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صفحه 6
 سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ 
۲۳ رجب ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۷۸

 ائمه معصوم)ع( بر خــاف پندار برخی، 
نسبت به پدیده بد پوششی بی توجه نبوده، 
از طرق گوناگونی بــا این معضل دینی و 
اجتماعی به مقابله برخاسته اند. نوع مواجهه 
معصومین)ع( با این پدیده در دو ساحت و 
دو قالب »نرم« و »سخت« و به تعبیر دیگر 
»حقوقی« و »فرهنگی« و به تعبیر ســوم 

»ایجابی« و »سلبی« بوده است.

امیرالمومنین)ع(: »در آخرالّزمان و نزدیك 
شدن رستاخیز كه بدترین زمان ها است، 
زنانی آشكار می شوند كه برهنه هستند؛ 
زینت هاى خــود را هویدا می ســازند، 
به فتنه ها داخل می شــوند و به ســوى 
شهوت ها می گرایند. به لذت ها می شتابند، 
حرام هاى الهی را حال می شمارند و در 

جهنم جاودانه خواهند بود.« 

 پیامبر اكرم)ص(: »هــر زنی كه خود 
را بیاراید، خوشــبو كند و از منزل خارج 
شود، در حالی كه شوهرش به این كار 
راضی باشد، خداوند براى هر قدمی كه 
زن بر می دارد، براى شوهرش خانه اى 

در دوزخ بنا می كند.« 

 حجاب و پوشش یكی از چارچوب ها و مقررات و دستورات الزامی الهی است، و هر كس این واجب 
را به صورت مقرر رعایت نكند، سزاوار عقوبت و كیفر است و هنگامی كه كیفر الهی ثابت شد، به طور 
طبیعی امام حق اجراى آن را داشته و می تواند با متخلفین برخورد نماید. بر این اساس بر فرض كه 
در مورد مواجهه معصومین)ع( با پدیده بدپوششی، هیچ روایتی نیز به دست ما نرسیده باشد، مسلم 

است كه آن حضرات در برابر چنین پدیده اى سكوت پیشه نكرده اند.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

خانواده خوب و سالم
نسل های بی حفاظ

خانواده یک محیط امنی اســت که در آن، چه فرزندان و چه خود 
پدر و مادر می توا نند روح و فکر و ذهن خود را در این محیط امن و قابل 
اعتماد، سالم نگهدارند و رشد بدهند. وقتی خانواده سست شد، نسل هایی 

که همین                                          طور پشت سر هم می آیند، بی حفاظند.)1(
انسان برای تربیت است؛ انسان برای هدایت و تعالی و کمال است. 
این نمی شود مگر در یک محیط امن؛ محیطی که در آن عقده به وجود 
نیاید، انسان اشباع بشود، درآن تعلیمات هر نسلی به نسل بعد منعکس 
بشود و از کودکی یک انسان تحت تعلیم صحیح، روان، طبیعی و فطرِی 
دو معلم که نسبت به او از همه  انسانهای عالم مهربان ترند یعنی پدر و 

مادر قرار بگیرد.)2(
اگر خانواده      ای در جامعه نباشد، همه تربیت های بشری و همه نیازهای 
روحی انسانها ناکام خواهد ماند، زیرا طبیعت و ساخت بشری این گونه 
اســت که جز در آغوش خانواده و در محیط خانواده و در آغوش پدر و 
مادر، آن تربیت ســالم و کامل و بی عیب و بی عقده و آن بالندگِی الزم 
روحی پیدا نخواهد شد. انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی، صحیح 
و ســالم و کامل بار خواهد آمد که در خانواده بــار بیاید و در خانواده 
تربیت شــود. اگر محیط زندگی آرام و مناســبی در خانواده حکمفرما 
باشــد، می توان خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و 

روانی سالم هستند.)3(
در خانواده، سه دسته انسان اصالح می شوند، یکی مرد ها که پدران 
این خانواده هستند، یکی زنها که مادران این خانواده  اند و دیگر کودکان 

که نسل بعدی این جامعه هستند.)4(
مختّصات خانواده  خوب

خانواده  خوب یعنی، زن و شــوهری که با هم مهربان باشند، باوفا 
و صمیمی باشــند و به یکدیگر محبت و عشق بورزند، رعایت همدیگر 

را بکنند، مصالح همدیگر را گرامی و مهم بدارند، این در درجه اول.
بعد، فرزندی که در آن خانواده به وجود می آید، نسبت به او احساس 
مسئولیت کنند، بخواهند او را از لحاظ مادی و معنوی سالم بزرگ کنند. 
بخواهند از لحاظ مادی و معنوی او را به سالمت برسانند، چیزهایی به 
او یــاد بدهند؛ به چیزهایی او را وادار کنند، از چیزهایی او را بازدارند و 
صفات خوبی را در او تزریق کنند. یک چنین خانواده ای اســاس همه 
اصالحات واقعی در یک کشور است. چون انسانها در چنین خانواده ای 
خوب تربیت می شــوند، با صفات خوب بزرگ می شوند. با شجاعت، با 
استقالل عقل، با فکر، با احساس مسئولیت، با احساس محبت، با جرئت، 
جرئــت تصمیم گیری، با خیرخواهی - نه بدخواهی - با نجابت، وقتی 
مردم جامعه ای این خصوصیات را داشــته باشد، این جامعه دیگر روی 

بدبختی را نخواهد دید.)5(
خانواده  سالم، انتقال فرهنگ

انتقال فرهنگ ها و تمدن ها و حفظ اصول و عناصر اصلی یک تمدن 
و یک فرهنگ در یک جامعه و انتقالش به نسل های پی درپی،  به برکت 

