتب را لحاظ و در هر
مرتبه نیز اصل تدریجی بودن را در نظر گرفت .اگر در مرتبهی اول یعنی ترک

معاشرت و ترک تک ّلم و امثال این امور ،نتیجه حاصل نشد و تارک واجب یا
مرتکب فعل حرام از گناه کنارهگیری نکرد ،بر مکلف واجب است که وارد

مرتبهی دوم شود و او را امر به معروف و نهی از منکر کند .در این مرتبه نیز
مراحلی تص ّور میشود؛ از جمله موعظه و نصیحت و بیان پیامدهای گناه به

صورت مستقیم و غیر مستقیم و اگر موعظه اثر نکرد ،واجب است گناهکار
را به انجام واجب یا ترک حرام امر و نهی کند.

92

مسئولیت حکومت اسالمی در امر حجاب

که مراتب این مرحله را نیز رعایت کند؛ برای مثال مسئولیت اطالعرسانی
مرتبهی پایین این مرحله فرض میشود و امر و نهی لسانی ،تشکیل و حمایت
از گروههای امر به معروف مردمی جزء مراتب دیگر این مرحله است.
آخرین مرحلهی امر به معروف و نهی از منکر ،جلوگیری از منکر با زور
و قدرت است .امام باقر ( )میفرمایند« :با دلهایتان اعمال خالف آنها را
انکار کنید و با زبانتان آن را اعالم کنید و با سیلی به صورت آنها بزنید و در
راه انجام امر الهی از سرزنش هیچ سرزنش کننده نترسید»(1حر عاملى:1409 ،

ج ،16ص .)131امام علی ( )نیز میفرمایند« :ای مؤمنان هر کسی تجاوزی
را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار کند ،خود را از
آلودگی سالم داشته و هرکس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد
و از اولی برتر است و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کالم خدا بلند
و گفتار ستمگران پست گردد ،او راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش
تابیده است» (شریف رضی :حکمت .)373

در این مرحله ،اگر جلوگیری از منکر متوقف بر ضرب و وارد کردن آسیب
به مرتکب منکر باشد ،مشروط به اذن امام و دولت اسالمى (حلی :1408 ،ج،1
وب َع ْن ِع َّد ٍة ِم ْن أَ ْص َحابِنَا َع ْن أَ ْح َم َد بْنِ ُم َح َّم ِد بْنِ َخال ِ ٍد َع ْن ب َ ْع ِ
ض أَ ْص َحابِنَا َع ْن ب ِْش ِر بْنِ
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ص259؛ نجفی :1362 ،ج ،21صص )383-386يا اصالت ًا از وظايف اختيارات دولت
اسالمى (طوسی150 :1400 ،؛ موسوی الخمینی :1379 ،ج ،1ص )482است و این به
دلیل احتمال هرجومرج یا ناامنی اجتماعی است که به اذن حاکم موکول شده
است .بنابراين ،مقتضاى عموم ادلهی نهى از منكر اين است كه اين مرتبهی
نهى از منكر هم واجب است ،ولى عمل به آن از وظايف و اختيارات دولت
است كه يا خود به آن اقدام كند يا به ديگران اجازهی اقدام دهد( 1اسدى حلى،

 :1413ج ،4ص .)461البته تنها کسانی میتوانند مداخلهی حکومت را در این
باره نفی کنند که بر این باور باشند که در عصر غیبت امام ( )نهی از
منکر منحصر به نصیحت است و البته این دیدگاه با مبنای پذیرش حکومت
اسالمی در عصر غیبت سازگار نیست.
بنابراین ،در مسئلهی حجاب ،هرگاه مراحل قبلی اثر نداشت ،حکومت
دینی وظیفه دارد برای متخلف مجازات تعیین کرده و با قرار دادن ضمانت
اجرای مؤثر و قوی مانع تکرار گناه شود که این مسئولیت را حکومت يا خود
به آن اقدام میکند يا به ديگران اجازهی اقدام میدهد (همان).

