
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 1فرحسين نمازي

 2صالح سعادت

 
در شریعت اسالمی است که    هایضرورتحجاب یکی از مسلّمات دین و : چکيده

جامع  اسالمی ما، عالوه بر جنب  اعتقادی و دینی آن، ب  صورت قانونی ک  برای هم  
. البت  این مسأل  امروزه با ، درآمده استاستاوت، الزم االجرا بانوان با اعتقادات متف

هها  های گوناگونی مورد چالش قرار گرفت  است. یکی از این چهالش ها و شیوهانگیزه
حجهابی  این است ک  در قانون ایران با آن ک  حجاب برای زنان اجبهاری بهوده و بهی   

ن ضهابه  معهین بهوده و    شود اما فاقد تعریفی مشخص و بهدو نوعی جرم محسوب می

تاکنون حدود و ثغور حجاب مدّ نظر نظام ب  صهورت قهانونی تعریه  و تبیهین نشهده      
است. از آنجایی ک  راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از مهوادّ قهانونی، بها اسهتناد به       

آیهین دادرسهی کیفهری، رجهو  به  منهابع معتبهر         214قانون اساسی و ماده  167اصل 
ین تحقیق درصهدد اسهت که  بها بررسهی ماهیّهت و دالیهل حجهاب         فقهی است، لذا ا

گیری از مبانی فکری حضرت امام خمینی ضهمن  اسالمی از آیات و روایات، و الهام
که  منبعها از متهون و ن هو       در دولهت اسهالمی   ارائ  طرحی برای پوشش بهانوان 

و  تعریه  روشهن و جهامع از حجهاب، از قهوانین موضهوع  رفهع ابههام         است، بادینی 
دهنده این جرم آن را جرمی مسهلّ   اجمال کرده و در کنار آن با تبیین عناصر تشکیل

قلمداد کند. در آخر مقال  نیز پیشنهاداتی جههت اصهالو وضهعیت فعلهی حجهاب در      
 کشور داده شده است.

 : جرای  منافی عفت، حجاب، پوشش، جرم مهلق، جرم مشهود.هاکليدواژه

 

                                                                                                                     
 mail:h.namazifar@yahoo.com                     -eالمللی امام خمینیاستادیار گروه فق  و حقوق دانشگاه بین . 1

 e-mail:Saleh_saadat@yhaoo.com                                                   یکارشناس ارشد فق  و حقوق اسالم.  2

 مورد تأیید قرار گرفت. 13/6/1389دریافت گردید و در تاریخ  23/4/1389این مقال  در تاریخ 
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   طرح بحث
 ند.ها از اهمیت خاصی برخوردارانسان ب  جهت تعرض ب  حیات مادی و معنوی   منافی عفتیجرا

  منهافی عفهت رکهر نکهرده اسهت و حتهی       یبینی  ک  مقنن تعریفی از جهرا اما با مراجع  ب  قانون می

. را شهناخت  عفت  منافی یتا بر آن مبنا بتوان جرا ارائ  نداده است، ضابه  و معیار خا  قانونی نیز

برخی از م ادیق  ها مشخص نیست و قانونگذار صرفاًمعناصر کلی تشکیل دهنده این جردر نتیج  

و تشخیص دیگر م ادیق را به  عههده   نام برده  قانون مجازات اسالمیرا در ف ل هیجده  کتاب  آن

 خود قاضی گذاشت  است.

ه مهاده  تب هر اسهت.  و موضو  مورد بحا مها نیهز    هآن اشاره کرد قانون ب از جمل  مواردی ک  

و  زنانی ک  بهدون حجهاب شهرعی در معهابر     :داشت  استقانون مجازات اسالمی است ک  مقرر 638

هزار ریهال جهزای نقهدی     500هزارتا  50ماه یا از 2روز تا  10ب  حبس از  انظار عمومی ظاهر شوند،

 محکوم خواهند شد.

تعری  معهین و روشهنی    ،آید این است ک  قانونگذار در این تب رهبحثی ک  در اینجا پیش می

مراد از حجهاب شهرعی که  زنهان ملهزم به  رعایهت آن        شود مشخص تا  است از حجاب ارائ  نداده

لیکن با توج   مال و ابهام ظاهری ماده قانونی مربوط  شده است.چیست؟ همین امر باعا اج ،هستند

دعهوا را در  است کوشش کند حک  هر  دارد: قاضی موظ قانون اساسی ک  مقرر می 167ب  اصل 

حکه  قضهی  را صهادر     قوانین مدوّن  بیابد و اگر نیابد با استناد ب  منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر،

از رسیدگی ب  دعهوا و   تواند ب  بهان  سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدون،نماید و نمی

ی دادگهاه  أین دادرسی کیفری، ریقانون آ 214ه و همچنین با توج  ب  مادحک  امتنا  ورزد  صدور

قانونی و اصولی باشد ک  بر اساس آن صادر شده است و  باید مستدل و موج  بوده و مستند ب  مواد

با استناد ب  منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حک  قضهی  را  باید اگر قانونی در خ و  مورد نباشد 

 صادر نماید.

رجو  ب   ،فوق الذکردو ماده  ب  استنادع اجمال و ابهام با راه حل قانونی رفطور ک  دیدی  همان

تبیین ماهیت  ، نوشتار حاضر درصدد است ابتدا بالذا با توج  ب  این موضو  ؛است منابع معتبر فقهی

دالیل حجاب شرعی از منابع معتبر فقهی، مخ وصاً آرای امام خمینی ب  تعیین کیفیهت و حهدود   و 

شرعی در حکومت اسالمی را بنها بهر اصهل اولهی بهر همه  مسهلمانان        آن پرداخت  و رعایت حجاب 
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ل دهنده جرم در مورد عدم رعایهت حجهاب شهرعی    بررسی عناصر تشکی ضروری بداند و سپس با

 آن را یک جرم مسلّ  تلقی نماید.

 

 ورود به بحث
رفتار  هایی را برایسال  انسانی و هماهنگ با نظام هستی، شاخ   ةشار  مقدس جهت ایجاد جامع

از جمل  این بایهدها   کند.را ب  سوی بایدها و نبایدهایی دعوت می نو روحیات بشر بیان کرده و آنا

 آن است.حجاب یکی از م ادیق بارز  های عمومی و خ وصی است ک  د و حری حفظ حدو

 باشد:است و در لغت ب  معانی ریل می «حجب» ةز مادا« حجاب»کلمة 

)راغههب  ممانعههت از رسههیدن بهه  چیههزی  ) المنههع مههن الوصههول ب،الحجههب و الحجهها« مههانع. »1

شود از همین معنها اخهذ   کلم  حاجب ک  در ارث استعمال می  104: 2ج1361قرشی  ؛108 :1404اصفهانی

 شده است.

 .(104: 2ج 1361قرشی )پنهان کردن . 2

  معنی پرده ب  کار بک  بیشتر   121 :1404راغب اصهفهانی ؛ 51: 2ج 1405)ابن منظور« پرده و پوشش. »3

 .رساند ب  معنی پوشش نیز به  کهار رفته  اسهت    رود و از آن جهت ک  پرده مفهوم پوشش را میمی

شهود که  از طریهق    حجاب نامیهده مهی   یالبت  باید دانست ک  هر پوششی حجاب نیست بلک  پوشش

 پشت پرده واقع شدن صورت گیرد.

تبعیت کرده و گفت: از نظر عهر  پوشهش    توان از معنای لغویدر معنای عرفی حجاب نیز می

گری و خودنمایی بدن خود را پوشانده و ب  جلوه ،ست ک  زن در معاشرت خود با مردانب  این معنا

حجاب در اصهالو اهل عرفان عبارت است از آنچ  حایل و مهانع میهان طالهب و مهلهوب      نپردازد.

 .باشد و آنچ  مانع تجلی حقایق شود

ک  در آیات و روایات مربوط  لغت حجاب ب  کهار نرفته  اسهت    ی آنجای از در معنای فقهی، اما

به  معنهای    «سهتر و سهاتر  » ةواژ ،و کتاب النکهاو رواج داشهت    آنچ  نزد فقها در بحا کتاب ال لو

ب  معنای زنانی هستند ک  دارای  «مستورات» .است «پوشش و وسیل  پوشش زن در مقابل نامحرمان»

رسد بهترین واژه برای رساندن مفهوم حجاب ب  نظر می.  272: 1ج1403 ائی)اح پوشش و ستر هستند

و  تواند پوشش در عمل و هه  به  معنهای پوشهش در ظهاهر باشهد      باشد ک  ه  می «ستر»همین واژه 

بلک  دربهاره تمهامی اعضها و     ،درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام ن  فقط ،رعایت حجاب در فق 
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در بررسی ب  در مباحا آتی ب  طور کامل  است.روری دانست  شده مانند چش  و گوش ض ،جوارو

 .پرداختخواهی  این موارد 

قانونی حجهاب شهرعی را    یک از متون و مواد اما از لحاظ حقوقی و قانونی، قانونگذار در هیچ

تعری  نکرده و علمای حقوق در بیان تعری  آن، ب  آیهات قهرآن و فقه  مراجعه  کردنهد. بها ایهن        

 را نیهز  حهدود و کیفیهت آن   ررسی دالیل و مستندات وجهوب حجهاب،  ب ضمن ،در ادام  ،توصی 

 .بررسی خواهی  کرد

و اهل سنّت بر آن اتفاق وجوب حجاب شرعی برای زنان از مسائلی است ک  تمام فقهای شیع  

 نویسد: برای مثال عالم  حلّی می .1 43: 1377؛ محقق حلی46: 7ج 1410)شهیدثانینظر دارند 

: 4ج 1990)مرواریهد  

911  .  

در واقع حجاب زن مسلمان در غیر نماز را نیز ب  مثاب  حجهاب در  « غیرها»ایشان با اضاف  کردن 

ستر القبل و الدبر للرجهل و جمیهع البهدن عهدا     »نویسد: نماز دانست  است. شهید اول در این مورد می

معتبرر القهرع یلری مر اه      ب در کتها  . 124: 1377)شههید اول  « الوج  و الکفین و ظاهر القدمین للمرأه...

فیما یجب ان تنسره المرأه عن الرجل االجنبی و قد اتفقوا علهی ان جمیهع   »...ه  آمده است:  الخمسع

 . 10)مغنی  بی تا:« یدهنا عوره فی هذه الحال ما عدا الوج  و الکفین

 نویسند: امام خمینی ه  در این مورد می 

بپوشاند بلکه  احتیهاو واجهب آن     زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم
است ک  بدن و موی خود را از پسری ه  ک  بالغ نشده ولهی خهوب و بهد را    

 )امهام خمینهی  فهمد و ب  حدّی رسیده ک  مورد نظر شهوانی است بپوشهاند  می

1381 :384 . 

