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چکیده
حکم شرعی حجاب و عفاف در معناي رعایت پوشش ظاهر و کنترل و پاسداشت درون انسان از 

این در حالی است که در جوامع معاصر از . گناه و حرام در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است
گردیده حیایی به پیشرفت و توسعه تعبیر شده و هویت انسانی به هویت بدنی مبدل عریانی و بی

این امر بسیاري از اندیشمندان و نخبگان را بر آن داشته تا در پی نهادینه کردن فرهنگ . است
بندي به آن ارایه هاي ناشی از عدم پايهایی را جهت حل نابسامانیحجاب و عفاف روند و راه حل

واند در تبیین تگیري از آن با تکیه بر رویکرد تحلیل محتوا میاز جمله نظریاتی که بهره. کنند
چرایی حجاب و عفاف و راهکارهاي مقابله با آن راهگشا باشد، نظریۀ ادراکات اعتباري عالمه 
طباطبائی است که برپایه استخدام، عدالت و اجتماع تقریر شده و مصلحت فردي و اجتماعی انسان 

منجر به تأمین بر این اساس،قریحۀ استخدام و عدالت اجتماعی. ها را مورد توجه قرار داده است
شود و امر به پاسداشت حجاب و عفاف را نیز از آنجایی که به تعادل در اجتماع مصالح عمومی می

. انجامد، باید از همین مقوله دانستمی
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مقدمه

شینه از آن روست که خاستگاه اي طوالنی در زندگی بشر دارد و این پیحجاب و عفاف سابقه
در اکثر قریب به اتفاق اقوام وملل، پیش از اسالم، حجاب در میان زنان . آن فطرت آدمی است

مورخان به ندرت از اقوام باستانی و . هایی نیز همراه بوده استمعمول بوده، هر چند با فراز و نشیب
در آیین زرتشت براي عدم سلب آزادي 1.کنندکه به نوعی حجاب برتن نداشته باشندبدوي یاد می

آشو زرتشت با تقریر و تنفیذ . کردنداز دیگران و عدم تهییج شهوت دیگران، حجاب را رعایت می
خود، برحدود و کیفیت عفاف و حجاب رایج آن دوران و نیز درونی شدن آن صحه گذاشته و در 

ز نگاه ناپاك به زنان دیگر دوري گویدکه یک زرتشتی مؤمن باید اتفسیر اندیشه و کردار نیک می
3.پوشاند، برسر داشتندتمام زنان زرتشتی سرپوشی که تا روي مقداري از لباس را هم می2.جوید

برپایۀ قوانین . رواج حجاب در میان بانوان یهودي در طول تاریخ مورد تأیید همۀ مورخان است
یات خصوصا افراد متأهل یهود عدم رعایت حجاب و عفت عمومی داراي مجازات و از ضرور

در تلمود که از جمله منابع احکام یهود است، بر وجوب پوشش سر، در بیرون از خانه، 4.بوده است
نهی از تشبه زن به مرد و عکس آن، منع لمس و تماس و اختالط با زن بیگانه، پرهیز از ناز و غمزه 

5.شود، تأکید شده استالهی میهاي پا، که موجب نزول قهر و عذاب و به صدا در آوردن خلخال

در مسیحیت تجرد امري مقدس بوده است، لذا براي از میان بردن تحریک جنسی، زنان به رعایت 
انجیل نیز در برخی موارد عالوه بر . عفت کامل و دوري از هرگونه آرایش دعوت شده بودند

در ایران 6.تأکید داردوجوب حجاب و پوشش، به منزه ساختن درون، از تمایل به اعمال شهوانی 
باستان، عهد هخامنشی و اشکانی، مادها، سامانی ها و صفویان، پوشش بلند تا مچ، بر روي نقش 