خانواده انجام می گیرد.)6(
اســاس ازدواج و مهم ترین مصلحت ازدواج، عبارت است از تشکیل 
خانواده. علت هم این است که اگر خانواده سالمی در یک جامعه ای وجود 
داشــته باشد، آن جامعه سالم خواهد شد و مواریث فرهنگی خودش را 
بــه صورت صحیح منتقل خواهد کرد. در آن جامعه تربیت کودکان به 
بهترین وجه صورت می پذیرد. لذاست که در آن کشورها و جوامعی که 
خانواده دچار اختالل می شــود معموالً اختالالت فرهنگی - اخالقی به 

وجود می آید.)7(
اگر نسل ها بخواهند فرآورده های ذهنی و فکری خود را به نسلهای 
بعدی منتقل کنند و جامعه از گذشــته خودش بخواهد سود ببرد، این 
فقط با خانواده ممکن اســت. در محیط خانواده است که اول بار همه  
هویت و شخصیت یک انسان بر اساس فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد 
و این پدر و مادرند که به طور غیر مستقیم و بدون اینکه خود آنهاتصنعی 
به کار ببرند، به طور طبیعی محتوای ذهن و فکر و عمل و معلومات و 

اعتقادات و مقدسات و اینها را به نسل بعدی منتقل می کنند.)8(
*پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

1. خطبه  عقد مورخه  76/12/18
2. خطبه  عقد مورخه  76/5/20
3. خطبه  عقد مورخه 74/5/11
4. خطبه عقد مورخه  74/2/19

فروش َدرهم اجناس
س( در برخی شــهرها میوه و امثال آن را بــه صورت درهم 
می فروشند، در حالی که بعضی از آنها خراب یا دارای کیفیت پایین 

هستند. حکم شرعی این نوع معامله چیست؟
ج( اگر خریدار این امر را قبول کرده باشــد معامله صحیح است و حق 

خیار فسخ ندارد.
تکثیر و کپی گرفتن از سی دی های مذهبی

س( آیا  تکثیر و کپی گرفتن از سی دی های سخنرانی یا عزاداری 
یا نرم افزار مذهبی و فرهنگی با سایر سی  دی ها تفاوت دارد؟

ج( احوط این است که در نسخه برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری که 
در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان 

رعایت شود؛ و فرقی در حکم موارد مذکور وجود ندارد.

استفاده از قطعات دست دوم به جای نو
س( آیا استفاده از قطعات دست دّوم و مستعمل رایانه به جای 

قطعات نو، بدون اینکه به مشتری گفته شود،  اشکال دارد؟
ج( غّش در معامله محسوب شده و حرام است. 

مصادیق باقیات صالحات 
قال الصادق)ع(: »ست خصال ینتفع بها المومن بعد موته: 
ولد صالح یســتغفرله، و مصحف یقرء فیه، و قلیب یحفره، و 
غرس یغرسه، و صدقْهً ماء یجریه، و سنهًْ  حسنْهً یوخذ بها بعده«

امام صادق)ع( فرمود: شــش چیز است که مومن پس از مرگ هم از 
آنها بهره مند می شــود: فرزند شایسته ای که برای پدر آمرزش بطلبد، و 
قرآنی که از آن او باشد و مورد استفاده قرار گیرد، و چاه آبی که می کند، 
و درختی که می کارد، و چشمه آبی که در راه خدا جاری می کند و رویه 

نیکی که از او به یادگار مانده و دیگران از آن پیروی می کنند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- خصال شیخ صدوق، باب الستهًْ ج 9

لزوم گفت وگو با اتقیاء، علما و عقال
شهید ثانی علی بن احمد بن محمد عاملی در یک حدیث قدسی 
نقل می کند که در زبور داود)ع( آمده اســت که: به جماعت رهبران 
بنی اسرائیل بگو: که با اتقیاء گفت و شنود داشته باشید، و اگر نیافتید 
از مردم، اتقیاء را، پس با علما و دانشمندان سخن بگویید، و اگر نیافتید 
عالمی را، پس با عقال و خردمندان مکالمه کنید، چون تقوا، و علم و 
عقل سه مرتبه است، و قرار ندادم یکی از اینها را در بندگان خود که 
قصد هالکت )گمراهی( آنان را داشــته باشم، و در هرکس قرار دادم 

نجات او را خواسته ام. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ســخن خدا )کلیات احادیث قدسی(، شهید آیت ا... سیدحسن شیرازی، 
ترجمه ذکراهلل احمدی، ص552

ناکارآمدی باستان گرایی
پرسش: 

آیا شعار کلی »اندیشه و گفتار و کردار نیک« کارایی الزم را در 
ابعاد فردی و اجتماعی انسان دارد؟ و آیا رسوم کهن باستانی در زمان 

ما قادر به حل مشکالت امروز جامعه خواهد بود؟
پاسخ: 