دلیل اصلی فقها بر ضرورت حجاب برای زنان ن و  صریح کتاب الهی است ک  ب  بیان مه 

 یات وارد در این باب می پردازی :ترین آ

                                                                                                                     
 . 231: 2ج 1385امام خمینی ؛109: 1ج 1983شافعی ؛32: 10ج 1352ابن حزم) همچنین ر.ك.ب :.  1
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به  زنهان     31) بعهد  سوره نور نخست ب  مردان مسهلمان و سهپس در آیه     30 در آی خداوند ه 1

دهد از نگاه خیره ب  یکدیگر و چش  چرانی اجتناب کننهد و در رعایهت پوشهش    مسلمان فرمان می

 ن از نامحرم کوشا باشند:بد

 اهللَ نَّإِ  ْهُه ی لَکَه زْاَ کَل رَ  ْهُوجَرُوا فُظُفَحْیَ وَ  ْه ارِ َبْاَ نوا م ضُّغُیَ ینَن م ؤْمُلْل ّ لْقُ

 وَ نَّهُوجَرُفُ نَظْفَحْیَ وَوَ قُلْ ل ّلْمُؤْم نَات  یَغْضُضْنَ م نْ اَبْ َارِه نَّ  نَعوُنَ ْا یَمَبِ یرُبِخَ

 ینَد بْه یُ الَ وَ نَّهِوبِیُی جُلَعَ نَّه رِمُخُبِ نَبْرِضْیَلْ ا وَهَنْم  رَهَا ظَمَ الّإِ نَّهُتَنَزیِ ینَد بْیُ الَ

 1...نَّهِت ولَعُبُل  الّإِ نَّهُتَینَزِ

ه اسهت:  چنهین نقهل شهد    )  در شأن نزول نخستین آی  از آیات فوق، از امام باقرکافى در کتاب 

روز زنهان مقنعه  خهود را در پشهت      و در آن ههه  ان ار در مسیر خهود بها زنهى روبهرو شهد     جوانى از 

چههره آن زن، نظهر آن    هه شدو طبعاً گردن و مقدارى از سین  آنها نمایان مى دادندها قرار مىوشگ

هنگامى ک  زن گذشت، جوان همچنهان   .جوان را ب  خود جلب کرد، و چش  خود را ب  او دوخت

تنگى  داد تا اینک  وارد کوچ کرد، در حالى ک  راه خود را ادام  مىبا چشمان خود او را بدرق  مى

کرد، ناگهان صورتش ب  دیوار خورد و تیزى اسهتخوان  شد و باز همچنان ب  پشت سر خود نگاه مى

هنگامى ک  زن گذشت، جوان ب  خود آمد،  ک  در دیوار بود صورتش را شکافت!اى یا قهع  شیش 

با خهود  است!  سخت ناراحت شد و  اش ریخت دید خون از صورتش جارى است و ب  لباس و سین 

کن ، هنگامى ک  چش  روم و این ماجرا را بازگو مىمى )  گفت: ب  خدا سوگند من خدمت پیامبر

 نقهل کهرد. در ایهن هنگهام جبرئیهل      جوان ماجرا را ، فرمود چ  شده است؟ب  او افتاد )  رسول خدا

)مکهارم شهیرازی   « رِه  ْ ...قُلْ ل لْمُؤْم ن ینَ یَغُضُّوا م نْ أَبْ ا» :شد و آی  فوق را آورد نازل ،پیک وحى خدا

 . 466-467: 14ج 1374

یابی  ک  شار  مقدس در این آیات در کنار بیان ضهرورت وجهوب   میبا دقت در این آیات در

حجاب ب  عنوان یک تکلی  شرعی، ب  بیان حدود این پوشش نیز پرداخته  و مهردان و زنهان را به      

                                                                                                                     
 )از کهار زشهت زنهان     و فهروج و اندامشهان را   بپوشهند  )از نگاه ناروا  من را بگو تا چشمهاؤرجم : رسول ما مردان مت .1

و  )از نگهاه نهاروا بپوشهند     من را بگو تها چشهمها  ؤای رسول زنان م محفوظ دارند ک  این بر پاکیزگی شما اصلح است...

ظهاهر مهی شهود بهر بیگانه        جز آنچ  قههراً را نت و آرایش خود و زی محفوظ دارند )از عمل زشت  را فروج و اندامشان

ا آشهکار نسهازند جهز بهرای     مقنعه  بپوشهانند و زینهت و جمهال خهود ر       و دوش خود را ب آشکار نسازند و باید سین  و بر

 شوهرانشان....
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 :1404)راغهب اصهفهانی  « فهرو کاسهتن  »ب  معنهی   غضّ ب ر امر کرده است. غضّ )بر وزن خزّ  در لغت

مکهارم  ) است یعنی خیهره نگهاه نکننهد   « النظرکاهش دادن نگاه و ترك»نای و در اصهالو ب  مع  361

آمده است: کاهش دادن نگاه، از آن جمله  اسهت قهول آنهها      مهاييس اللغعدر  . 467: 14ج1374شهیرازی 

)رازی بنابراین غضغض  ب  معنای کوتهاه کهردن اسهت    گویند: امر کرد نگاهش را کوتاه کند. ک  می

 3توان یافت. بهرای مثهال در آیه     این معنا از واژه غضّ را در آیات نیز ب  روشنی می . 383: 4ج1389

یعنهی آنهان صهدای خهود را در      ،«ا نَّ الَّذ ینَ یَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُ ْ ع نْدَ رَسوُلِ اهللِ...»سوره حجرات آمده: 

آید ک  غضّ ب ر عبهارت  کنند. از مجمو  آنچ  گفت  شد برمیکوتاه و مالی  می )  برحضور پیام

را از نگاه خیره و تند شهوانی ک   در واقع این آی  زن و مرداز ک  کردن نگاه و خیره نشدن است و 

 .مایدننهی می است،همراه با ریب  

سهاس و سهقوو   اصلی انتقال اح قرآن ابتدا بحا نگاه را مهرو کرده است، زیرا نگاه عاملپس 

چشهمهایتان، عفهت خهود را حفهظ     کند ک  با نگههداری  و سپس گوشزد می باشددر وادی گناه می

تهوان  بعد از رکر این نکت ، وارد بحا اصلی و مورد نظر این نوشتار یعنی حجاب شده و مهی کنید. 

 طور کلی این آی  درصدد بیان س  نکت  اساسی است:   گفت ک  ب

 

قرشهی   ؛293: 3ج 1416طریحهی ) ب  معنهی روسهری و سهرپوش اسهت     ک  در آی  ب  کار رفت « خمر» ةواژ

در  اقرر  المروا د  صاحب باشد. می مانند مقنع  ،ای برای پوشانیدنک  ب  عنوان وسیل   299: 2ج 1361

و خمهار    301: 1403شهرتونی اللبهانی   )ی ک  چیزی را بپوشاند خمار گوینهد  نویسد: روپوشاین مورد می

و مقنع  که  زنهان مسهلمان    پس ب  روسری  .دپوشانک  ب  وسیل  آن سر خود را میزن پوششی است 

؛ 430: 7ج 1409)شیخ طوسهی  شود دهند خمر گفت  میده قرار میدن سر و گردن مورد استفابرای پوشان

و بهه  شههراب از آن جهههت خمههر .  112: 15ج 1417؛ طباطبههایی129: 2ج 1405؛ راونههدی94: 18ج  1412طبههری

آیهد که  منظهور از واژه    های لغت چنین برمهی پوشاند. از فرهنگشود ک  روی عقل را میمیگفت  

: 2ج 1416طریحی) شودک  شامل قلب و سین  و گریبان می استقسمتی از بدن نیز در اینجا، « جیوب»

28 . 
 پوشهاند. سر خهود را مهی   با آن زنمع خمار است و ها ک  جخُمُر عبارت است از مقنع بنابراین 

نویسد: وج  تسمی  مقنع  ب  خمار بدین لحاظ است ک  سر طریحی در وج  تسمی  مقنع  ب  خمار می
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 اش را پوشید و سرش را پوشاند. بنابراینیعنی مقنع « اختمرت المرئ »شود. ب  واسه  آن پوشیده می

 را بپوشانند. هایشان بیفکنند تا آنرا بر سین ها ها )سرپوشنع اند ک  مقشده در این آی  زنان امر

قبهل   رسی  ک ها، ب  این نتیج  میدر کل با توج  ب  شأن نزول آی  و مهالب مذکور درباره واژه

انهد، که  بها ایهن نحهو پوشهاندن سهر،        انداخت های خود را ب  پشت سر میزنان سرپوش نزول آی از 

ههای  با نزول این آیه  مهأمور شهدند سهرپوش     ، ک ن ظاهر و آشکار بوده استهایشانا و گردهسین 

؛ 138: 7ج 1383طبرسهی ) هها نیهز پوشهانده شهود    هها و سهین   ردنخود را طوری بیندازنهد که  موهها و گه    

های خود را بر روی سین  بیفکنند تها  ب  عبارتی، زنان مأمور شدند ک  روسری . 12: 15ج1417طباطبایی

 ههای و خداونهد بها به  کهار بهردن واژه       آنها نیز عالوه بر موهایشان پوشهیده شهود   دور گردن و سین

به    است. کید بر حجاب کامل بودهأد درصدد ترسانرا می اک  معموالً مبالغ  در الق «علی ن...ضربی»

. این صورت ک  سر و گردن و موهای آنهها بایهد کهاماًل پوشهیده و از نگهاه نامحرمهان پنههان بمانهد        

رسهاند و  مبالغ  در تحفظ و پوشش را مهی « ضرب»نویسد: لفظ در این مورد می وائع البيان صاحب 

متعدی شده است زیرا معنای افکندن را دربردارد و مق ود آی  این است ک  روسهری  « علی»این با 

 . 144: 2ج1407)صابونیرا بر سین  بیفکند تا گردن و سین  ظاهر نشود 

گهاه  اند، در آیهات حجهاب ههیچ   شود ک  بعضی گفت نیز داده می پاسخ این شبه  این توضیحبا 

که  پوشهاندن مهو امهری الزامهی      انهد بگوینهد   ل  پوشش مو مهرو نگردیده است و شاید خواست أمس

سیر این آی  آورده شد قبهل از نهزول آیه ، زنهان موههای خهود را مهی       امهابق آنچ  در تف، اما نیست

با آمدن این آی  عالوه بهر   ک  اندانداخت را پشت سر می خود هایاطرا  روسری ولی اند،پوشانده