 -1البته برخى فقيهان شيعه گفتهاند كه اذن امام شرط نيست؛ «قال الشيخ في االقتصاد:الظاهر من
ان هذا الجنس من اإلنكار ال يكون إلاّ
لألئمة - -أو لمن يأذن له االمام
مذهب شيوخنا اإلماميّة ّ
ّ
ألن ما
إذنه،
بغير
ذلك
فعل
يجوز
يقول:
و
ذلك
في
يخالف
اهلل-
رحمه
المرتضى-
ثم قال :و كان
ّ
فيهَّ ،
يفعل بإذنهم يكون مقصودا ،و هذا بخالف ذلك ،ألنّه غير مقصود ،و انّما قصده المدافعة و الممانعة ،فإن
ضعف ما عداه ،و في النهايه
وقع ضرر فهو غير مقصود».و الشيخ وافق المرتضى في كتاب التبيان و نصره و ّ
قال بقوله في االقتصاد .و قال سالر :و ّأما القتل و الجراح في اإلنكار فالى السلطان و من يأمره  ،و أبو
الصالح لم يشترط السلطان في ذلك ،و به قال ابن إدريس  ،و ابن البراج اشترط اذن االمام .و األقرب ما
قاله السيد»؛ ولى معلوم نيست كه مراد آنان خصوص امام معصوم است كه اجازه آن در زمان غيبت
شرط نباشد يا اعم از امام معصوم و امام عادل است.
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به قول و كالم است و در آيات زيادى امر كردن و نهى كردن با واژهی دعوت
آمده است ،در نتیجه مرحلهی یدی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر
خارج میشود (ایازی :1387 ،صص 334و  ،)335بنابراین در مسئلهی حجاب و
عفاف نیز حکومت حق مجازات متخلف را ندارد و نهایت دخالت او تذکر
لسانی است.
در پاسخ باید گفت ،مستنبط از نصوص ،مطلوبیت تحقق معروف و
دوری کردن از منکر به هر وسیلهی ممکنی است .در این موضوع برای الفاظ
هیچ خصوصیتی وجود ندارد (ایروانی :1432 ،ج ،1ص .)566بنابراین از اطالقات
ادلهی امر به معروف و نهى از منكر استفادهی وجوب نسبت به مرحلهی
یدی میشود ،البته قاعدهی االیسر فاالیسر نیز باید رعایت شود .روایاتی که
نمونهاى از آن ذکر شد ،نیز بیانگر مراتب این واجب است و فهم فقها نیز
این مطلب را تأیید میکند .حتی محقق اردبيلى كه جرح و قتل را امر و نهى
نمیداند و به طور كلى انجام دادن آن را در قالب امر و نهى ،نه براى مردم و
نه براى حكومت جايز نمیداند ،مسئوليت حكومت را در ديگر مراتب امر و
نهى و نيز اصل ضرب و جرح را از باب اقامهی حدود ،انكار نكرده است

1

(مقدس اردبیلی :1403 ،ج ،7ص.)542
« -1و دليل االمر و النهى ال يدل عليه ،الن الجرح والقتل ليسا بامر و النهى و دالله دليلهما على اكثر
من ذلك غير ظاهر .و ليس العقل مستق ً
ال بحيث يجد قبح المنكر الواقع و حسن الجرح و القتل لدفعه .و
االصل عدم الوجوب ،بل ال يجوز االيالم اال بدليل شرعى لقبحه عقال و شرعا ،بل لو لم يكن جوازهما
بالضرب اجماعيا ،لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد ادلتهما المذكوره مشكا»؛ مقدس اردبیلی:1403 ،
ج ،7ص.)542
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اشکال مطرح بعدی این است که هيچ كدام از رواياتى كه در مراتب
امر به معروف و نهى از منكر به دست آمده ،بر مرتبهی عملى و يدى در
همهی حوزههای تكاليف شرعى داللت ندارد تا از آنها الزام و اجبار استفاده
شود ،زيرا بر اساس آنچه صاحب وسائلالشيعه ،دو باب را به اين موضوع
اختصاص داده و در باب سوم از ابواب وجوب امر به معروف و نهى از منكر،
اين مراتب را استنباط و مطرح كرده است ،ناظر به احكام فردى و خصوصى
نيست ...بنابراين ،داللت روايات نهى از منكر در اقدام عملى مطلق نيست،
چون تصرف و دخالت در كار ديگران برخالف اصل است و اصل بر واليت
نداشتن كسى بر كسى ديگر است ،مگر در جايى كه اين واليت و حدود آن
با دليل مس ّلم ثابت شود ،از اين رو ،به اين اطالقات نمیتوان تمسك كرد و
چنين اطالقى محرز نيست» (ایازی ،همان) .مستشکل در اینجا هر چند پذیرفته
که مرتبهی یدی و عملی در حوزهی اختیارات حکومت است ،اما اجرای این
مرحله را برای مسائل اجتماعی میداند نه فردی و از آنجا که حجاب را امری
فردی میداند ،بنابراین دخالت حکومت از این حیث را جایز نمیشمارد.

در پاسخ باید گفت ،اوالً حجاب یک امر اجتماعی است نه فردی؛

همچنین بر فرض پذیرش فردی بودن حجاب ،در تحقیقی که در واژهشناسی
لغوی و اصطالحی معروف و منکر بیان شد ،اجرای این واجب مقید به امور
فردی و اجتماعی نشده است و تنها قید در مورد واجبات ،وجوب آن و در
مستحبات ،استحباب آن است و اطالقات ادله عالوه بر آنکه شامل همه نوع
واجب و حرامی میشود ،شامل مراحل و مراتب مختلف نیز میشود البته با
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این نکته را باید افزود که در مرتبهی یدی نیز مانند مراتب قبلی اگر بتوان
مرحلهی سهلتری را در نظر گرفت همان واجب میشود و اجرای مرحلهی
بعد جایز نیست؛ چرا که مرحلهی یدی در لسان فقها کنایه از قدرتی است
که افراد عادی توان انجام آن را ندارند و تنها حکومت میتواند آن را انجام
دهد؛ در مورد مسئلهی حجاب و عفاف ،چاپ و نشر کتابهای سودمند،
ایجاد اشتغال ،به ازدواج درآوردن جوانان عزب ،و ...از مراتب مرحلهی یدی
است و حتی چنانچه فقها به صراحت بیان کردهاند ،آراسته شدن حاکمان و
دولتمردان به معروف و دوری کردن آنها از منکر ،یکی از مصادیق مرحلهی
یدی است (طوسی( 1400 ،الف)299 :؛ نجفی :1362 ،ج ،21ص)380؛ زيرا اين كار
باعث میشود كه مردم با انگیزهی قویتر و بدون اشکال تراشی ،خود به
حجاب و عفاف روی آورده و از رفتارهایی که هنجارشکن است و موجب
رواج بیعفتی و بیحجابی در جامعه میشود ،روى گردان شوند .حال اگر
بیحجابی يك منكر است ،كه هست ،وظیفهی دولت و حکومت اسالمی
ت مرحلهی
عالوه بر پند و موعظه و نهى زبانى ـ که بر عهدهی مردم هم اس 
یدی نیز به عهدهی حکومت اسالمی است.
 . 4شرایط امر به معروف و نهى از منكر