عده ای به این شــعار خود خیلی افتخار می کنند که پندار نیک، گفتار 
نیک و کردار نیک. و آن را ابزاری برای تبلیغ مرام خود قرار داده اند. اما سوال 
اصلی این است که آیا این شعار از گذشته دور برای انسان های خواهان دیانت 
و انســانیت مطرح نبوده است؟ و آیا اساسا خود انسان ها درک نمی کنند که 
اندیشه خوب، گفتار خوب و کردار خوب برای تداوم حیات فردی و اجتماعی 
آنان مفید اســت؟ و آیا با بیان کلی این ســه عبارت فطرت پسند بدون ذکر 
مصادیق آن می توان یک جامعه را در ابعاد مختلف اداره کرد؟ به عنوان نمونه 
همه می دانند که هر چیزی خوبش، خوب است. اگر پزشکی تنها بگوید: غذای 
خوب بخورید، آیا به او نخواهند گفت: این را که همه می دانند. پزشک باید 
بگوید: که منظورش از غذای خوب چیســت؟ زمانی این ســخن ارزش پیدا 
می کند که توضیح دهد، هر شــخصی در هر سن و سال چه چیزی بخورد؟ 
هنگام بیماری چه چیزی بخورد و از چه چیزهایی پرهیز کند؟ مقدار تغذیه 
از ســبزیجات و میوه جات ولبنیات و گوشت چقدر باشد؟ و... بنابراین زمانی 
این اندیشه هدایتگر بشر خواهد بود و توان اداره جامعه را در تمامی ابعاد آن 
دارد که مشــخص کند چه اندیشه، و چه گفتار و چه کرداری نیک و خوب 

است و مصادیق آن را تعیین کند؟
می گویند: تشــخیص رفتارهای خوب و بد اندیشه ها و گفتارهای خوب 
و بد به عهده خود انســان ها گذاشته شــده است و هرکس به عقل خودش 
مراجعه کند می تواند خوب و بد و مصادیق آن را تشخیص دهد و بدان عمل 
کند. اما این سخن هم کامل و جوابگو نیست، زیرا انسان ها بدترین کارهای 
خود را توجیه عقلی می کنند وحتی جنایت کارترین  انســان ها کارهای خود 
را عاقالنه و نیکو می دانستند. بنابراین اندیشه ای که تمامی ابعاد و زوایای آن 
به گونه ای جامع و مانع تبیین نشده باشد، توان اداره فرد و جامعه را ندارد. 
حال در این  راستا برخی رسوم کهن و باستانی را نیز به آن اضافه کنید، باز 
هم مشکلی حل نخواهد شد. و صرفا پرداختن به این رسوم قدیمی و احیای 
آن، گره ای از گره ها باز نخواهد شــد و راهــکاری برای نیازهای واقعی حال 

حاضر ارائه نخواهد شد.
اســالم ناب به این سه شعار مقدس پندارنیک، گفتار نیک و کردار نیک 
فراوان سفارش کرده است. اما تفاوت اساسی آن با مدعیان شعاری این است 
که در اســالم برای هر یک از این ســه عرصه، مصادیق فراوانی در آیات و 
روایات تعیین گردیده است. به گونه ای که برای پیروان آن تشخیص مصادیق 
هرکدام به ســهولت امکان پذیر است و هرکسی برای تعیین مصداق به عقل 

خود مراجعه نمی کند.
استاد شــهید مرتضی مطهری )ره( در این زمینه می گوید: گفتارنیک، 
کردار نیک و پندار نیک، که تعلیمات نشــد. اصال کوچک ترین حرفی که در 
دنیا وجود دارد این است. چون به قدری کلی است که اصال هیچ معنایی را 
در بر ندارد، مفهومی ندارد. هرکسی حرف خودش را نیک می داند، هرکسی 
نــوع کردارش را نیک می دانــد، و همین طور در مورد پندار نیک، فکر نیک، 
هر یک از مسلک هایی که در دنیا وجود دارد، مثال دنیای سرمایه داری، یک 
سلســله حرف ها و یک ســری کارها و یک سلسله فکرها را می گوید: این ها 
خوب است. دنیای کمونیست روش دیگری را عرضه می دارد. او هم می گوید: 
حرف نیک این اســت که من می گویم. آن مسلکی می تواند در دنیا مسلک 
شــمرده شود که به گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک قناعت نکند. بلکه 
بگوید: گفتار نیک و بعد بگوید: گفتار نیک این است. گفتار خوب را مشخص 

کند و همین طور کردار نیک و پندار نیک. )مجموعه آثار، ج 21، ص 99(
بنابراین اسالم ناب که آخرین دین جامع  هدایت و تکامل انسان در این 
دنیا می باشد، نه تنها سفارش به اندیشه، گفتار و کردار نیک کرده است، بلکه 
به نیکوتر و نیکوترین نیز دعوت کرده اســت. قرآن کریم در سوره اسراء آیه 
53 می فرماید: »قل لعبادی یقولوا التی هی احسن« به بندگان من بگو سخنی 
بگویند که نیکوترین باشد. و یا در سوره ملک آیه 2 می فرماید: »الذی خلق 
الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احســن عمال« آن کس که مرگ و زندگی را 

بیافرید تا بیازماید شما را که کدامتان کردار نیک تر دارید.
امام علی )ع( می فرماید: »عود نفســک حســن النیه و جمیل المقصد« 
خویشتن را به داشتن نیت نیکو و قصد زیبا عادت بده! )غررالحکم، ح 6236(

ر.ک به: راه راستی، سید حسن فاطمی، صص 82-84

سلیقه ای عمل نکردن، خود نوعی 
ریاضت است

)بدان ای ســالک راه خدا!( اصال همین که انسان سلیقه ای عمل 
نکند، خودش »ریاضت« اســت، یعنی همین سلیقه ای عمل نکردن، 
مجاهده با نفس اســت. مانند همان کسی که گفتم: له له می زند، آب 
هم هست، اما می گویند نخور! گرسنه است و بهترین غذا هم موجود 

است، اما می گویند نخور! یا بیشتر از این مقدار نخور! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ادب الهی )کتاب، دوم مبانی تربیت(، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی، ص 33