 .ها نیز شدندها و سین شاندن گردنب  پو موظ  ،پوشاندن مو

 

 ها دوم: لزوم پوشش زینت
اند: ابداء به  معنهی اظههار بهوده و زینهت نیهز       گفت « اهَنْم  رَهَظَالَیُبْد یْنَ زِینَتَهُنَّ ا لّا مَا»برخی با توج  ب  

های نفیس، خهواه  ارت است از چیزهایی ک  سبب تزیّن و تجمل شود خواه ظاهر باشد مثل جام عب

باشهد  هها مهی  باطن باشد مثل خلخال و انگشتری و حلق . آنچه  حهرام اسهت نمایانهدن خهود زینهت      

ت و مق هود از  معنهی آشهکار نمهودن اسه      ابهداء به   برخی دیگهر قائلنهد که      .360: 2ج 1362)جرجانی

  دستبند و النگو)زیرا آشکار نمودن خود زینت ب  تنهایی مثل در آی ، مواضع زینت است « نَّزِیْنَتَهُ»

)عالمه    پس منظور از نمایان ساختن زینت، ظاهر کردن مواضع و جایگهاه زینهت اسهت    .حرام نیست
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است رسد بهتر است بگویی  ک  مراد از آشکار نساختن زینت این ب  نظر می . 111: 15ج 1417طباطبایی

به    ایهن معنها،   .باشهد ک  ه  آشکار نمودن زینت آالت و ه  جایگاه آنها، هر دو، بر زن حهرام مهی  

در مقابهل   از طریهق زیهور آالت،   وضوو بر ممنوعیت هر نو  آرایش و خهود آرایهی و خودنمهایی   

شهود،  آشهکار مهی  طور قههری    نامحرمان داللت دارد و زنان باید زینت خود را جز آن مقدار ک  ب

این آی  گروهی را تحت عنوان محارم از این قاعده استثنا کرده ک  آشکار کردن  البت  نهان سازند.پ

ای هه القولند ک  استفاده از زینتفقها اکثراً متفق ها در برابر آنها مشکلی ندارد و در این موردنتزی

حرام اسهت و   های خ وصی چ  در محیط )چ  در انظار عموم وپنهان برای زن در حضور نامحرم 

ن  تنها استفاده از وسایلی مانند گردنبند، انگشتر و دستبند ک  عرفاً ب  آنها زینت همچنین از نظر آنها

نیهز   را هایی بها رنهگ چشهمگیر   گویند در زیر نگاه نامحرم حرام است بلک  پوشیدن لباسآالت می

ظهاهر  همچنهین،    241: 5ج 1406)حکهی   بپوشهاند را  چ  تمام بدناند اگرنوعی زینت ب  حساب آورده

در برابر مرد نامحرم  شودک  در نظر عر  زینت و آرایش برای زن محسوب می را کردن هر آنچ 

فرماینهد: ههر چیهزی که  عرفهاً      اند. امام خمینی ه  مبنا در زینت را عر  دانسهت  و مهی  ندانست جایز 

 322: 2ج  1385مام خمینی )است زینت محسوب شود، و در عر  مردم بر آن زینت اطالق کند حرام ا

 . 4 مسأل 

 

 سوم: لزوم حفاظت از عورت
سومین موردی ک  این آی  ب  آن اشاره دارد حفاظت زنان از فرجشان در برابهر دیهدگان نامحرمهان    

البت  باید گفت ک  مفاد اخبار و روایات وارده این است ک  حفظ فرج در هرجهای قهرآن به      است.

اما در این آیات استثنائاً ب  معنای حفظ از نظر و نگاه کردن است. از جمله   معنای حفظ از زناست. 

ک  از ایشهان در   )  روایاتی ک  حفظ فرج را ب  معنی ستر عورت گرفت ، روایتی است از امام صادق

سؤال شد و فرمودند: هرجا در قرآن کلمه  حفهظ فهرج آمهده اسهت      « قُلْ ل لْمُؤْم ن ینَ...»مورد این آی  

د حفظ از زناست جز در این دو آی  ک  ب  معنای حفظ از نظر است. بنابراین مق هود در ایهن   مق و

فقها کل بهدن زن را در حکه  فهرج و عهورت زن     آیات وجوب ستر عورت است و از آنجایی ک  

به    است. البت بر زن واجب کل بدن پوشاندن و حفظ  کنند )و انّ النساء عوره  بنابراینمیمحسوب 

)عالمه    ج  و کفین ک  بنابر قول مشهور ب  واسه  دلیل خا  از این عموم خارج شده استغیر از و

: 1ج 1387 )شهیخ طوسهی   نهد ابر این امر ادعای اجما  نیزکهرده برخی  . 43: 1377؛ محقق حلی31: 1410حلی
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خهال  بهین   بال»نویسهد:  و می ادعای عدم خال  کرده نیز حلی عالم  . 101: 2ج 1407؛ محقق حلهی 87

اجمعهوا انّ  »نویسهد:  رد مهی ایهن مهو  در  شهیخ طوسهی    271: 4ج 1412)عالم  حلی« من یحفظ عن  العل 

البته  پوشهاندن    . 429: 7ج 1409)شهیخ طوسهی  « لجهواز اطهارهها فهی ال هاله     الکفین لیسا بعورالوج  و 

صورت و دستها بر زن در حالت عادی واجب نیست، ولی اگر در دسهتان و یها صهورت زن زینتهی     

شد، یا نامحرم با ق د تلذّر یا ریب  ب  صورت و دستهای او نگاه کند، بنابر احتیاو واجب است ک  با

و  18همچنان ک  از مفهوم عبارات حضهرت امهام در مسهائل     . 510: 1423)طباطبایی یزدیپوشیده شود 

ب نیست، ها بر زن واجپوشاندن صورت و دست :ک  همین نتیج  قابل استنباو است تحريرالوسيلع 23

مگر در شرایهی ک  در دستان و یا در صورت زن زینتی باشد، یا نامحرم با ق د تلذّر و یها ریبه  به     

 . 699-700: 2و 1 ج 1379 )امام خمینیکند دستهای او نگاه می

ک  پوشانیدن این دو  باشداستثنای وج  و کفین از قاعده کلی حجاب این  ةفلسفرسد ب  نظر می

چههره  همچنهین  ای ندارد ک  با دو دستش اشیاء را بردارد یا بگیهرد و ن چارهموجب حرج شده و ز

 . 230: 3ج 1407)زمخشری اش را بگشاید خ وصاً در مقام شهادت و در محاکمات و در ازدواج

است که  در ایهن مهورد وارد    دستها روایاتی  وخا  فقها برعدم لزوم پوشش صورت  اما دلیل

 از جمل :  145-146: 14ج 1402)حر عاملیشده است 

من زینتهها،   سمعت جعفراً علی  السالم و سئل عما تظهر المرا»بن زیاد قال:  روایت مسعد  ال 

 ال شهد، ؤتوانهد آن را ظهاهر کنهد سه    مقداری که  زن مهی   ة، از حضرت دربار«قال: الوج  و الکفیّن

  .138: 4ج1383)طبرسی هاحضرت فرمودند: صورت و دست

 " یُبْد یْنَ زِیْنَتَهُنَّ ا الّ مَها ظَهَهرَ م نْهها   والَ"فی قول  تعالی »: )  ود عن ابی جعفرروایت ابی الجار  ب

 للنهاس و   ثهالث   فهی الثیاب و الکحل و الخات  و خضاب الک  و اللسهوار و  

« نهها االّ مها ظههر م  »ای در بیهان اسهتثن  حضهرت  « الناس فقد رکرناه ا للزوج فامّ للمحرم و 

در ادامه  مهی  و  باشهد انگشتر وحنای دست و النگهو مهی   سرم ، لباس، آنچ  استثناء شده فرمایند:می

زینهت مهردم    یکهی بهرای زوج.   یکی بهرای محهارم،   یکی برای مردم، فرمایند: زینت س  قس  است:

 انهد یعنی همهان مفهاد اسهتثناء. در نتیجه  صهورت و دسهت اسهتثناء شهده         همان است ک  رکر کردم؛
  .145: 14ج 1402)حرعاملی
ثیاب رقاق فاعرض عنها و قهال:   )  ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی النبی»روایت عایش :   ج

ارا بلغت المحیض ل  ی لح ان یری منها اال هذا و اشار الی وجه  و کف  صلی اهلل  أیا اسماء ان المر
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روایت . شود مگر صورت و دستهایش حضرت ب  اسماءفرمودند:بدن زن بالغ نباید دیده «علی  وآل 

  .172: 14ج1402)حرعاملی صراحت در عدم لزوم پوشش صورت و دست دارد

عالوه بر اینها روایات دیگری وجود دارد ک  بر جواز نگاه کهردن به  صهورت و دسهت زن       د

رساند چون اگر نگاه کهردن  کنند ک  بالمالزم  عدم لزوم پوشش صورت برای زن را میداللت می

بهرای   . 710هه 712: 2؛ ج231: 14ج 1402)حرعهاملی  شود ک  پوشش نیز واجب نیستجایز باشد معلوم می

ما یحل للرجل ان یری  عن مروك بن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبداهلل علی  السالم قال:» مثال:

حضهرت مهی   . 141: 18)آلوسی بی تها ج « ارا ل  یکن محرماً؟ قال: الوج  و الکفّان و القدمان أمن المر

 های زنان نامحرم نگاه کند.تواند ب  صورت و دو ک  دست و قدمفرمایند مرد می

در آنجها  اسهت.   معهرو  به  آیهة جلبهاب    ک  باشهد مهی سوره احهزاب   59ه اما دومین آی ، آیة 2

ای برای پوشش را ب  خداوند از سر خیرخواهی و رحیمیت دستور استفاده از جلباب ب  عنوان وسیل 

 نَّهِیْلَعَ نَیْن دْیُ نینَم ؤْمُء الْا سَو ن  کَات نَبَ وَ کَاجِوَزْأَل ل ّقُ یُّبِا النَّهَیُّیا اَ» فرماید:می دهد ون مسلمان میزنا

مهورد  عالمه  طباطبهایی در   1.«مهاً حیِْاً رَورَفُغَ اهللُ انَکَ وَ نَیْرَؤْیُ الَفَ نَفْرَعْیُ نْأَی نَدْأَ کَل رَ نَّهِبیْبِالَجَ نْم 

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ ل أَزْواجِکَ وَ بَنات کَ وَ ن ساء  » نویسد: در تفسیر قمى در ریل آی شأن نزول این آی  می

از مع وم نقل کرده ک  فرموده: سبب نزول این آی  چنین بود، « لَیْهِنَّ م نْ جَلَابِیبِهِنَّالْمُؤْم ن ینَ یُدْن ینَ عَ

نماز بخوانند، و چون شب  )  ب  مسجد آیند، و دنبال رسول خدا شدند تامى ک  زنان از خان  بیرون

نشستند، و متعرض آمدند، جوانان سر راه آنان مىشد، و زنان براى نماز مغرب و عشاء بیرون مىمى

 . 339: 16ج 1417)طباطبایی ند خداى تعالى این آی  را نازل فرمودک  شدند، ایشان مى

یین حدود حجاب، نقش مهمهی دارد و بازشناسهی دقیهق آن به  چگهونگی      در تع« جلباب»واژة 

ههای  برای جلباب معهانی مختلفهی در کتهاب   بحا در محدوده پوشش تأثیر فراوانی خواهد داشت. 