اجرای فریضهی امر به معروف و نهی از منکر مانند بسیاری از فرائض
دیگر شروطی دارد .این شروط که در کتب فقهی ،معروف به شروط
چهارگانه است ،عبارتاند از :علم به معروف و منکر ،احتمال تأثیر ،اصرار
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و استمرار در ترک معروف و ارتکاب منکر و عدم مفسده در انجام وظیفه.
سؤال این است ،همانگونه که اجرای این فریضه برای افراد مشروط به این
شروط است ،آیا حکومت اسالمی هم در اجرا باید به این شروط پایبند
باشد یا میتواند با ادعای اینکه برخی از این شروط برای حکومت تحقق
پیدا نمیکند ،این فریضه را اجرا نکند؟ بدین منظور در این قسمت ،این چهار
شرط به طور جداگانه بررسی و موضع حکومت اسالمی در قبال این شروط
و رابطهی آن با مسئلهی حجاب و عفاف بررسی میشود:
 -1-4علم به معروف و منکر

مراد از شرط آگاهى آن است كه مجری امر به معروف و نهی از منکر
نسبت به دو مسئله آگاهی داشته باشد؛ اول آنکه مصداق معروف و منکر
را بشناسد و بیجهت به کاری عنوان معروف و منکر ندهد و دوم آنکه
بداند معروف ،ترك و منكر انجام شده است .در وجوب شناخت مصداق
معروف و منكر بر حكومت سخنى نيست ،زيرا حاكم اسالمى بايد فقيه باشد
و همهی نيروهاى اجرايى حكومت نيز بايد توانايى اجراى احكام اسالم
را داشته باشند .همچنین در علم به اینکه معروفی ترك و یا منكری انجام
شده نیز شکی نیست و حکومت این آگاهی را از طریق نظارتهایی که در
سطح جامعه به طور کلی و در ادارات به طور جزئی انجام میدهد ،به دست
میآورد.
مسئلهی مهم اینجاست كه حكومت حق تجسس در محدودهی شخصى
مردم را ندارد .پس اگر زن در محدودهی زندگى شخصى خود در مقابل
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حكومت حق تجسس و دخالت ندارد؛ چرا که صحنهی انجام این فریضه
عرصههای آشکار و علنی اجتماعی است و هدف و فلسفهی این فریضه
نیز پاکسازی و بازسازی جامعه است ،اما حکومتهای صالحه میتوانند به
عنوان احکام ثانوی اگر بر عملی که در حیطهی خصوصی انجام میشود،
مفسدهی اجتماعى مترتب شد و حكومت ،بدون تجسس ،از آن آگاهى
يافت ،از آن جلوگيرى و تعليم و ارشاد كند .همچنين حكومت از باب احکام
الضرر ،االهم فاالهم ،نظم عمومی و ...نیز میتواند حریم شخصی را در
موارد تعارض محدود کند .اگر این شرط را شرط واجب بدانیم نه وجوب

1

ـ چنانچه اقتضای اطالقات خطاب نیز همین را میرساند (ایروانی :1432 ،ج،1

ص )562ـ حکومت ملزم است برای مهیا شدن این شرط نیز اقداماتی را
انجام دهد؛ از جمله آنکه عدهای را در این زمینه آموزش دهد ،زیرا میداند
فیالجمله در جامعه منکرات عفافی و بیحجابی اتفاق میافتد ،همچنین
قوانین و مقررات جامع و کاملی برای اجرای این فریضه وضع کرده که
ضمانت اجرای قوی و مؤثر دارد.

 -1تفاوت شرط واجب و وجوب در آن است که شرط واجب ،شرط مدلول مادة امر بوده و نتیجه
اش آن است که واجب نسبت به این شروط ،واجب مطلق است؛ یعنی قبل از آمدن این شرایط هم
وجوب فعلی است ،پس تهیه مقدمات الزم است اما شرط وجوب ،شرط مفاد هیأت امر است ،نتیجه
اش آن است که واجب ،واجب مشروط است و مادامی که این شرط نیامده ،وجوبی هم نیست پس
تحصیل مقدماتش قبل از آمدن شرط هم الزم نیست (مظفر ،اصول الفقه ،ج ،1ص.)137
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 -2-4احتمال تأثیر