رفتار امام)ره(
 با کسی که به ایشان توهین کرد

یک وقت یکی از آقایانی که آنجا بود من یک گله ای از او داشــتم، رفتم 
خدمت امام به عرض امام رساندم، امام یک قصه ای برای من نقل کرد)البته 
امام مبرا از این بود که بخواهد اسم کسی را ببرد و کسی هم جرات نمی کرد 
پیش ایشان غیبت کند( امام فرمودند که یک نفر اینجا آمد و هرچه رسید به 
من گفت و من تا زمانی که آنجا بود برایش پول می فرســتادم)معلوم می شد 
امام که این را نقل کردند آن فرد آمده بود ایران( همین کاری که امام حسن 
مجتبــی)ع( می کرد، همین کاری که امیرالمومنین)ع( می کرد. البته من آن 
روز نتوانســتم بفهمم این خبیث که آمده و به امام جسارت کرده، کی بوده 
ولی امام در مقابل آن اهانت ها این اخالق فوق العاده را نشان داده است، این 
فوق بشری است. مگر کســی می تواند این جور باشد. به ما اگر کوچک ترین 
اهانتی بکنند مگر می توانیم خودمان را قانع بکنیم. نمی توانیم و این بزرگوار 

این طور خودش را ساخته است.
* سرگذشــت های ویژه از زندگی حضرت امام)ره(، ج 1، حجت االسالم 

عبدالعلی قرهی، ص 14

5. خطبه  عقد مورخه  77/9/12
6. خطبه  عقد مورخه  77/1/26
7. خطبه  عقد مورخه  78/1/16

8. خطبه  عقد مورخه  79/10/15

ب( برخورد سلبی
1- تهدیدی- تحقیری

ادله عام و خاص
1- امام علی)ع( می فرماید: »پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می نهند، 
تا زمانی که از فرهنگ و آداب و رسوم )مانند پوشیدن لباس و غذا خوردن و...( از 
بیگانگان تقلید نکنند؛ و اگر در آداب از بیگانگان پیروی کردند، خداوند قادر، آنان 

را ذلیل می گرداند. )بحاراالنوار، ج79، ص303(
2- امیرالمومنین)ع(: »اَمَرنا َرُسولُ اهللِ اْن نَلْقی  اْهَل الَْمعاصی  بُِوُجوهٍ ُمْکَفِهَره« 
»رسول خدا)ص( به ما دستور داد که با گناهکاران با چهره عبوس برخورد کنیم.« 
)وسائل الشیعه، ج8، ص143( همچنین در روایات متعددی از سازشکاری با گناهکار 
نهی شده است )ن.ک. مجلسی، بحاراالنوار، ج12، ص386؛ طوسی، تهذیب االحکام، 
ج6، ص180(. بر این اســاس بدپوشان و بدحجابان به عنوان کسانی که گناهکار 
بوده و عامل ناهنجاری دینی و شرعی هستند، باید با برخورد سرد و تحقیرآمیز و 

حاکی از نوعی بی اعتنایی و کم توجهی جامعه روبرو شوند. 
3- پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »دو گروه از دوزخیان را )هنوز( من ندیده ام: 
گروهــی که تازیانه هایی مانند دم گاو در دســت دارند و مردم را با آن می زنند و 
)گروهی دیگر(، زنان هســتند که در حالی که پوشــیده اند، اما برهنه اند؛ کج راهه 
می روند و دیگران را نیز به کجروی تشویق می کنند، سرهایشان همچون کوهان 
شــتر است. اینان به بهشــت نمی روند و بوی بهشــت را که از فاصله چندین و 
چندان )فاصله دور( به مشــام می رسد، استشمام نمی کنند.« )نمازی، مستدرک 

سفینهًْ البحار، ج10، ص52(.
4- رســول خدا)ص(: »أیُّما اْمَرأَهًٍْ نََزَعت ثَِیابََها فِــي َغْیِر بَْیِتَها َخَرق اهللُ تََعالَی 
َعنها َستَرُه« »هر زنی که لباس خود را جز در خانه خود بیرون آورد، خداوند پرده 

خویش را از او بر می گیرد.« )پاینده، نهج الفصاحه، ص359(.
5- پیامبر اکرم)ص(: خطاب به یکی از زنان می فرماید: »ای حوالء! زینت خود 
را برای غیر همســرت آشــکار مکن؛  ای حوالء! بر زن جایز نیست که زیبایی های 
دست و پای خود را )باالتر از مچ( برای مردی غیر از شوهرش آشکار کند، که اگر 
چنین کرد، همیشه در نفرین، خشم و کینه الهی و فرشتگان او خواهد بود و در 
قیامت، برای او عذابی دردناک فراهم است.« )مستدرک الوسائل، ج14، ص242(.

6- پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »هر زنی که خود را بیاراید، خوشــبو کند و 
از منزل خارج شــود، در حالی که شوهرش به این کار راضی باشد، خداوند برای 
هر قدمی که زن بر می دارد، برای شوهرش خانه ای در دوزخ بنا می کند.« )قمی، 

سفینه البحار، ج8، ص231(
7- امام صادق)ع( می فرماید: »رسول خدا)ص( فرمود: کسی که از زنش اطاعت 
کند، خداوند او را به صورت در آتش می اندازد. پرســیدند: اطاعت در چه چیزی؟ 