یا هرلباسهی   ،بپوشاند مانند چادررا ین یلغت و تفاسیر رکر شده است برای مثال: آنچ  از باال تا ب  پا

پهس جلبهاب، ملحفه  و لبهاس بهاالیی و چهادر        .ایش بپوشد مانند روپوشهرا روی لباس ک  زن آن

لباسی است واسع  جلباب اندبرخی گفت . جلباب  ماده :1361)قرشی مانند است، ن  فقط روسری و خمار

فاضهل آن را بهر سهین      پیچهد و را بر سر خهود مهی   ک  اوسع از خمار بوده و کمتر از ردا، ک  زن آن

                                                                                                                     
تر اسهت  بیب. این نزدیکای پیامبر، بگو ب  همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنین ک  فرو گیرند برخود از جالترجم :  .1

 .برای آنک  شناخت  شوند و مورد آزار قرار نگیرند، و خداوند آمرزنده و مهربان است
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ای اسهت که  همه  بهدن را     لباس گشاد و پارچ  ،پس جلباب . 272: 1ج 1405نظور)ابن مآورد فرود می

همچنین گفته    . 339: 16ج 1417)طباطبایی پوشاندپوشانده و پوششی است ک  روی سرتاسر بدن را می

ا بها آن  شده جلباب ب  روسری خاصی ک  بانوان در حین کهار خهارج از منهزل، سهر و روی خهود ر     

  .578: 7ج 1383؛ طبرسی361: 8ج 1409)شیخ طوسیشود پوشانند اطالق میمی

فلیخهذ للفقهر   »انهد:  تر ایهن گونه   بیش ب  کار برده شدهجلباب در آنها  ةهایی ه  ک  واژروایت

بهرای   .گرفهت در نظرتوان جلباب را ب  معنهای پهرده   ک  در تمامی موارد می «للفاق  جلباباً»یا  «جلباباً

 55: 10ج 1403)عالمه  مجلسهی  « قال: سلمان فکانّها البسنا جلباب المذلّ » آمده است: مثال در این روایت

من القی جلبهاب الحیهاء عهن الوجهه  فهال      »: نیز ب  معنی پرده رلت بوده و در این روایت جلباب  2و

باشد... و پرده ه  چیزی است ک  ب  معنی پرده حیاء می  1و  233: 75ج  1403)عالم  مجلسی « ل  

ها جایگاه خود را از لحاظ معنی خهوب  پوشاند و با این معنی برای جلباب، روایتدن را میتمامی ب

 کنند.پیدا می

از نظهر اکثهر    از جلباب در آی  شریف ، توان گفت ک  مرادالذکر میبا توج  ب  تمام مهالب فوق

به  لبهاس    ،ههای بعهدی  در زمهان البته    که  چادر و یک لباس سرتاسری اسهت  شناسان و لغویان واژه

ک  ک  ک   اند ب  طوریگفت پوشاند نیز جلباب میگیرد و میگشادی ک  بیشتر بدن را در خود می

 ب  هر دو معنی گسترش یافت  است.

در تفاسیر آمده ک  ادناء به  معنهای    .ب  معنای نزدیک کردن گرفت  شده است «ادناء»از  «یدنین»

یا هنگهامى که  روپهوش از صهورت     مرا نزدیک کرد یعنی « ادنایی»کردن است. برای مثال  یکدنز

: 3ج 1377)طبرسهی  صهورتت را بها لباسهت بپوشهان     «أدنى ثوبک على وجهک»زنى کنار رود گویند: 

)آلوسی بغدادی بی تا دهد میبیاید معنای آویزان و رها کردن  «علی»همراه با  ادناء معموالً هرگاه.  332

عبهارت  بنابراین معناى کهل  . کار رفت  است  عنی آویختن بمک  در این آی  شریف  ه  ب    127: 12ج

ها جلباب را ب  دوش خود بیندازند و صورت و اطرا  بدن خود را با آن بپوشانند. زناین است ک  

نیز ب  معنی  یدنینو در نظر بگیری   ب  هر حال اگر جلباب را ب  معنی چادر یا پوشش سرتاسری بدن

این آی  درصدد بیان این نکت  است ک  زنان هرگاه از خان  بیرون مهی پس  ،باشدآویختن آن بر سر 

 نیز اما این پوشش .را بر سر بیندازند ب  صورتی ک  هم  بدن را بپوشاند جلباب یا چادریروند باید 

 ظاهراً پوشیده ولی در واقع برهن  نباشند. ،ب  عبارتی. نباید صرفاً جنب  تشریفاتی و رسمی داشت  باشد

های وجود حجاب نیز اشاره داشت  و در مقام تشریع ایهن حقیقهت   ن این آی  ب  یکی از فلسف همچنی
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بوده ک  زن مسلمان باید ب  طریقی در اجتما  معاشرت داشت  باشد ک  حجاب و عفا  او همیش  او 

 ، بخهش عمهده تهأمین امنیهت    فلذا .دارد را از گزند و شرّ تعرض افراد سودجو و مزاح  در امان نگ 

اجتماعی زنان در گرو داشتن حجاب و پوششی مناسهب و در شهأن یهک بهانوی بها عفهت و مؤمنه         

 است.

 راسوره نور آمده  ین است ک  خداوند حدود پوششی بیش از آنچ  دردر آی  اقابل توج  نکتة 

 تر وحجابی کامل، و همسران مؤمنین )  گویا خداوند برای همسران و دختران پیامبر .داردبیان می

نماید و آن پوششی سرتاسری است ک  از آن در تفاسیر ب  روپهوش یها   توصی  می را تربا دقت بیش

وسیل  آن ب  طور سرتاسری اندام زن پوشهیده شهود و     یزی همانند چادر تعبیر شده ک  بملحف  یا چ

د و ب  گوید ک  این پوشش سراسری را رها نکنند، بلک  آن را ب  خود نزدیک کننمی عالوه بر آن،

و مهورد آزار فاسهقان قهرار     شناخت  شوندی پاکو  ب  طور کامل بپوشانند تا ب  عفت تعبیر ما، خود را

دقهت   تر است ک  زنهان بها ایمهان که  در امهر پوشهش خهود       این همان حجاب برتر و کاملد. نگیرن

 کنند.بیشتری دارند آن را رعایت 

 وَ نَّکُوت یُه ی بُف  نَرْقَ وَ» می فرماید: در آن ک  خداونداست  سوره احزاب 33 ةآیه آخرین آی ، 3

 «.1ی...لَوْاألُ  جَرُّبَتَ نَجْرَّبَتَ الَ

اسهت   «بهرج »از باشد. ریش  آن زن میابراز زر و زیور و موارد زینت و زیبایی  «تبرّج»منظور از 

نویسهد:  در ایهن مهورد مهی    العرين صهاحب   . 238: 1ج 1389)رازی ک  در برابر دیدگان هم  ظاهر است

: 6ج 1410 )فراهیهدی گویند تبرج کرده اسهت  های گریبان و چهره را بنمایاند، میآنگاه ک  زن زیبایی

و باز گفت  شده ک  ماده برج ب  معنای ظهور و آشکار ساختن است لذا بر ق ر مرتفع ساختمان   115

شهود  سهازد، اطهالق مهی   م ظهاهر مهی  ههایش را در مقابهل نهامحر   بلند و همچنین بر زنهی که  زیبهایی   

هها در  بنابراین اصل معنای تبهرج خودنمهایی، خهودآرایی و نمهودن زیبهایی      . 227: 1ج 1360)م هفوی

منظور از آیه  ایهن اسهت که  زن مسهلمان نبایهد بنها برعهادت زنهان جاهلیهت           مقابل دیگران است و 

راه و به  تبختهر و خودنمهایی در    خود را آشکار کرده  نخستین، بیرون بیاید ب  طوری ک  زر و زیور

 . 102: 7ج 1398؛ قاسمی 557: 8ج 1383)طبرسی  رفتن بپردازد

                                                                                                                     
ماننهد دوره جاهلیهت    و )و بی حاجب و ضرورت از منزل بیهرون نرویهد    هایتان بنشینید و آرام گیریدترجم : در خان . 1

 . پیشین آرایش و خودآرایی مکنید...
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درصدد بیان این مهلب است ک  حجاب و پوشش زن باید ب  صهورتی  ه  ب  طور کلی این آی  

ر ب  خودنمایی و جلب توجه  نشهود و هرآنچه  منجهر به  فتنه  و فسهاد        باشد ک  در برابر اجنبی منج

حجاب زن نباید لباس شهرت باشهد  اند: یستی از آن اجتناب شود. فقها در این مورد گفت شود بامی

از لباس شهرت لباسی است ک  پوشیدن آن برای شخص ب  خاطر رنگ یا کیفیت دوخت  و منظور

 برابهر مهردم بپوشهد،   مناسب نیست؛ ب  طهوری که  اگهر آن را در     یا مندرس بودن آن و علل دیگر،

مسهأل   135: 1381؛ امهام خمینهی   225: 1380)صانعی شودجلب نموده و انگشت نما میخود  توج  آنان را ب 

ههای افهراد   نگهاه  یعنی ن  تنها پوششی برای زن محسوب نشده بلک  موجب جهذب  ،ب  عبارتی . 845

 یعنی مالك ؛مکان است کننده در لباس شهرت عر  آن زمان ومالك تعیینشود و نامحرم نیز می

)احمهدی   باشهد جلب توج  کننهده و مفسهده برانگیهز    نظر عر  این است ک  پوشش در  کنندهتعیین

روشن است ک  حکمت نهی از چنین لباسی از جمل  جلب کردن نظرها و متوج  ساختن  . 71: 1385

فرمایند: کسی ک  لباس شههرت بپوشهد خداونهد در    در این مورد می )  مردان ب  زنان است. پیامبر

 روی بگرداند.روز قیامت از وی 

بنابراین از نظر این آی  حجاب یک نو  پوشش اسالمی است ک  زن بایهد در هنگهام معاشهرت    

ر ایهن  دحجهاب اسهالمی    .دزگری یا خودنمایی نپرداب  جلوه با نامحرمان بدن خود را پنهان کرده و

نیهز حهرام   ک  آن ) و سلبیاست  ک  وجوب پوشش بدن ) ایجابی :دارای دو بعد باشدتواند میآی  

ه  و در کنهار یکهدیگر    این دو حتماً باید با  باشدبودن خودآرایی و ظاهرکردن خود بر اجنبی می

در حجهاب اسهالمی بایهد در معاشهرت زنهان بها        ی،طور کله   ب باشند تا حجاب مدّ نظر محقق شود.