دربارهی اشتراط احتمال تأثير در امر و نهى دو قول کلی وجود دارد،
برخی قائلاند که این شرط ،شرط وجوب است و برخی آن را شرط واجب
شمردهاند .مشهور فقيهان احتمال تأثير را شرط وجوب امر و نهى گرفتهاند،
که خود بر چند دستهاند؛ برخی قائلاند كه اگر يقين و بلكه ظن به بىتأثير
بودن داشته باشد ،تكليف بر او ثابت نمیشود 1.در این صورت در مورد
وضعيت بىحجابى در عصر حاضر ،چون راه درست از نادرست كام ً
ال
روشن و حجت شده ،و از طرفی چون شرط وجوب است و مكلف در برابر
شرط وجوب مسئوليتى ندارد و مسئوليت او پس از حصول شرط وجوب
آغاز میشود؛ لذا فراهم کردن زمینه برای تأثیر هم ضرورت ندارد .برخی
دیگر ،با اینکه این شرط را شرط وجوب میدانند ،اما تأثیرگذاری را منوط به
رفع موانع و زمینهسازی برای تأثیر میدانند و با وجود همهی این موارد اگر
احتمال بیتأثیری داد ،الزم نیست امر و نهی کند ،اما باید توجه داشت که اگر
احتمال تأثیر را شرط وجوب بدانیم و این شرط محقق نشد ،فقط وجوب
برداشته میشود ،ولی جواز بلكه استحباب آن همچنان باقى است.

2

دسته دوم ،احتمال تأثیر را شرط واجب میدانند .در نتیجه وجوب امر و
نهی را ساقط شدنی ندانسته و بیان میکنند که باید برای تأثیر نیز تالش کرد
 -1محقق و عالمه حلى ،ظن به عدم تأثير و شهيد اول و ثانى ،علم به آن را مسقط تكليف امر و
نهى میدانند (عاملی (شهيد ثانى) :1413 ،ج  ،3ص .)102
« -2ومن ثم قيل هنا :إن الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع ،دون الجواز ،بل االستحباب»؛ (عاملی
(شهید ثانی) ،همان).
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بايد به عنوان مقدمه ،خود آن را محقق كند ،مانند شرط طهارت براى نماز
كه شرط واجب است ،نه وجوب و مكلف بايد آن شرط را خود ایجاد کند.
از این رو در نهى از بیحجابی اگر احتمال تأثير داده نشود ،بايد موانع تأثير
را برداشت و زمينهی پذيرش را ايجاد كرد؛ يعنى هرگز نبايد در برابر گناه
كوتاه آمد.
برای اینکه مشخص شود احتمال تأثیر ،شرط واجب است یا وجوب،
باید ادلهی این شرط بررسی شود .به عبارتی باید مشخص شود فریضهی
امر به معروف و نهی از منکر از جهت اشتراط تأثیر ،جزء واجبات مشروط
است تا انجام مقدمات عمل ،واجب نباشد و در نتیجه برای تأثیرگذاری
اقدامی نشود یا جزء واجبات مطلق است که انجام مقدمات فریضهی امر به
معروف و نهی از منکر ،واجب باشد و از جملهی این مقدمات ،تأثیرگذاری
روی افراد است.
از جمله دالیل این شرط ،اجماع است .صاحب جواهر ظاهر قول عالمه
در کتاب منتهی را این دانسته که این مسئله اجماعی است (نجفی :1362 ،ج،21

ص )367اما خود بر ادعای اجماع اشکال وارد کرده و مینویسد« :بر اين
اجماع ،اشكال مىشود به اينكه مرحلهی اول امر به معروف و نهى از منكر
(قلبى) مشروط به تأثير نيست ،بلكه مطلق ًا واجب است» (همان) .البته با توجه
به روایاتی که خواهد آمد ،این اجماع مدرکی خواهد بود که حجیت ندارد،
به عالوه از نظر صغروی نیز مشکل دارد ،زیرا این مسئله اختالفی است.
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دلیل بعدی روایات است .از جمله مهمترین این روایات خبر مسعده بن
صدقه ،1خبر يحيى بن طويل 2و خبر داوود رقى 3است که تمام این روایات
عالوه بر ضعف سند ،در تعارض با رواياتى است که داللت دارد بر اینکه
بهترین نوع امر به معروف و نهى از منكر سخن حقى است نزد سلطان ستمگر.
همچنین روایات مذکور با سيرهی ياران و اصحاب ائمه ( )نیز تعارض
دارد 4،زیرا در این روایات ،شرط تأثیر منتفی است و فرد تنها برای بیان حق ،در
مقابل حاکم جور سخن میگوید.