فرهنگ مواجهه با بدپوششی در سیره اهل بیت)ع(

عباسعلی مشکانی سبزواری

در بخش  های پیشین روش اجتهادی تجمیع ظنون و موضوع روش شناسی تعیین شیوه برخورد معصومین)ع( با مقوله پوشش، 
سنخ شناسی برخورد معصومین)ع( با مسئله بدپوششی، انواع و گستره ادله مورد استناد برای اثبات نحوه مواجهه معصومین)ع( 
با پدیده پوشش و بدپوششی، دالئل کمبود نص در رابطه با برخورد معصومین با بدپوششی و نمونه هایی از برخوردهای رسمی و 
حکومتی پیامبر اکرم)ص( و امیرالمومنین)ع( با این منکر، توهم تعارض برخی گزارش ها با ادعای مواجهه معصومین)ع( با پدیده 
بدپوششی و انواع برخوردهای ایجابی معصومین)ع( با مسئله پوشش و بدپوششی تحلیل و تبیین شد. بخش چهارم و پایانی 
به تشریح انواع برخوردهای سلبی و روش های اثبات مدعای مقاله می پردازد و نشان می دهد که ائمه معصوم)ع( برخالف پندار 
برخی، نسبت به این پدیده بی توجه نبوده و از طرق گوناگونی با این معضل دینی و اجتماعی به مقابله برخاسته اند. نوع مواجهه 
معصومین)ع( با این پدیده در دو ساحت و دو قالب »نرم« و »سخت« و به تعبیر دیگر »حقوقی« و »فرهنگی« و به تعبیر سوم 

»ایجابی« و »سلبی« بوده است.

مصادیقبرخوردهایسلبیمعصومین)ع(
بامنکربدپوششی

)احزاب/۵۹(

بخش چهارم و پایانی

فرمود: اینکه زن درخواست... لباس های نازک و بدن نما از شوهرش داشته باشد و 
شوهر نیز قبول کند.« )وسائل الشیعه، ج2، ص50(

8- پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »هر زني که خود را خوشبو سازد ]به گونه اي 
که نامحرم آن را استشمام کند[، سپس از منزل خارج شود، تا هنگام بازگشت به 

خانه مورد لعنت ]مالئکه[ قرار مي گیرد.« )وسایل الشیعه، ج7، ص154(. 
9- »حضرت علي)ع( می فرماید: به همراه فاطمه)س( به خدمت رسول خدا)ص( 
شرفیاب شدیم در حالي که او را شدیدا گریان دیدیم، گفتم: پدر و مادرم فداي تو باد 
چه چیز این چنین شما را گریان ساخته است؟ فرمودند: شبي که به معراج برده 
شدم زناني از اّمتم را در عذابي شدید و در وضع بدي دیدم که از شدت عذابشان 
گریستم، سپس احوال آنها را برایمان شرح دادند، فاطمه)س( فرمود، اي محبوب 
و روشني چشم من، ما را از عمل آنها با خبرساز، پس حضرت فرمودند: زني که با 
مویش آویخته شده بود، در دنیا مویش را از نامحرمان نمي پوشاند، زني که با زبانش 
آویخته شــده بود و همســرش را آزار مي داد و آنکه گوشت بدن خود را مي خورد 
بدنش را براي دیگران تزیین مي کرد و آنکه با قیچي گوشتش چیده مي شد کسي 
بود که خویشتن را بر مردان نامحرم عرضه مي داشت.« )وسایل الشیعه، ج7، ص156(
10- امیرالمومنین)ع( می فرماید: »رسول گرامي اسالم)ص( نهي فرمودند از 
اینکه زني براي غیرهمسرش، خود را بیاراید، پس اگر مرتکب چنین عملي شود بر 
خدا سزاوار است که او را در آتش بسوزاند.« )مجلسی، بحاراالنوار، ج100، ص243(. 
11- پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »زمانی که دیدید زنانی از امت من سرهای 
خود را مثل برآمدگی پشت شتر دسته نموده و در میان نامحرمان ظاهر می شوند، 
به آنها بگویید که نمازشان قبول نیست.« )طبرانی، المعجم الکبیر، ج22، ص370(.

12- امام صادق)ع( می فرماید: »امیرالمومنین)ع( از برجسته ساختن موی سر 

در یک قسمت و نشان دادن موی باالی پیشانی و حنا گذاشتن کف دست توسط 
زنان نهی کرد و فرمود: زنان بنی اسرائیل به خاطر همین موهای باالی پیشانی و 

حنا گذاشتن )آشکار( به هالکت افتادند.« )کلینی، الکافی، ج5، ص520(.
13- پیامبر اکرم)ص(: زنان را از اینکه هنگام خروج از خانه لباســي جذاب و 

چشم گیر بپوشند نهي کرده است.« )دعائم االسالم، ج2، ص169(
14- پیامبــر اکرم)ص( می فرماید: »لعنت خداوند بر مردی که لباس زنان را 

بپوشد و زنی که لباس مردان را به تن نماید.« )پاینده، نهج الفصاحه، 627(
15- پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »بدترین زنان، کســی اســت که در غیاب 
شوهر آرایش و خودنمایی می کند و به هنگام حضور شوهر، خود را می پوشاند.« 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج103، ص235( 
2( تأدیبی- تعزیری

قبل از  اشــاره بــه ادله عام برخورد تعزیری، درباره نحــوه داللت این ادله بر 
برخورد تعزیری و تادیبی با پدیده بدپوششــی تبیین یک  اشکال ضروری به نظر 
می رسد: در شریعت برای تخلف از برخی واجبات و محرمات، حد تعیین شده، ولی 
برای بسیاری از آنها کیفر خاصی تعیین نشده است. با این حال دیده می شود که 
معصوم، برخی از متخلفان را در این زمینه کیفر داده است. این امر نشان می دهد 
که اصل مجازات کردن هنگام تخلف از واجب و حرام، امری جایز و مشروع است؛ 
زیرا معصوم، مرتکب امر غیرمشروع نمی شود. )مبانی تکمله المنهاج، ص337( بر 
این اســاس- بر فرض فقدان دلیل خاص بر برخورد تعزیری با پدیده بدپوششی- 
می توان از این طریق برای بدپوششی به عنوان یک تخلف شرعی، مبتنی بر سیره 