 مردان نامحرم یک حریمی ب  نام پوشش و حجاب وجود داشت  باشد.

هایشهان آشهکار   زیبهایی  د ک  در عین پوشیده بودن بدن،نشوزنان دیده میالبت  گاهی برخی از 

و اب مدّ نظر آی  ب  دور است این حجاب از حج .اندگویی اصالً لباسی نپوشیده ؛ ب  طوری ک است

یعنی گهردی   ،در همین راستاست ک  فقها ب  لزوم پوشانده شدن کل بدن زن ب  غیر از وج  و کفین

هم  جای بدن ب  منزل  عهورت و فهرج   . ب  عبارتی، قائل شدند ن تا انتهای آن،رت و از مچ دستاصو

زن در حفاظهت از   زن محسوب شده و باید در مقابل اجنبی محافظت شود ب  غیر از وج  و کفهین. 

بهر دیگهران آشهکار    ههای خهود را برا  ها و آرایهش ، باید زینتبدن خود خود عالوه بر حفظ اندام و

ک  موجبات گناه را ه  برای خود  ب  خودنمایی و جلب توج  نپردازد ب  طوری عامنکرده و در مأل 

  .163: 8ج 1368؛ نجفی 45: 1ج 1410)عالم  حلی و ه  برای دیگران فراه  کند
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ین مشخص شد ک  ا ،انجام دادی  مربوو ب  حجاب و روایات آیاتدر  ک با بررسی مخت ری 

بر وجوب حفظ حجهاب توسهط زنهان داللهت دارنهد. درمهورد        در کمال صراحت آیات و روایات

ی که  به    یهاو پنهان ساختن زینت ا،هلزوم پوشش سر، گردن و سین  نیز ب چگونگی پوشش بانوان 

اب عالوه بر پوشش سر و گهردن و سهین ، جلبه   قائل شدند.  باشدصورت طبیعی ظاهر و آشکار نمی

به  نحهوی که     را گردد، لزوم پوشش سرتاسری بهدن  ر میتعبینیز ... ک  از آن ب  روپوش یا چادر یا

 سازد.روشن می ،حج  آن مشخص نباشد

رعی حهدود حجهاب شه    کیفیهت و کلی در مورد  ةرسد برای ارائ  یک ضابهب  نظر میبنابراین 

توان گفت که  مههابق   تواند بر طبق آن اعمال ماده مربوط  را بکند میمورد نظر فقها ک  قانون ه  ب

ی  اگرچ  زنان مسلمان در جامع  اسالمی امروزی در انتخاب لبهاس و وسهیل  پوشهش خهود     فق  امام

 خ ی   کلی باشد: ی این پوشش انتخابی باید دارای دوول باشندمیمختار 

اع ّ از سر و گردن و سین  و سایر اعضا )البت  ب  غیر از وجه  و کفهیّن    پوشاندن کامل بدن ال  

ک  تمام بدن از دید نامحرم پنهان بماند. البته  ایهن    ب  نحویه است  ک  بنا بر دلیل خا  خارج شد

ب  طهوری   باشد، مستور شده زن ه  ضمن اعضا رنگ بدنپوشش ه  حتماً باید ب  نحوی باشد ک  

 ی ک  اآلن در بین برخهی از زنهان رایه    های نازکبنابراین پوشیدن لباس .لباس حاجب آن گردد ک 

 . شودباشد حجاب محسوب نمیا نمایان مینهشده ب  نحوی ک  رنگ بدن آ

لباس و پوشش زنان نباید نسبت ب  زمان و مکان جامع  اسالمی غیر متعار  باشد ب  نحوی  ب 

گرفتن آنها در برابهر دیگهران شهود )لبهاس شههرت       ک  موجب انگشت نما شدن و مورد توج  قرار

یمی بپوشهاند ولهی لبهاس مهورد اسهتفاده      بنابراین اگر زنی بدن خود را اگرچ  با لبهاس ضهخ  نباشد . 

آنقدر تنگ باشد ک  حج  بدن او را آشکار کند یا ب  هر طریق دیگهری ماننهد پوشهیدن مانتوههای     

وجب جلب توج  قرارگرفتن زن در از حالت متعار  خارج شده و م و... خیلی کوتاه یا بلوز شلوار

در تعیین غیر متعار  بودن لباس و پس معیار  باز حجاب شرعی محقق نشده است. ،عموم شود مأل

 پوشش عر  همان زمان و مکان است.

پوشانده و از نظر عهر    ک  حجاب زن باید ب  صورتی باشد ک  بدن زن را کامالًنتیج  کلی این

البت  رکر این نکته  الزم اسهت که  فقهها از ایهن اصهل کلهی         .ه  غیر متعار  و مفسده انگیز نباشد

اند ک  عمالً محدوده ضرورت و ناچاری است و بنابر نظر آنها در این کردهقهعی، مواردی را استثنا 

از جمله  مقهام    .باشهد مهی  «ضهرورت »و در کهل مهالك    موارد بدون تردید حک ، جواز نگاه است،
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. ها و...معالج  و آنچ  متوق  بر معاین  کردن است مثل گرفتن نبض، تشخیص شکستگی، جراحت

امکان تشخیص بیماری و درمان بها اسهتفاده از دیگهر ابهزار و وسهایل       البت  این در صورتی است ک 

وسیل  هه  جهنس     همچنین امکان معالج  ب پزشکی نباشد و حتماً باید لمس و نظر صورت بگیرد و

النظر و  یستثنی من حر» نویسد:در این مورد می امام خمینی .  804: 2تا ج)یزدی بی مریض ه  نباشد

از حک  حرمت نگهاه  «: ارا ل  یمکن بالمماثل... ...هه مقام المعالج  بی و اللمس هه فی االجن

وسیل  ه  جنس ممکن نباشد ماننهد نهبض     و لمس نامحرم، مقام معالج  استثناء شده هرگاه معاین  ب

 . 699: 2و  1ج  1379)امهام خمینهی    ممکن نباشهد  وسیل  ابزار پزشکی مثل درج  و...  البت  اگر ب .گرفتن

است ک  در  ی است ک  نامحرمی در حال غرق شدن، سوختن و...یمورد دیگر در باب ضرورت جا

 . 804: 2تا ج)یزدی بی باشداین موارد ه  حک ، جواز نگاه می

  ک  فقها لزوم حجاب را از ن و  صریح قرآن به  ییتوان ادعا کرد از آنجارسد میب  نظر می

محسوب شهده  1ب  طریقی ک  گذشت از ضروریات دینپس رعایت حجاب شرعی  ،دست آوردند

باشد. همچنهان که    سوب شده و مستوجب مجازات میو اگر کسی اقدام ب  انکار آن کند مرتد مح

منکهر آن، حکه     و اسهت نویسند: اصل حک  حجاب از ضروریات نیز در این مورد می امام خمینی

منکر خهدا  ک  مگر اینک  معلوم باشد محکوم ب  کفر است، کر ضروری را دارد، و منکر ضروری من

 . 253 :3ج  1376مام خمینی )ایا رسول نیست 

 مبنای نظر نظام حاضر تواندمی ک  را حال ک  حدود و ثغور حجاب شرعی مورد نظر فق  امامی 

در ادام  درصدد هستی  تا با بررسی جرم و عناصر جرم ببینی  ک  آیها   ،معین و تبیین کردی  باشدنیز 

 ب  عنوان یک جرم مسلّ  تلقی کرد یا ن . دارد عدم رعایت حجاب شرعی راامکان 

 

ول راغهب  ب  ق .است «قهع کردن»گرفت  شده ک  ب  معنی  هه ب  فتح جی  هه« جَرم»از  «جُرم و جَریم »

و برای هرکس  جرم  ماده: 1404)راغب اصفهانین میوه از درخت است بریداصفهانی، اصل معنی جَرم، 

   .68: 1381)فیض ک  کار زشت و مکروه انجام دهد استعاره شده است

                                                                                                                     
باشهد بلکه  به  عنهوان     مهل و اسهتدالل نمهی   أامری است ک  اثبات وجود آن در دین نیازمند ت ری دین،منظور از ضرو  .1

 ک  تازه مسلمان شده است. مگر کسی شناسدجزئی از دین می
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ست از انجام دادن فعل، یها گفهتن قهولی که  قهانون      ا معنای اصهالحی جرم از نظر فقها عبارت

تهرك قهولی، که      و یا ترك فعهل  ؛را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرّر داشت  است اسالم آن

ت أو بر ترك آن کیفری مقرر داشت  است. ایهن از آنجها نشه    ،را واجب شمرده ین اسالم آندین مب

گرفت  ک  هرکس از اوامر و نواهی خداوند سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی معین شده و آن 

ر و یعنی حاک  شر  و ولی ام ،یا نائب او )  وسیل  امام  ب)شود گیر مجرم میکیفر یا در دنیا گریبان

یا در آخهرت معهذّب خواههد      آیدالشرایط، یا قضات من وب از طر  او ب  اجرا در میفقی  جامع

آنک  توب  مجرم طبهق  ل زشت و ناهنجار خود خواهد رسید، مگرو در سرای دیگر ب  سزای عم دش

  .353: 2ج1419 )فاضل مقدادهی مورد پذیرش خداوند قرار بگیرد شرای

ت، یها  ست از: مخالفت با اوامر و نهواهی کتهاب و سهنّ   ا عبارت ظر فقهاجرم از ندر کل بنابراین 

ارتکاب عملی ک  ب  تباهی فرد یا جامع  بینجامهد، و ههر جرمهی را کیفهری اسهت که  شهار  بهدان         

 .ت ریح کرده و یا اختیار آن را ب  ولی امر یا قاضی سپرده است

  در قهانون بهرای آن مجهازات    رفتاری اسهت که   ،ق.م.اسالمی جرم 2از نظر حقوقی مهابق ماده

جرم عمل یا خودداری از عملی است ک  مخال  نظ  و صلح و  ،ب  عبارتی دیگر .تعیین شده است