ولَ ،و ُسئِ َل َعنِ ال ْ َح ِد ِ
«س ِم ْع ُت أَبَا َع ْب ِد اهلل ِ  يَ ُق ُ
اء َعنِ النَّب ِِّي « إِ َّن أَف َْض َل ال ْجِ َها ِد َكلِ َم ُة
يث ال َّ ِذي َج َ
َ -1
ْ
َ
ِ
ِ
اه؟قَالَ« :هذَا َعلى أ ْن يَأ ُم َر ُه ب َ ْع َد َم ْع ِرفَتِ ِه َو ُه َو َم َع ذل ِ َ
ك يُ ْقبَ ُل ِم ْن ُهَ ،و إِلاَّ فَل»».؛
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(کلینی :1429 ،ج ،9ص« )496از امام صادق  شنيدم ،در حالى كه از ايشان درباره اين حديث نقل
شده از پيامبر  كه «با ارزشترين جهاد ،سخن حقى است كه نزد پيشواى ستمگر گفته شود»
پرسيده شد كه معناى آن چيست؟ آن حضرت فرمود :معناى آن ،امر (به معروف) به شخص ستمگر
است پس از آشنايى با معروف ،در حالى كه آن ستمگر از او بپذيرد و در غير اين صورت ،سخن
حق ،ارزشمندترين جهاد نخواهد بود».
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ٌ
ْ
ِ
نِ
ل فَيَتَ َعل ُمَ ،و أ َّما
ن فَيَتَّعظ ،أ ْو َجاه 
هلل « :إِن ََّما يُ ْؤ َم ُر ب ِال ْ َم ْع ُروف َو يُ ْنهى َع ال ُم ْنكر ُم ْؤم ٌ
 -2قال أبوعبدا 
َص ِ
اح ُب َس ْو ٍط أَ ْو َس ْي ٍف ،فَال» (کلینی ،همان :ص)497؛ امام صادق  فرمود« :همانا امر به معروف و
نهى از منكر مؤمنى كه تحت تأثير قرار مىگيرد و يا نادانى كه ياد مىگيرد ،واجب است ،اما (سلطان)
صاحب شمشير و قدرت ،امر و نهى او واجب نيست».
ُّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ض
 -3سمعت أباعبد اهلل  يقول« :لاَ يَ ْنبَ ِغي ل ِ ْل ُم ْؤ ِمنِ أَ ْن يُ ِذ ل نَف َْس ُه قيل ل ُه َو ك َْي َف يُذل نَف َْس ُه قَال يَتَ َع َّر ُ
يق( »..طوسی :1407 ،ج ،6ص)180؛ «از امام صادق  شنيدم كه مىفرمود :سزاوار نيست
ل ِ َما لاَ يُ ِط ُ
شخص مؤمن خودش را خوار كند .پرسيده شد :چگونه خودش را خوار مىكند؟ فرمود :چيزى را
بگويد كه توان انجام دادنش را ندارد».
 -4مثال در نهج البالغه آمده استَ « :و إ َِّن الأْ َ ْم َر ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َو النَّ ْه َي َعنِ ال ْ ُم ْن َك ِر لاَ يُ َق ِّربَانِ ِم ْن أَ َجلٍ َو لاَ
ن ِر ْزقٍ َو أَف َْض ُل ِم ْن َذل ِ َ
ك ُك ِّل ِه َكلِ َم ُة َع ْد ٍل ِع ْن َد إ َِما ٍم َجائِر» (شریف رضی :1379 ،حکمت )380؛
ان ِم ْ
يَ ْن ُق َص ِ
«همانا امر به معروف و نهى از منكر ،موجب نزديك شدن مرگ و كم شدن رزق نمىشود و بهتر از
امر به معروف و نهى از منكر ،سخن عدلى است نزد سلطان ستمگر»« .أَف َْض ُل ال ْجِ َها ِد َكلِ َم ُة َح ٍّق ِع ْن َد
ُس ْل َطانٍ َجائِر» (پاییزه)229 :1382 ،؛ «ارزشمندترين نوع جهاد ،سخن حقى است كه به سلطان ستمگر
گفته میشود».
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نباشد منجر به لزوم لغویت میشود (ایروانی :1432 ،ج ،1ص .)563در جواب
باید گفت ،مفهوم تأثيرى كه شرط بودن يا نبودن آن مورد بحث و اختالف
است ،مفهومى گسترده و فراگير است ،زيرا گاهی تأثير تدريجى است نه
فورى ،گاهی تأثير اعم است از تأثير در مخاطب يا تأثیر در ديگران؛ به اين
معنا كه شخصى كه مرتكب گناه شده است ،با نهى از منكر متأثر نشود ،ولى
اين نهى ،بر دیگران كه در آينده قصد ارتكاب گناه دارند ،تأثيرگذار باشد؛
گاهی تکرار امر و نهی مؤثر است هر چند ممکن است ،بار اول تأثير نداشته
باشد .گاهی نیز آثار مهم ديگرى غیر از باز دارندگى از گناه و انجام دادن
واجب بر امر و نهی مترتب میشود؛ مانند احياى احكام شرع ،جلوگيرى از
به فراموشى سپرده شدن آنها (قرائتی ،)45-50 :1388 ،جلوگیری از جرى شدن
افراد گناهكار و به زحمت افتادن خالفکاران .گاهی اوقات سكوت به علت
تأثير نداشتن ،موجب تحقق عنوان حرام ديگرى میشود ،مانند رضايت و
همراهى با عمل گناهكار 1و ...که در تمام این موارد احتمال تأثیر یا وجود
 -1گاهی امر و نهى از سوى حكومت  ،عذر نزد پروردگار است .خداوند تبارك و تعالى درباره
ي
«و ْسئَ ْل ُه ْم َعنِ ال ْ َق ْريَ ِة الَّت 
قوم بنى اسرائيل كه از ماهى گيرى روز شنبه ممنوع شده بودند ،میفرمایدَ :
كان َ ْت ِ
ون ال تَ ْأتيه ِْم
الس ْب ِت إِ ْذ تَ ْأتيه ِْم حيتان ُ ُه ْم يَ ْو َم َس ْبتِه ِْم ُش َّرع ًا َو يَ ْو َم ال يَ ْسبِتُ َ
حاض َر َة الْبَ ْح ِر إِ ْذ يَ ْع ُد َ
ون فِي َّ
َ
ُ
كَذل ِ َ
ون ق َْوم ًا اهللُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ ْو ُم َع ِّذب ُ ُه ْم َعذاب ًا َشديدا ً قالُوا
ك ن َ ْب ُلو ُه ْم ب ِما كانُوا يَف ُْس ُقون َو إِ ْذ قال َ ْت أ َّم ٌة ِم ْن ُه ْم ل ِ َم تَ ِع ُظ َ
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ٍ
ب َِعذاب بَئيس ب ِما كانُوا يَف ُْس ُقون» (اعراف)163 -165 :؛ «و از آنها دربارهی شهرى كه در ساحل دريا
بود ،بپرس؛ زمانى كه آنها در روزهاى شنبه نافرمانى مىكردند؛ همان هنگام كه ماهيانشان روز شنبه
آشكار مىشدند ،ولى در غير شنبه به سراغ آنها نمىآمدند .بدين ترتيب ،آنها را به چیزى آزمايش
كرديم كه نافرمانى مىكردند( .به ياد آر) هنگامى را كه گروهى از آنها گفتند :چرا جمعى را انذار
مىدهيد كه سرانجام ،خدا آنها را هالك خواهد كرد يا به عذاب شديدى گرفتار خواهد ساخت؟
گفتند :براى اعتذار در پيشگاه پروردگار شماست .به عالوه شايد آنها تقوا پيشه كنند».
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ندارد یا بسیار کمرنگ است1؛ با این حال امر و نهی واجب است و هیچ
محذور لغوی بر آن مترتب نمیشود.
بنا بر نقد این ادله میتوان دریافت که فریضهی امر به معروف و نهی از
منکر ،از جهت این شرط ،جزء واجبات مطلق محسوب شده و احتمال تأثیر
شرط واجب است نه وجوب .در نتیجه با صرف احتمال عدم تأثیر نمیتوان
این واجب را ترک کرد ،به خصوص اگر آن كس كه امر و نهى را ترك
میکند ،حكومت اسالمى باشد ،چرا که سكوت او هم اهانت به احكام است
و هم تأييد گناه ،وظیفهی دولت عالوه بر امر و نهی آن است که زمین هی
تأثیرگذاری را فراهم کند .نکتهی قابل ذکر این است که عالوه بر آنچه گفته
شد ،در برخی مراتب امر و نهی که خاص حکومت اسالمی است ،احتمال
تأثیر موضوع ًا منتفی است و مث ً
ال بر حاکم واجب است حدود را اجرا و
متخلف را مجازات کند؛ خواه احتمال تأثیر در کار باشد یا نباشد.
 -3-4اصرار و استمرار در ترک معروف و ارتکاب منکر