معصوم، کیفر تعیین کرد.
این نکته با این فرض ذکر شد که ما دلیلی بر تادیب و تعزیر در زمینه بدپوششی 
در دست نداشته باشیم. اما در ذیل مواردی از برخورد تادیبی- تعزیزی معصومین 

با پدیده بدپوششی ارائه می شود: 
ادله عام و خاص

1- پیامبر اکرم)ص(: »َمنْ  أََصابَ  ِمنْ  َهِذِه  الَْقاُذوَراِت َشْیئاً... نُِقْم َعلَْیِه َحَدّ اهلل« 
)عوالی اللئالــی، ج3، ص441( که در جریان اجرای حد )حد به معنای عام آنکه 
شــامل تعزیر نیز می شــود( بر یکی از مسلمانان گناهکار صادر شده است، با این 
پیش فرض که بدپوششی نیز از مصادیق قاذورات است، می تواند به عنوان یکی از 
ادله عام برخورد تأدیبی- تعزیری پیامبر اکرم)ص( با پدیده بدپوششی به شمار آید.

2- امیرالمومنین)ع( می فرماید: »مرد مسیحی تازه مسلمانی را پیش حضرت 
آوردند که گوشــت خوکی را کباب کرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد 
که بیمار شــدم و به گوشت نیاز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جای آن، گوشت 

بز استفاده نکردی؟ سپس افزود: اگر خورده بودی، حد بر تو جاری می کردم، ولی 
تو را تازیانه می زنم تا تکرار نکنی. آنگاه او را زد تا به بول افتاد.« )وسائل الشــیعه، 

ج18، ص580(. 
3- امیرالمومنین)ع( می فرماید: »شخصی که خودارضایی کرده بود را خدمت 
امیرمؤمنان علی)ع( آوردند )تا مجازاتش کند( حضرت به قدری بر دســتش زد 
که ســرخ شــد. ســپس از بودجه بیت المال مقّدمات ازدواجش را فراهم کرد.« 

)وسائل الشیعه، ج21، ص363( 
4- پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »در مدینه، دو مرد بودند که به مردی دیگر، در 
حالی که رسول خدا)ص( می شنید، گفتند: وقتی طائف را ان شاءاهلل فتح کردید، بر 
تو باد که سراغ دختر غیالن از قبیله بنی ثقیف بروی؛ چرا که چنین و چنان است. 
پیامبر فرمود: شما را جزو مردانی می بینم که در پی زنانند. پس دستور داد آن دو 
را به مکانی که »عرایا« خوانده می شد، تبعید کنند. آنان )در دوره تبعید( هر جمعه 
به مدینه می آمدند و خرید می کردند.« )وسائل الشیعه، ج14، ص148( این سنخ 
روایــات بیانگر برخورد حکومتی پیامبر اکرم و امیرالمومنین)ع( با ناهنجاری های 
اجتماعی است که برخی از آنها به مراتب از لحاظ تاثیرگذاری در درجه پایین تری 
نسبت به مقوله بدپوششی و امثال آن قرار دارند. به بیان دیگر می توان گفت وقتی 
خوردن گوشــت خوک و یا آماده ســازی آن برای خوردن، استمناء، توصیف زنان 
زیبا و... در ســیره نبوی و علوی مورد برخورد قرار می گیرند، پدیده هایی همچون 

بدپوششی به طریق اولی باید مورد مواجهه و برخورد قرار گیرند.
5- ابــن عباس نقل می کند که »پیامبر اکــرم)ص( مردانی که زن نما بودند 
را لعــن فرموده و آنها را از مدینه تبعید می کرد.« )کتانی، نظام الحکومه النبویه، 

ج2، ص291(
6- امیر مؤمنان)ع( در مسجد به مردی که نشانه های زنانگی در او بود )خود را 
شبیه زنان درست می کرد(، برمی خورد و او را از مسجد اخراج می کند و وی را ملعون 
می نامد. سپس حضرت به گفته پیامبر)ص( استشهاد می کند که متشبهان از مردان 

به زنان و از زنان به مردان را ملعون خوانده است. )علل الشرایع، ج 2، ص 602(
7- »مردی زن صفت را پیش پیامبر)ص( آوردند که دســت و پای خود را حنا 
گذاشته بود. حضرت پرسید: چرا چنین کرده است؟ گفتند: ای رسول خدا! خود را 
شــبیه زنان می سازد. پیامبر دستور تبعید او را به منطقه ای در مدینه به نام نقیع 
صادر کرد.« )سنن ابی داود، ج7، ص288( این روایت ها مصداق بارزی از نحوه برخورد 
حکومتی پیامبر اکرم)ص( و امیرالمومنین)ع( در قالب تعزیر با پدیده بدپوششی است.