لذا رفتار مجرمان  ب  طهور   .آرامش اجتما  بوده و از همین حیا مجازاتی برای آن تعیین شده است

 . 205: 1ج 1371بیاتیشام ؛70 :1384)گلدوزیان بینی شده باشدمشخص باید در قانون پیش

قانونی)وص  مجرمان  باید به    :حقوق جزای موضوع ، هیچ جرمی بدون اجتما  س  عن ردر 

مادّی )تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمان   و معنوی)رفتار مجرمانه    تعیین قانون باشد ،

ن ایه به  عبهارتی،   .  85 :1381)فهیض  شودی باشد  محقق نمییباید همراه با ق د مجرمان  یا تق یر جزا

پهس عهدم رعایهت       الزامهی اسهت.  یو وجود آنها در کلی  جهرا  عناصر س  گان  جنب  عمومی داشت 

حجاب شرعی نیز برای اینک  بتواند جرم محسوب شود باید این سه  عن هر را داشهت  باشهد که  در      

 حجابی بررسی خواهی  کرد. ادام  ب  ترتیب این عناصر را در بحا بی

 

 ز لحاظ عنصر قانونیالف( ا

ی ب  طور دقیق و ب  صورت مهواد قهانونی توسهط مقهنن، تعیهین شهده و هریهک ارکهان         ی  جزایجرا

 از نقض متنی از متهون خها  قهانونی   است ی عبارت یمخ و  ب  خود را دارد. بنابراین جرم جزا

 . 289: 1ج 1371)شامبیاتی
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ههرکس علنهاً در انظهار عمهومی و     »قانون مجازات اسالمی عنوان داشهت  اسهت:    638صدر ماده 

ضهرب    74ا تها  روز تا دو ماه یه  10معابر تظاهر ب  عمل حرامی نماید عالوه بر کیفر عمل ب  حبس از 

زنهانی که  بهدون حجهاب شهرعی در      »دارد: مقرر می مادهو در تب ره این  «گرددشالق محکوم می

ریهال   هزار تها پان هد ههزار    50ه یا از روز تا دو ما 10معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، ب  حبس از 

 .«جزای نقدی محکوم خواهند شد

باشد چون در ایهن تب هره همچنهان که  اشهاره شهد       عن ر قانونی جرم می 638پس تب ره ماده 

برای رعایت نکردن حجاب اسالمی مجازات تعیین شده و با توج  ب  تعریفی ک  قبالً از جهرم ارائه    

 شود.شد این عمل جرم تلقی می

 

 ب( از لحاظ عنصر معنوی

کند بلک  عهالوه بهر   برای اینک  جرمی محقق شود، صر  وقو  م ادیق آن در خارج کفایت نمی

برای تحقهق جهرم الزم    ،آن الزم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد. ب  عبارت دیگر

ود باشد و آن رابه  است بین عملی ک  قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل، رابه  روانی موج

عن ر معنوی جرم عبارت است از ق د مجرمان  یها خههایی   پس   .351: 1ج 1371)شامبیاتی اراده است

د. در ک  مجرم در اثر آن جرم را مرتکب شده و با شرایهی مسئولیت جزایی متوجه  او خواههد بهو   

فعهل و ق هد   تحقق عن ر معنوی یها روانهی جهرم وجهود دو عامهل ضهرورت دارد: اراده ارتکهاب        

 مجرمان .

باید بگویی  ک  در کلی  جرای  اع ّ از عمدی و غیر عمدی ب  نوعی اراده ارتکاب فعهل وجهود   

کند و از طر  دیگر اراده ارتکاب فعل نیز دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می

 ر روانی، عمهل ارتکهابی   باید با ق د مجرمان  یا خهای جزایی توأم باشد وگرن  ب  علت فقدان عن

این اعتبار جرای  تقسهی  شهدند به  جهرای  عمهدی و جهرای  غیهر عمهدی.          ب شود و جرم تلقی نمی

می ک  عن ر معنوی آنها سوءنیت یا ق هد مجرمانه  اسهت ماننهد قتهل عمهدی، سهرقت و... را        یجرا

سهت، جهرم   می را ک  عن ر معنوی آنهها تق هیر یها خههای جزایهی ا     یگویند. جرا  عمدی مییجرا

مباالتی، عدم مههارت  احتیاطی، بیتوان ب  بیی مییگویند ک  از م ادیق خهای جزاغیرعمدی می

 . 188: 1384)گلدوزیان اشاره کرد
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حجابی از جمل  جرای  عمدی باشد چون مرتکب باید عالوه بهر عله  و   رسد جرم بیب  نظر می

ق د انجام آن را نیز داشت  باشد. البته  الزم  آگاهی ب  غیر قانونی بودن و حرام بودن عمل ارتکابی، 

دار کردن عفت عمومی باشد، بلک  ممکن است عمل ارتکهابی  نیست ک  این ق د ب  منظور جریح 

ل ق د حاصل حهرام را  مباالتی صورت گرفت  باشد، هر چند فاعاحتیاطی یا بیاز روی غفلت یا بی

باید بگهویی  که    ب  چ  نحوی باید باشد حجابی بینداشت  باشد. در مورد اینک  اراده در وقو  جرم 

رم مقید ب  ایجهاد  چنانچ  ججرم مقید.  مهلق وشوند ب  جرم جرای  با توج  ب  نقش اراده تقسی  می

ای ک  برای آن از سوی مرتکب در نظر گرفته  شهده حاصهل شهده باشهد      ای باشد یعنی نتیج نتیج 

اگهر   لهی وگوینهد؛  مهی  مقیّهد  جهرم  را یابهد  آن   تحقق میعلی)مانند قتل ک  با سلب حیات از مجنیٌ

 را در نظر باشد )مانند جهرم نشهر اکاریهب  آن    نظر از ایجاد نتیج صر  انجام عمل مجرمان  صر 

حجابی باید گفت ک  این جرم از جمله   در مورد جرم بی.  360: 1ج 1371 )شامبیاتی مهلق گویند جرم

 ، سوءنیت عام ک  عبهارت از اراده خهود آگهاه شهخص در     یاک  در این جر چرا است   مهلقیجرا

  مهلق، یکند و نیازی ب  سوءنیت خا  نیست زیرا در جراارتکاب عمل مجرمان  است کفایت می

شهود و چهون   مهی گهردد، منح هر   ب  نتیج  مجرمان  منتهی میسوءنیت ب  اراده ارتکاب اعمالی ک  

ت به  شهمار   نیّه ء یا ق د ب  ح ول نتیج  از عناصر سوح ول نتیج  از ارکان آن جرم نیست، اراده 

بزهکار کافی بوده و صر  اینک  زنی  عام تنیّ اراده و سوء ،رود. بنابراین برای تحقق این جرمنمی

 شود.حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می ،با اختیار و التفات

 

 ج( از لحاظ عنصر مادّی

ا کند، پیدایش یک عن ر مهادی ضهرورت دارد و ابهراز فکهر     برای اینک  جرمی وجود خارجی پید

برای ارتکاب جرم کافی نیست چرا ک  بسیاری از اشخا  ق د مجرمان  دارند ولهی به  نحهوی از    

گذارند. بنابراین ق د انحا )ندامت و پشیمانی و یا ترس از مجازات  هرگز آن را ب  مرحل  اجرا نمی

خللی در نظ  اجتما  وارد و اعمال خارجی نشده و منتشر نشده ارتکاب جرم تا زمانی ک  مقرون ب  

 . 209: 1ج 1371)شامبیاتی نساخت  قابل تعقیب نیست

در بیشتر موارد عن ر مادی جرم، یا ب  عبارت دیگر، رفتار مجرمانه  به  صهورت عمهل یها فعهل       

 2اده مثبت است. ولی رفتهار مجرمانه  به  صهورت منفهی یها تهرك فعهل نیهز قابهل ت هور اسهت. مه             

را که  در قهانون بهرای آن مجهازات تعیهین       فعل یا ترك فعلیدارد هر ق.م.اسالمی صراحتاً بیان می
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فعهل و جهرم     از نظهر عن هر مهادی به  جهرم      یجراشود ب  همین اعتبار شده باشد جرم محسوب می

آن جرم فعل عملی است ک  انجام آن توسط قانونگذار منع شده و برای  .شوندترك فعل تقسی  می

سخن  ،البت  گاهی ه  ممکن است جرم فعل مثبت  .مانند سرقت و قتل...)مجازات تعیین شده است 

مواردی ه  وجود دارد ک  قانونگذار از نظر حفظ نظ   . مانند اهانت و ناسزا گویی...)یا قول باشد 

این حالهت   درکند ک  عدم انجام آنها جرم شناخت  شده است. یفی معین میعمومی برای افراد تکال

  .352: 1ج 1371؛ شهامبیاتی 157: 1384)گلهدوزیان  خودداری از انجام تکالی  محوّل  جرم عبارت است از 

 ، سهولت اثبهات آنهها مهی   یاز خ وصیات این جراموارد، جرم ترك فعل گفت  می شود و ب  این 

یازمند اثبهات  ک  خال  اصل عدم بوده و ن ندمی یک امر حدوثی نیستیباشد چرا ک  این چنین جرا

 .می و موافق با اصل هستندباشد بلک  امری عد

 هه حجابی عبارت است از عدم رعایت و ترك انجام یک تکلی  قانونیک  جرم بی ییاز آنجا

و به  همهین خهاطر    شهود  از جرای  ترك فعل محسوب می ت ههک  همان مراعات حجاب شرعی اس

را تعیهین   که  حهدود آن  )تی ک  حجهاب شهرعی   ای در تحقق آن مدخلیتی ندارد و هر وضعیوسیل 

تهبیهق  . شهود حجابی شهمرده مهی  کفایت نکند جرم محسوب شده و از م ادیق جرم بی   راکردی 

 این م ادیق بر عهده دادگاه گذاشت  شده است.