برخی از شرط سومی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر سخن
گفتهاند و آن اینکه گنهکار و ترک کنندهی واجب ،اصرار بر ادامهی گناه و
منکر داشته باشد .در مورد این اصل دلیل تعبدی (آیات و روایات) وجود
ندارد و از این رو هیچ کس به روایتی از ائمه تمسک نکرده است .مهمترین
دلیل بر اعتبار این شرط حکم عقل است ،زیرا اگر اصراری بر کار منکر نباشد
 -1محسن قرائتى ،امر به معروف و نهى از منكر ،بيست و يكم( ،تهران :مركز فرهنگى درسهايى از
قرآن1388 ،ش) ،ص.50-45
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به عنوان ثانوی نظیر عیبجویی ،اذیت کردن و ...حرام نیز میشود.
ممكن است در اين دليل اشكال شود ،از آنجا که نهى از منكر پس از
ارتكاب عمل حرام صورت میگیرد ـ یعنی زمانی است که منکر واقع شده
ـ و شرط وجوب آن نیز ،اصرار شخص بر استمرار فعل يا تكرار آن عمل
است و از طرف دیگر جعل قانون براى جلوگيرى از وقوع تکرار گناه و جرم
است؛ بنابراين ،ميان اين دو منطقه مشتركى وجود ندارد كه بتوان دلیل فقهی
مجازات قرار دادن برای بیحجابی و بیعفتی را توسط حکومت ،عموم
ادلهی نهى از منكر دانست.

در پاسخ بايد گفت اوالً ،ادله نهى از منكر عموميت داشته و هم شامل

رفع است و هم دفع ـ نظير جايى كه شخص به مقدمات نزديك فعل منكر،
اقدام میکند؛ ثانی ًا ،بر فرض پذيرش این امر كه به حسب لفظ ،نهى از منكر
به جايى اختصاص دارد كه منكر واقع شده است ـ رفع ـ ولى مالك نهى از
منكر عموميت دارد و دست كم ،موارد شروع در مقدمات قريبه منكر را هم
در برمیگيرد ،فقيهان گفتهاند اگر شخص قصد انجام دادن منكرى را داشته
باشد كه تاكنون انجام نداده است ،نهى كردن وى از منكر واجب است.