3- تقبیحی- تحذیری
ادله عام و خاص

1- پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »حکایت زنی که دامن کشان و با زینت در برابر 
نامحرمان نمایان می شود، چون ظلمت و تاریکی قیامت است که روشنایی بخشی 

ندارد.« )نهج الفصاحه، ص716(
2- امیرالمومنین)ع(: حضرت در روایتی در بیان وقایع و شــرائط آخرالزمان 
می فرماید:  »زمانی خواهد آمد که زنان به خاطر حرص به دنیا، همچون مردان در 
انواع تجارت ها و خرید و فروش ها شرکت خواهند کرد... و مردان )از لحاظ پوشش 
و آرایش و پیرایش( خود را شــبیه زنان خواهند نمود، و زنان هم خود را شــبیه 

مردان خواهند کرد.« )مستدرک الوسائل، ج12، ص327(
3- امیرالمومنین)ع(: چنانکه پیش تر  اشاره شد، حضرت خطاب به مردم عراق 
فرموده اســت: »اي مردم عراق؛ خبر یافتم که زنان شــما در راه ها پهلو به پهلوي 
مردان مي زنند آیا شرم نمي کنید؟« )کلینی، الکافی، ج5، ص537(. و در حدیث 
دیگری از حضرت نقل است که: »آیا شرم نمی کنید و به غیرت نمی آیید، که زنان 
شما راهی بازارها و مغازه ها می شوند و با افراد بی دین برخورد می کنند؟« )همان، 
ج5، ص537( روایات فوق بیانگر برخورد تقبیحی- سرزنشی حضرت علی)ع( است 

که از پایگاه حکومت صادر شده است )برخورد تقبیحی- سرزنشی حکومتی(.
4- علی)ع( می فرماید: »در آخرالّزمان و نزدیک شــدن رستاخیز که بدترین 
زمان ها اســت، زنانی آشکار می شــوند که برهنه و لخت هستند؛ زینت های خود 
را هویدا می ســازند، به فتنه ها داخل می شوند و به سوی شهوت ها می گرایند. به 
لذت ها می شتابند، حرام های الهی را حالل می شمارند و در جهنم جاودانه خواهند 
بود.« )وسائل الشیعه، ج20، ص35( این روایت از جمله مواردی است که از سویی 

تهدید بدپوشش ها به شمار می رود و از سوی دیگر آنها را تقبیح و سرزنش می کند.
5- پیامبر اکــرم)ص( می فرماید: »به زودی بعد از من مردمانی می آیند که 
غذاهای لذیذ و رنگارنگ می خورند و مرکب ها ســوار می شــوند و مانند زن که 
خودش را برای شوهرش بََزک می کند، خویشتن را می آرایند و مانند زنان خودآرایی 
وجلوه  گری می کنند.« )قمی، سفینه البحار، ج3، ص494(. پیامبر اکرم)ص( در این 

روایت نیز به صراحت به تقبیح و سرزنش بدپوشش ها می پردازد.
فصل سوم: راه های اثبات مدعای مقاله 

1( اثبات طریق روش اجتهادی »تجمیع ظنون«
چنانکه پیش تر  اشاره شد، منهج مورد استفاده این تحقیق، براساس تجمیع 
ظنون است. با توجه به تعریفی که از این روش شناسی فقهی گذشت، در مسئله 
مورد بحث )نحوه مواجهه معصومین)ع( با پدیده بدپوششی(، در صورت خدشه در 
تک تک روایات و عدم پذیرش آنها، نمی توان از مفاد و معنای عمومی آنها، که از 
طریق تجمیع ظنون به دست می آید دست کشید. چه اینکه مجموعه این روایات 
و مستندات حداقل به طور فی الجمله از گونه های مختلف سلبی و ایجابِی مواجهه 
معصومین با پدیده بدپوششی خبر می دهد. بر این اساس ادعای کسانی که مدعی 
عدم برخورد معصومین)ع( با پدیده بدپوششی هستند، قابل قبول نخواهد بود.    
2( اثبات مدعا از طریق استدالل به »موارد مشابه در سیره معصوم« و »حکم 

وجوب حجاب« 
بر فرض عدم پذیرش روایات فوق و خدشه در جملگی آنها )که ممکن نیست( 
و نیز عدم پذیرش حجیت منهج اجتهادی »تجمیع ظنون«، از طریق دیگری نیز 
می توان به نحوه مواجهه معصومین)ع( با پدیده بدپوششــی دست یافت. در این 
شیوه، از طریق استدالل به موارد مبین و روشنی که از سیره و روش معصومین)ع( 
در برخورد با دیگر پدیده های ناهنجار نقل شده با تأکید و توجه بر حکم وجوب 
حجاب، می توان به رهیافتی در مســئله مورد بحث )مواجهه معصومین با پدیده 

بدپوششی( نائل آمد. 
این مسئله جزو مسلمات است که در شریعت، برای تخلف از برخی واجبات 
و محرمات، حد تعیین شده، ولی برای بسیاری از آنها کیفر خاصی تعیین نشده 
اســت. با این حال دیده شــده اســت که معصوم)ع( با برخی از متخلفان در این 
زمینه ها مواجهه نموده و بعضاً کیفر داده اســت )چنانکه بخشی از ادله عام مورد 
اســتناد در این مقاله به همین مهم داللت دارند( این امر نشان می دهد که اصل 
مواجهــه و مجازات کردن متخلف هنگام تخلــف از واجب و حرام، امری جایز و 
مشروع اســت؛ زیرا معصوم)ع( مرتکب امر غیرمشروع نمی شود. ممکن است در 
این دلیل  اشکال شود که گناهانی که معصوم برای آنها فرد یا افرادی را مجازات 
کرده، گناهان معدودی است و فعل معصوم نشان می دهد که کیفر دادن بر این 
گناهان خاص جایز اســت، ولی ثابت نمی کند که می توان برای دیگر گناهان هم 
کیفر تعیین کرد. به تعبیر دیگر، تسری از کیفر یک گناه به کیفر گناه دیگر، نوعی 

قیاس ممنوع در میان امامیه است. 
افزون بر آن فعل، زبان ندارد و معلوم نیست معصوم به چه مالحظه ای این کار 