ب : جهرم مشههود و غیهر مشههود.      شوند  تقسی  مییجرا، ضمناً از نظر عن ر مادّی و ادل  اثبات

 و دالیهل و مسهتندات جهرم    می است ک  مرتکب در حهین ارتکهاب غهافلگیر شهده    جرم مشهود جر

. اما جرم غیرمشهود جرمی است ک  مدت زمانی است ک  ب  ارتکاب رسیده و ب  دست باشدمشهود 

در ایهن   . 362: 1ج 1371)شهامبیاتی شهده اسهت   آوردن دالیل و مستندات آن غیرممکن و یها غیرمسهلّ    

ین یه آ 21بها توجه  به  مهاده      رود که  مل  جرای  مشهود به  شهمار مهی   ج حجابی ازجرم بی مورد ه 

برای  ثر راؤدر صورت مشاهده وقو  جرم، هر اقدام مسی کیفری ضابهین دادگستری موظفند دادر

مستندات جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از متواری شدن بزهکار و عالئ  حفظ آثار و 

دار مربوط  تحویل دهند تا صدور حک  ب  مراجع صالحیتو کرده را انجام داده و مجرم را توقی  

های عمومی از سوی مرجع قضایی صالح نسبت ب  آنها انجام پذیرد، اصل بر آن است ک  در دادگاه

ب  این جرم رسیدگی شود، ولی در موارد خاصی ک  نیازمند احراز قضایی است، مرتکهب ایهن بهزه    

االرض در دادگهاه انقهالب   مخهل امنیهت داخلهی یها افسهاد فهی      ممکن است ب  عنوان مته  به  فعهل   

 محاکم  شود. 
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نتیج  اینک  هم  عناصر س  گان  قوام جرم در قوانین کیفهری، درعهدم رعایهت حجهاب شهرعی      

مجهرم شهناخت     638 مادهحجابی بنابر ت ریح تب ره وجود داشت  و با توج  ب  آن مرتکبین جرم بی

ر مادة مشارالیها هستند. همچنین بحا معاونت در ایهن جهرم نیهز    کر شده دشده و مستوجب کیفر ر

حجهابی را در معهابری   باشد. برای مثهال، اگهر مهردی بها وسهیل  خهود، زن بهی       مانند دیگر جرای  می

پرورانند، معاونهت در جهرم کهرده و مسهتحق     بگرداند برای نیل ب  اهدافی ک  هر دو آنها در سر می

ب هره  عمهومی و معهابر که  در ت    منظور از ارتکاب در انظار . 435: 2ج 1382)زراعتباشد مجازات می

این است ک  عمل ب  طور علنی در مرئهی و منظهر عمهومی واقهع شهود یها در        الذکر آمده،ماده فوق

ثیری نخواههد  أمکانی ک  مستعد عموم باشد و ق د مرتکب پنهان نمودن محل و آشکار شدن آن ت

ها و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمهل در  جابی در پس کوچ حبنابراین ارتکاب جرم بی .داشت

قانون مدنی ایران کلی  ساکنین ایران اع ّ از اتبا   5 مادهک  طبق  ییاز آنجاو ضمناً  علن خواهد بود

قهانون مجهازات اسهالمی،     8و  3موجب مهواد  داخلی و خارجی مهیع قوانین ایران خواهند بود و ب  

کسانی ک  در قلمرو حاکمیت جمهوری اسهالمی ایهران )اعه ّ از زمینهی،     قوانین جزایی درباره کلی  

گردد مگر آنک  به  موجهب قهانون ترتیهب دیگهری      هوایی و دریایی  مرتکب جرم شوند اعمال می

پس قوانین کیفری نسبت ب  کلی  زنانی که  در قلمهرو کشهور مرتکهب جهرم عهدم        .مقرر شده باشد

علیهها قابهل اجراسهت و عهواملی      بعیت مجرم یا مجنهیٌ رعایت حجاب شرعی شوند صر  نظر از تا

بنابراین اگر یهک زن   . 31: 1384)گلدوزیانباشد ب در تحقق این جرم دخیل نمیچون تابعیت یا مذه

غیر مسلمان نیز در قلمرو حاکمیت دولت ایران بدون رعایت حجاب در معابر عمهومی ظهاهر شهود    

 مرتکب جرم شده است.

 

 گیرینتیجه
  موارد مورد اتفاق و اجما  کلی  فرق اسالمی لزوم پوشانده شدن کل بدن ب  غیر از وج  از جمله 1

 باشد.می ،ک  ب  دلیل خا  خارج شده است ای آن گردی صورت و از مچ دستان تا انته)و کفّین 

عالوه بهر تأکیهد    دیدی  ک  این آیات و روایات مربوو ب  حجاب و روایات آیات با بررسیه 2

 نیهز پرداخته  و قائهل شهدند به      چگونگی پوشش بانوان حفظ حجاب توسط زنان ب  بیان بر وجوب 

ی ک  ب  صورت طبیعی ظهاهر و آشهکار   یهاو پنهان ساختن زینت ا،هگردن و سین  ،لزوم پوشش سر
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عالوه بر پوشش سر و گردن و سین ، جلباب ک  از آن ب  روپوش یا چادر یا ... تعبیر میو  باشدنمی

 سازد.روشن می ،اسری بدن را ب  نحوی ک  حج  آن مشخص نباشدتوم پوشش سرگردد، لز

پوشاندن کامل بدن ب   از: ال   از حجاب شرعی عبارت استه از نظر فقها ضابهة کلی برای 3

لباس و پوشش زنهان نبایهد    تمام بدن از دید نامحرم ب  دور ماند ب  جز وج  و کفین؛ ب نحوی ک  

جامع  اسالمی غیر متعار  باشد ب  نحوی ک  موجهب انگشهت نمها شهدن و     نسبت ب  زمان و مکان 

بنابراین اگر زنی بدن خود را اگهر چه  بها لبهاس      مورد توج  قرار گرفتن آنها در برابر دیگران شود.

ضخیمی بپوشاند ولی لباس مورد استفاده آنقدر تنگ باشد ک  حج  بدن او را آشکار کند یا ب  هر 

از حالت متعار  خارج شده و  و... وشیدن مانتوهای خیلی کوتاه یا بلوز شلوارطریق دیگری مانند پ

 عموم شود باز حجاب شرعی محقق نشده است.  موجب جلب توج  قرارگرفتن زن در مأل

از نظر امام خمینی حک  لزوم حجاب و ستر زن ب  دلیهل مسهتند بهودن به  ن هو  صهریح،        ه4

 باشد.قولی آن از اسباب ارتداد می ضروری دین محسوب شده و انکار فعلی یا

مجهرم  او رعایهت نشهود    ورتی ک  ایهن حهد و حهدود از طهر  زنهی     از نظر قانونی نیز در صه 5

 638های مذکور در تب ره مهاده  و متهمان ب  یکی از مجازات دباششناخت  شده و قابل مجازات می

ماننهد دیگهر   شد و ایهن جهرم نیهز    بااضی میعهده قد. تعیین مقدار دقیق مجازات، بر شونمحکوم می

شهود که    و دیگر احکامی مهی  سقوو و تعلیق مجازات مشمول تخفی  یا تشدید مجازات،  ،یجرا

 های تعزیری وجود دارد.برای عموم مجازات

 

 پیشنهادات
و منظور از حجاب شرعی عبارت است از پوشاندن » 638ه آوردن این عنوان در ادام  تب ره ماده 1

ها و صورت، و این پوشش باید ب  نحوی باشد ک  موجب جلب توج  ه  غیر از دست تمام بدن ب 

ای نداشهت   کنند دیگر بهان تا بدین وسیل  کسانی ک  ادعای اجمال و ابهام ماده مذکور را می« نباشد

 باشند.

ه اقدامات سهحی و کوتاه مدت نهادهای مربوو مثل قوه قضهایی  و برخهورد ضهعی  نیهروی     2

آیهد. بهرای مثهال    ترین مشکالت حال حاضر ب  حسهاب مهی  حجابی از بزرگبا متخلفین بی انتظامی

در  «حجابی یها طهرو عفها    مبارزه با بی»شود ک  هر از گاهی طرحی تحت عنوان امروزه دیده می

از سوی بسهیاری   ک  عالوه بر عملکرد ضعی  و جدّی نگرفتن این طرو شودسهح جامع  اجرا می
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ان، همچنین ب  خاطر موقتی بودن و عدم برخورد جدّی از سهوی مسهئولین، نتیجه     از دست اندرکار

رسد ک  ب  جای چنین اقدامات موقت و سهحی باید آنچنانی در پی نداشت  است. بنابراین ب  نظر می

تواند بعهد از  های دراز مدت رفت ک  با تثبیت همراه هستند. برای مثال قانونگذار میب  سراغ برنام 

برای همیش  و در  حجابی در جامع  این اجازه را ب  مقامات مرتبط بدهد ک عری  جامع از بییک ت

هر حال بتوانند با متخلفین برخورد کنند، ن  اینک  فقط طی یک مدت موقت که  آن هه  آنقهدر از    

شود ک  متخلفین آگاهان  و برای یک مدت معینهی که    ها نسبت ب  اجرای آن تبلیغ میسوی رسان 

کنند، در حالی ک  اگر این طهرو  مئن هستند ب  اتمام خواهد رسید نسبت ب  رعایت آن اقدام میمه

شوند ب  نوعی خود را با این مسأل  وفق دهند و در همین راستا ب  همیشگی باشد آنها ه  مجبور می

ههای محسهوس و نامحسهوس مخ هو  ارشهاد به  وسهیل  نیهروی         کارگیری مستمر و منظ  گشت

رای بازداشت متخلفین و تحویل آنها ب  دادسرا و رسیدگی خارج از نوبت و فوری ب  ایهن  انتظامی ب

 شود.جرم پیشنهاد می

شدیدترین مکانیزم رسمی بهرای حمایهت از یهک ارزش و هنجهار      باید بگویی  در تعزیرات ه3

ود، کید خه أهای موردتها برای حفظ ارزشباز دولت، ضمانت اجرای کیفری است. از دیراجتماعی

توانهد بهرای   اند. اعمهال کیفهر مهی   ها را جرم دانست  و برای آن مجازات تعیین کردهنقض آن ارزش

کسانی قابل توج  باشد ک  اندیش  جرم را در سر می پرورانند و مرتکب را نیز از ارتکاب مجدد باز 

حاک  است ب   اسالمی دولت اسالمی نیز در راستای این مکانیزم و م لحتی ک  در جامع  دارد.می

قهانون مجهازات اسهالمی مقهرر      638، و در تب هره مهاده   حجابی در جامع  پرداخته  اری بیجرم انگ

 10زنانی ک  بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظهاهر شهوند، به  حهبس از     »داشت  است: 

تعیهین   دولهت بها   ریال جهزای نقهدی محکهوم خواهنهد شهد.      هزار 500هزار تا  50ماه یا از  2روز تا 

و چنانچه    کنهد مجازات برای یک هنجارشکنی، ارزش و اهمیت آن هنجار را در جامع  اعالم مهی 

ب نباشد، در عمل ب  کاهش ارزش و اهمیت آن هنجار خواههد انجامیهد.   سمجازات تعیین شده متنا

انی یها  هزار توم 5ای حجابی جریم برای جرم بی بینی  ک  دولتمی 638ماده تب ره ب  حال با نگاه 

روزه تعیین کرده است. آیا خود این دلیلی بر این نیست مردم هیچ ارزش و اهمیتی ب  این جهرم   10

در مهورد ایهن جهرم حفهظ     قهانون  رسد برای اینک  جانب ضمانت اجرایی بنابراین ب  نظر میندهند. 