1

 -1امام خمينى( )در ذيل شرط سوم ـ عدم اصرار بر استمرار ـ مى آورد« :لو ظهر من حاله علما
او اطمئنان ًا او بطريق معتبر انه اراد ارتكاب معصية لم يرتكبها الى اآلن فالظاهر وجوب نهيه» (موسوی
الخمینی :1379 ،ج ،1ص ،470م 6؛ موسوى خويى :1410 ،ج ،1ص ،351ذيل شرط سوم؛ حسينى
سيستانى :1414 ،ج  ،1ص 416؛ ذيل شرط سوم).
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الزم به ذکر است در مورد حکومت اسالمی در برخی مراحل ،شرط
اصرار بر منکر ،موضوع ًا منتفی است؛ برای مثال حاکم باید قاتل را قصاص
کند و دست دزد را قطع کند خواه مجرم اصرار بر استمرار داشته باشد یا
نداشته باشد .به همین ترتیب هر جا بیحجابی و بیعفتی منجر به خدشهدار
شدن عفت عمومیشود ،بحث اصرار منتفی است و در مورد گناه بیحجابی
نیز مسئلهی اصرار و استمرار کام ً
ال روشن است و نیاز به بحث نیست .در
نتیجه قرار دادن این شرط برای حکومت اسالمی در موضوع حجاب و
عفاف با توجه به اینکه عنوان بیحجابی با استمرار شکل میگیرد ،منتفی
است.
 -4-4عدم مفسده در انجام وظیفه

اگر گمان داشته باشد كه امر و نهى براى جان ،مال يا آبروى او در حال يا
آينده زيان داشته باشد ،وجوب آن ساقط میشود .صاحب جواهر مینویسد:
«در اين مسئله ،آن گونه كه برخى نيز اعتراف دارند ،خالفى را نيافتم و دليل
آن ،نفى ضرر و ضرار ،حرج و نيز سهولت و آسانى دين است و اينكه خدا،
آسانى را میخواهد ،نه سختى را» (نجفی :1362 ،ج ،21ص.)371

دربارهی این شرط نیز هم در تعریف مفسده ،هم میزان مفسدهای که باید
از آن اجتناب کرد و هم موارد استثنا اختالف نظرها و قیل و قالهای فراوانی
بین فقهاست .پرواضح است این شرط برای آمر و ناهی است که شخصی
باشد و از آنجا که حکومت خود قدرت را در دست دارد ،میتواند از منکر
به هر نحوی جلوگیری کند بدون اینکه ضرری برای وی داشته باشد.
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با عنایت به آنچه تا کنون در خصوص موضوع این مقاله بیان شد ،در مقام
تطبیق ادلهی امر به معروف و نهی از منکر با مسئولیت حکومت اسالمی در
حوزهی حجاب و عفاف ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1شارع مقدس و بنیانگذار اسالم همانگونه كه به ابالغ اهداف و احكام
خويش اهتمام ورزيده ،به تحقق اهداف و اجراى احكام خويش نیز اهتمام
شديد داشته است؛ چرا که هدف از احكامى كه خداوند ما را متعبّد به آنها

كرده است ،اجراى آنهاست و بىترديد دين ِ
دارى حاكمان و كارگزاران امرى
بايسته و الزم است ،اما بدون رعايت احكام و قواعد دينى در تدوین و اجراى
قوانين ،كافى نيست ،زيرا حكومت دينى به معناى نظام «دين مدار» است.
پس التزام به احكام الهى از ويژگىهاى اساسى و جداییناپذیر حكومت دينى
است .خطابات امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات ،مطلق بوده
و شامل همهی احکام اجتماعی و فردی میشود و با فرض فردی دانستن
حجاب باز در حوزهی مسئولیت حکومت قرار میگیرد.
 .2ادلهی امر به معروف و نهی از منکر چه در قالب آیات ،روایات و
دلیل عقلی بیانگر این است که این وظیفه ،تنها یک وظیفهی فردی نبوده و
حکومت اسالمی نیز مخاطب چنین خطاباتی است ،و از آنجا که این ادله
ناظر به روابط متقابل انسانها و اهمیت دادن به سرنوشت دیگران است،
این امر موجب مسئولیت ،تعهد و تکلیف شرعی و سیاسی برای حکومت
میشود.
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 .3هر چند امر به معروف یک واجب کفایی است ،اما در فرایند عملیاتی
شدن آن و با توجه به شرایط ،مراتب و مراحلی که دارد ،در پارهای موارد و
نسبت به دستهای از معروفها و منکرها نظیر حجاب و عفاف ،این اصل از
مسئولیتهای ضروری دولت است ،به گونهای که نسبت به مجموع نهادها،
برای دولت وجوب عینی دارد نه کفایی.
 .4با توجه به آنکه در مبانی دینی ،والیت و حاکمیت تنها برای خداست
و هیچ کس بر دیگران ،در زندگی اجتماعی والیت ندارد ،مگر آنکه اذنی از
جانب شارع رسیده باشد؛ لذا این ادله از آنجا که به نوعی والیت مؤمنین را
بر یکدیگر میرساند و با توجه به خطابات این ادله که هم به فرد است و
هم به حکومت از این رو تحلیل والیت با توجه به وجوب این فریضه و
شرایط و مراتب آن برای حکومت ،مهم است .نظام حقوقی اسالم این حوزه
را نیز مشمول مقررات حقوقی قرار داده؛ لذا باید چارچوبهای حقوقی در
حوزهی پوشش و حجاب بازتعریف شود و در این مسیر به حکومت اسالمی
نقش مؤثر در استقرار این ضروری دین اعطا شود.
 .5استقرار و نهادینهسازی حجاب و عفاف به توانایی و ظرفیت باالی
عملیاتی نیازمند است و چون حکومت به دلیل داشتن قدرت الزم و مطاع
بودن و نیز داشتن ضمانت اجرایی الزم ،این توانایی و ظرفیت باال را دارد به
طور طبیعی این مسئولیت به آن معطوف میشود.
 .6با ارائهی بازتعریف از ادلهی امر و شرایط و مراتب آن ،حکومت
اسالمی مسئولیت زمینهسازی و تحقق همهی احکام اسالم از جمله حجاب
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آنکه موضوع حجاب و عفاف با اعتقادات مردم سروکار دارد ،گسترهی این
مسئولیت عالوه بر برخورد جزایی ،زمینهسازی فرهنگی را نیز در برمیگیرد.
 .7با توجه به مرتبهی اول و دوم امر به معروف و نهی از منکر ـ که بیانگر
وجوب کار فرهنگی برای حکومت اسالمی است ـ در صورت ابالغ قوانین
و مصوبات مربوط به حجاب به سازمانها و نهادهای حکومتی ،تخلف
و انجام ندادن دستورات مشمول مرتبهی سوم شده و حکومت وظیفهی
برخورد را دارد .دربارهی افراد جامعه نیز ،در صورت بروز بدحجابی و
با توجه به مراتب االیسر فاالیسر برخورد کیفری خواهد شد ـ البته همان
طور که در متن نیز توضیح داده شد ،عدم ورود مجازات خاص در مورد
بیحجابی در صدر اسالم اشکالی را وارد نمیکندـ ،بدین صورت که با تذکر
و توصیه آغاز و در نهایت به الزام عملی میانجامد .این الزام حکومتی نیز
برای تأمین سالمت فضای جامعه و امنیت و عدالت و مصالح اجتماعی و
جلوگیری از منکرات از اختیارات حکومت و رهبری جامعه است و باید بر
اساس قوانین و مقررات مصوب به عمل آید و از هرگونه عمل شتابزده و
سلیقهای در این موارد پرهیز شود ،چه آنکه ممکن است بازتاب منفیتری
نسبت به بیحجابی در پی داشته باشد.
پیشنهادات راهبردی