را انجام داده است. بنابراین، دلیل اخص از مدعا خواهد بود.
در پاسخ  اشکال اول باید گفت گاهی می خواهیم اصل جواز را در حوزه احکام 
جزایی غیرمنصوص ثابت کنیم. بی تردید فعل معصوم اگر در یک مورد ثابت شد، 
باید گفت در دیگر موارد هم ثابت می شود؛ زیرا احتمال فرق میان موارد گفته شده 
در روایات و دیگر موارد داده نمی شود. قیاس ممنوع نیز شامل مواردی نمی شود 
که با امثال الغای خصوصیت یا تنقیح مناط به مالک حکم دست می یابیم، زیرا یا 

مستند به ظهور است یا به عدم فرق، قطع و اطمینان وجود دارد.
گاهی نیز می خواهیم نوع یا مقدار کیفری را که معصوم در یک مورد تعیین 
کرده است، برای مورد دیگر ثابت کنیم. در این صورت، نمی توان به عدم فرق میان 
موارد یاد شده در روایات و دیگر موارد، قطع حاصل کرد. افزون بر این، چون موارد 
یاد شده در حوزه ای است که شارع حد خاصی تعیین نکرده است، اصالً فعل معصوم 
از باب تبلیغ حکم الهی نیســت تا گفته شــود تعمیم آن از موردی به مورد دیگر 

قیاسی باشد، بلکه از مواردی است که به امام به عنوان حاکم واگذار شده است.
در پاســخ  اشکال دوم هم می گوییم فعل از آن جهت که فعل است، بر حکم 
خاصی نظیر وجوب یا حرمت داللت ندارد، ولی بر اصل جواز به معنای عام داللت 
می کند، چون در علم کالم ثابت شده است که حوزه عصمت گسترده است و معصوم 
نه تنها در مقام تبلیغ احکام، بلکه در مقام عمل به آنها نیز معصوم است، پس به 

طور طبیعی، جواز این فعل به معنای عام ثابت می شود.
از برخی روایات چنین به دست می آید که خداوند برای تخلف از هر واجب یا 
حرامی، کیفر قرار داده است. برای نمونه، در روایت معتبری از امام محمدباقر)ع( 
چنین آمده اســت: خداوند برای هر چیزی، ضابطه و چارچوبی قرار داده و برای 
هر کس که از آن چارچوب ها تجاوز کند، جزا و کیفری تعیین کرده است. تقریب 
استدالل به این روایت بدین قرار است: حجاب و پوشش یکی از چارچوب ها و مقررات 
و دستورات الزامی الهی است، و هر کس این واجب را به صورت مقرر رعایت نکند، 
ی َذلَِک الَْحَدّ َحّداً( سزاوار عقوبت و  به مقتضای ذیل روایت )َو َجَعَل َعلَی َمْن تََعَدّ
کیفر است و هنگامی که کیفر الهی ثابت شد، به طور طبیعی امام حق اجرای آن 

را داشته و می تواند با متخلفین برخورد نماید. )الکافی، ج1، ص 59( بر این اساس 
بر فرض که در مورد مواجهه معصومین)ع( با پدیده بدپوششــی، هیچ روایتی نیز 
به دســت ما نرسیده باشد، مسلم اســت که آن حضرات در برابر چنین پدیده ای 
سکوت پیشه نکرده اند. )ن.ک. ضیائی فر، فصلنامه فقه، ش51: ص113 و 119( 

جمع بندی و نتیجه گیری
بر اســاس آنچه گذشت و مروری بر سیره معصومین)ع( درباره نحوه مواجهه 
ایشان با پدیده بدپوششی، بیانگر چند نکته اساسی است: 1- ائمه معصوم)ع( بر 
خالف پندار برخی، نســبت به این پدیده بی توجه نبوده، از طرق گوناگونی با این 
معضل دینی و اجتماعی به مقابله برخاســته اند. 2- نوع مواجهه معصومین)ع( با 
این پدیده در دو ساحت و دو قالب »نرم« و »سخت« و به تعبیر دیگر »حقوقی« 
و »فرهنگی« و به تعبیر سوم »ایجابی« و »سلبی« بوده است. 3- در عرصه مواجهه 
ایجابــی )نرم و فرهنگی( می توان به مواردی از قبیل: مواجهه تعلیمی- تبلیغی و 
تشــویقی- تنصیحی  اشــاره کرد. 4- در عرصه مواجهه سلبی )سخت و حقوقی( 
نیــز می توان به مواردی از قبیل: مواجهه تهدیدی- تحقیری، تأدیبی- تعزیری و 
تقبیحی- تحذیری  اشاره کرد. 5- ادله و روایات دال بر انواع مواجهه ها نیز در دو 
دسته »عام« و »خاص« قابل طبقه بندی است. ادله عام به صورت کلی بر مطلوب 
داللت می کند که از طریق تنقیح مناط و... می توان از آنها بهره جست. ادله خاص 
اّما به صورت مســتقیم بر نوع خاصی از مواجهه معصوم)ع( بر پدیده بدپوششــی 
داللت دارد. 6- منهج )روش شناسی( استفاده شده در این تحقیق، »منهج تجمیع 
ظنون« است، که از طریق آن می توان ضعف سندی برخی از روایات مورد استناد 
را جبران نمود. بر فرض عدم پذیرش موارد فوق، می توان از طریق استدالل به سیره 
معصوم)ع( در موارد مشــابه و با تأکید بر حکم وجوب حجاب، بر مسئله مواجهه 

معصوم)ع( با پدیده بدپوششی استدالل نمود. 