ترتیهب بتوانهد    تا بدین بنماید گذار اقدام ب  افزایش مجازات موجود در تب رهنشود، بهتر است قانو

 ای را در بین مخاطبان این جرم باز کند.جایگاه ویژه
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 .قرآن کريم -

 دار احیاءالتراث العربی.: بیروت ،تقسير  وح المعانی تا ، محمود بن عبداهلل. )بیآلوسی بغدادی -

 انتشارات السعاده. :، م رالکبري المدو تا . )بیابن انس، مالک -

 مکتب  دار التراث.: قاهره ،المحلی ق 1352ن احمد. )اندلسی، علی ب ابن حزم -

 نشرادب الحوزه.: ق  ،لسان العر  ق 1405. )محمدبن مکرم ابن منظور، -

تحقیق محمد جعفر  ، وض الجنان و وح الجنان فى تقسيرالهرآن ق 1408. )ابوالفتوو رازى،حسین بن على -

 .چاپ اول بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى، :یاحقى، مشهد

 چاپ اول. مهبع  سیدالشهداء،: ق  ،یوالی اللئالی  ق 1403. )ابن ابی جمهور اح ائی، -

 انتشارات زائر.: ق  ،د  گلستان مرجعيت یقتاحکام حجا  و   1385. )حمید ی،یاحمدی جلفا -

 چاپ شش . نشر میزان،: تهران ،حهوق جزاي یمومی  1382. )محمد علی اردبیلی، -

، )چاپ و نشر آثار امام خمینی سس  تنظی  وؤم: ، تهرانتحريرالوسيلع  1379. )روو اهلل، سید امام خمینی -

 .نشر عروج ، چاپ اول

، تهران: مؤسس  تنظی  و نشر آثار امام )س(توضيح المسائل حضرت امام خمينی  1381هههههههههههههه . ) -

 . )چاپ و نشر عروج ، چاپ سوم )س خمینی

جلدی، ق : دفتر انتشارات اسالمی، وابست  ب  جامع  مدرسین حوزة علمیة  3، تآتقتااس  1376هههههههههههههه . ) -

 ق .

 انتشارات نوید. : تهران ،تقسير شاهی  1362. )جرجانی، ابوالفتح -

 انتشارات گن  دانش، چاپ ده .: تهران ،ترمينولوژي یلم حهوق  1387. )محمدجعفر جعفری لنگرودی، -

 مکتب  االسالمی .: تهران ،وسائل الشيعع  ق1402محمدبن حسن. ) حرعاملی، -

 دارالهدای . ،تاج العروسق   1386. )حسینی زبیدی، محمد مرتضی -

 مجد.: انتشارات تهران ، مجمویع قوانين کا بردي)کيقري حهوقی  1384. )سید عباس حسینی نیک، -

مؤسس  آل  :مشهد ،عتحرير االحکام الشریيع یلى م ه  اإلمامي ق 1410. )حلى، حسن بن یوس  بن مههر -

 .، چاپ اولالبیت علیه  السالم

هاى ب  تحقیق بخش فق  در جامع  پژوهش ،منتهى المطل  فی تحهيق الم ه   ق1412هههههههههههههه . ) -

 .مجمع البحوث اإلسالمی ، چاپ اول :، مشهداسالمى

 منشورات مدرس  دارالعلوم.: ق  ،مستندالعروه ق 1367. )ابوالقاس  خویی، -

 م ر: مهبع  البابی الحلبی، چاپ دوم.مهاييس اللغع،   1389، احمد. )رازی -

 چاپ دوم. نشرالکتاب،: ق  ،المقردات فی غرائ  الهرآن  ق1404. )راغب اصفهانی -
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اهلل  تکتابخان  آی :ق  ،فهع الهرآن فى شرح آيات األحکام  ق1405. )اهلل راوندى، قهب الدین سعید بن  -

 .مچاپ دو مرعشى نجفى،

 انتشارات ققنوس.: تهران ،)بخش تعزيرات( شرح قانون مجازات اسالمی  1382. )زراعت، عباس -

 دارالکتب العربی، چاپ سوم.بیروت:  ،کشاف )تقسير(  ق1407. )ری، محمودشزمخ -

 انتشارات دارالفکر. :، بیروتاالم  1983. )شافعی، محمد بن ادریس -

 انتشارات پاژنگ. :تهران ،حهوق جزاي یمومی  1371. )هوشنگ شامبیاتی، -

اهلل  منشورات مکتب  آ: ق  ،اقر  الموا د فی فصح العربيع و الشوا دق   1403. )سعید شرتونی اللبنانی، -

 العظمی المرعشی النجفی.

 ، تحقیق میر جالل الدین حسینى ارموىتقسير شريف الهيجى  1373. )شری  الهیجى، محمد بن على -

 .داد، چاپ اولدفتر نشر  :)محدث ، تهران

 دار ابن کثیر، دار الکل  الهیب،: بیروت ، دمشق ،فتح الهدير ق 1414. )شوکانى، محمد بن على زیدى -

 .چاپ اول

 چاپ اول. نشر الهام،: تهران ،اللمعع الدمشهيع  1377الدین محمدبن مکی عاملی. )، شمسشهید اول -

انتشارات : ق  ،البهيع فی شرح اللمعع الدمشهيع الرو  ق 1410الدین بن علی جبعی عاملی. )، زینشهید ثانی -

 دوم. اپچ داوری،

، ب  تحقیق سید محمد تقى المبسوط فی فهع اإلماميعق  1387. )طوسى، ابو جعفر محمد بن حسنشیخ  -

 .المکتب  المرتضوی  إلحیاء اآلثار الجعفری ، چاپ سوم :، تهرانکشفى

 شیخ مهدى ط  نج  ،سید جواد شهرستانى ،  تحقیق شیخ على خراسانى، بالخالف  ق1407هههههههههههههه . ) -

 .چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمى وابست  ب  جامع  مدرسین حوزه علمی  ق  :شیخ مجتبى عراقى، ق  و

 مکتب  العلوم االسالمی.: ق  ،تبيان  ق1409) هههههههههههههه . -

 سس  مناهل العرفان، چاپ پنج .ؤم :بیروت ، وائع البيان )تقسير(  1407. )صابونی، محمد علی -

 انتشارات میث  تمّار.: ق  ،احکام بانوان  1380. )یوس  صانعی، -

 سس  نشر اسالمی.ؤم: ق  ،العروه الوثهی ق 1423. )سید کاظ  یی یزدی،اطباطب -

، ه علمی  ق انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوز :تهران ،تقسير جوامع الجامع  1377هههههههههههههه . ) -

 .چاپ اول

 سس  آل البیت.ؤم: ق  ، ياض المسائل فی بيان االحکام بالدالئل ق 1404. )سید علی طباطبایی، -

 ةدفتر انتشارات اسالمى جامع :ق  ،الميزان فى تقسير الهرآن ق 1417. )طباطبایى، سید محمد حسین -

 .چاپ پنج  مدرسین حوزه علمی  ق ،

 مکتب  االسالمی .: تهران ،مجمع البيان  1383. )فضل بن حسن طبرسی، -

 .چاپ اول دار المعرف ، :بیروت ،جامع البيان فى تقسير الهرآن ق 1412. )طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر -
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انتشارات کتابفروشى  :، تهرانب  تحقیق سید احمد حسینى ،مجمع البحرين ق 1416. )طریحى، فخر الدین -

 .، چاپ سوممرتضوى

مؤسسة الوفاء، بیروت:  ،بحا  األنوا  الجامعع لد   أخبا  األئمع األطها   ق1403. )جلسى، محمد باقرعالم  م -

 چاپ سوم.

 تحقیق سید محمد قاضى، ،کنزالعرفان فى فهع الهرآن  ق1419. )فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبداهلل -

 مجمع جهانى تقریب مذاهب اسالمى، چاپ اول. :تهران

 : نشر بوستان کتاب.ق  ،حجا  از ديدگاه قرآن و  وايات  1378. )اده، فتحیّ فتاحی ز -

 .منشورات الهجره، چاپ دوم :، ق کتا  العينق  1410. )فراهیدى، خلیل بن احمد -

وزارت فرهنگ و ارشاد  :تهران ،مها نع و تطبيق د  حهوق جزاي یمومی اسالم  1381. )علیرضا فیض، -

 چاپ شش . ،اسالمی

 چاپ دوم. دارالفکر، :، بیروتمحاسن التأويل  1398. )محمد جمال الدین قاسمی، -

 چاپ سوم. دارالکتب االسالمی ،: تهران ،قاموس قرآن  1361. )علی اکبر قرشی، -

 داراحیاء التراث العربی. :بیروت ،الجامع الحکام الهرآن  1967. )قرطبی، ابوعبداهلل محمد -

 چاپ یازده . نشر میزان، :تهران ،هوق جزاي یمومیهاي حبايستع  1384. )ایرج گلدوزیان، -

ب  تحقیق محمد على حیدرى،  ،المعتبر فی شرح المختصر  1407. )محقق حلّى، نج  الدین جعفر بن حسن -

 .، چاپ اولمؤسس  سید الشهداء :، ق سید ابو محمد مرتضوى، سید على موسوى

 نشرالهام.: تهران ماميهع(المختصر النّافع)فی فهع اال  1377) هههههههههههههه . -

 .سس  فق  الشیع ؤم :بیروت، الينابيع القههيع   1990. )اصغرعلیمروارید،  -

 بنگاه ترجم  و نشر کتاب. :، تهرانالتحهيق فی کلمات الهرآن الکريم  1360. )م هفوی، حسن -

 نشر تک رنگ.: ، تهرانالقهع فی م اه  الخمسع تا . )بیمحمد جواد مغنی ، -

 .چاپ اول کتابفروشى مرتضوى، :تهران ،البيان فى أحکام الهرآن زبداردبیلى، احمد بن محمد،  مقدس -

 .تهران: دار الکتب اإلسالمی ، چاپ اول ،تقسير نمونع  1374مکارم شیرازى، ناصر. ) -

 :تهرانب  تحقیق شیخ علی آخوندی،  ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم  1368. )حسن بننجفى، محمد -

 دار الکتب االسالمی ، چاپ نه .

 ، تهران: المکتب العلمی  االسالمی .العروه الوثهیتا  یزدی، سید محمد کاظ . )بی -

 