 .1یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر مرحلهی قلبی است و
همانطور که این امر به افراد جامعهی اسالمی واجب است ،بر حکومت
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دینی نیز واجب است؛ لذا پیشنهاد میشود با اجرای سیاستهای تشویقی
از جمله ایجاد فضای احترامآمیز برای زنان محجبه در ادارات و مؤسسات،
گذاشتن پیش شرط برای استخدام این مرحله به منصهی ظهور برسد.
 .2پیشنهاد میشود به منظور عملیاتی کردن مرحلهی لسانی دو مسئولیت
عمده انجام شود؛ اول ،مسئولیت اطالعرسانی در قالب تقویت بنیهی اعتقادی
با تبلیغ و تبیین کارکردهای حجاب و عفاف ،تدوین کتب درسی متناسب،
پاسخگویی به شبهات و سؤاالت در حوزهی حجاب به واسطهی تربیت و
بهکارگیری نیروهایی در مدارس و دانشگاهها که هم از جهت نظری و هم
از جهت عملی اشراف کامل به مسئلهی حجاب داشته و نیز بیان مناسب و
قدرت اقناع و صبر دارند .دوم ،مسئولیت الگوسازی در قالب معرفی الگوهای
خوب و موفق که با حجاب به دليل سالمت نفس به موفقیتهای تحصیلی،
شغلی و اجتماعی رسیدهاند؛ نظارت بر الگوهای میانی نظیر ورزشکاران و
بازیگران و قرار دادن ضمانت اجرای مناسب در صورت تظاهر به بیحجابی،
ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی و ترویج و تبلیغ الگوهای
لباس و پوشش ایرانی ـ اسالمی؛ تهیه و تولید محصوالت فرهنگی (فیلم،
سریال ،تئاتر و )...برای ارائهی الگوی مناسب پوشش.
 .3برای اجرای مرحلهی عملی نیز پیشنهاد میشود حکومت با ایجاد
گروههای امر به معروف و نهی از منکر و سامان دادن به آنها در قالب
سازمانهای مردمی ،مساجد ،کانونهای فرهنگی ،پایگاههای مردمی بسیج،
شوراهای محلی ،معتمدین محالت و ...به این مهم جامه عمل بپوشاند .البته

110

مسئولیت حکومت اسالمی در امر حجاب

قالب دادن اختیارات و ضمانت اجراهای متناسب این مهم را محقق میکند؛
همچنین دولت بر مهیا نمودن فضای دینی با از بین بردن زمینههای اختالط
غیر ضروری در محیطهای کاری و آموزشی و وضع و اجرای مقررات خاص
در آن محیطها ،همچنین رفع موانع ازدواج و تسهیل و ترویج آن و نظارت بر
تولید ،واردات و عرضهی البسه مبتذل و ناهمخوان با فرهنگ اسالمی و ملی
و در نهایت وضع و اجرای قوانین جزایی و کیفری برای برخورد با اشخاص
حقیقی که با توجه به قاعدهی االیسر فاالیسر در مراتب امر به معروف
همچنان بر منکر اصرار میورزند و برخورد با اشخاص حقوقی که وظایف
خود را در مورد ترویج حجاب انجام نمیدهند ،موظف است.
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