122: 1380محمدي آشنایی، . 1
53: 1367شهرزادي، . 2
20-19: 1386مطهري، . 3
5: 1385سادات موسوي، . 4
.49: 1389؛انتصار فومنی؛به نقل از کاوندي15و 14، فقره 38سفر پیدایش، باب . 5
6-1ةپترس رسول، باب سوم، فقرۀ؛ رسال10-8ةو باب هیجدهم، فقر30-28انجیل متی، باب اول، فقره . 6
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توجه به لباس ملی کشورهاي 1.شودها مشاهده میها و حجاريها، دیوارنگارها، مجسمهبرجسته
به عنوان یک بر این اساس حجاب. مختلف نیز بیانگر وجود حجاب و پوشش میان ایشان است

2.رفتار انسانی در طول تاریخ وجود داشته و ایدئولوژي حاکم نیز نوع حجاب را کنترل نموده است

اي خاص از اقوام و ملل محدود باید در نظر داشت حجاب به دایرة جغرافیایی خاص و یا دسته
. نبوده است

شرم و به تبع آن رعایت مسئله حجاب و عفاف تنها در بعد فردي و با نگاه فطري بودن حیا و
نیز حائز اهمیت ... شود، بلکه از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و پوشش ظاهري طرح نمی

توان از نظریه ادراکات اعتباري عالمه طباطبائی میبر این اساس با تکیه بر مصلحت در.است
پذیر راي جامعهحجاب و عفاف به عنوان یک هنجار اجتماعی و ارزش اسالمی، ابزاري مناسب ب

از این رو در پژوهش حاضر حجاب در معناي پوشش .کردن و اجتماعی نمودن زنان تعبیر کرد
ظاهري و عفاف به مفهوم کنترل درونی و نفسانی در مقابل جنس مخالف با روش تأمل در متون 

مح نظر دینی، تحلیل محتوا و نیز رویکرد مصلحت پژوهی با توجه به نیازهاي معاصر زن مسلمان مط
نسبت امر به پاسداشت حجاب و عفاف و مصلحت در «: قرار گرفته و به این پرسش کلیدي که

. پاسخ گفته است» نظریۀ ادراکات اعتباري عالمه طباطبائی چگونه است؟

حجاب. 1

ِيا أهيا النبي قل ألزواجك و بناتك و نساء املؤمنني يدن«خداوند در آیۀ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُّ َُّ ْ ُْ َ َ ََ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ ُّ َّني عليهن من جالبيبهن َ َ ْ َّ َِ ِِ ِ ِ ْ َ َ
ْذلك أدنى َ َ ًأن يعرفن فال يؤذين و كان اهللاَُّ غفورا رحيام ِ ِ َ ْ ُ َ ًُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ ْ رعایت حجاب را براي تمامی ) 59/احزاب(٣»َ

78: 2و ج5د 12، ج1370؛ دورانت، 49: 2، ج1320حلبی، . 1
31: 1390سید نژاد، . 2
خود را بر خویش فرو افکنند، این ) هاى بلندروسرى(به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلبابها ! اى پیامبر59/ احزاب. ٣

ها اگر تا کنون خطا و کوتاهى از آن(شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و ) از کنیزان و آلودگان(کار براى اینکه 
.خداوند همواره غفور و رحیم است) سر زده
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الزم و ضروري می داند تا در اجتماع مورد آزار و ) ص(زنان و دختران از جمله زنان پیامبر اکرم
در شان نزول آیۀ فوق، چنین آمده است که زنان . ناحیه بیماردالن قرار نگیرندآسیب جنسی از 

نماز ) ص(رفتند و پشت سر پیامبر به مسجد مى) ص(مسلمان در عصر رسول گرامی اسالم
ها رفتند، بعضى از جوانان بر سر راه آنگذاردند، هنگام شب که براى نماز مغرب و عشا مىمى
ها دستور آیۀ فوق نازل شد و به آن. دادندها را آزار مىناروا آنو سخناننشستند و با مزاحمت مى

داد حجاب خود را بطور کامل رعایت کنند تا به خوبى از کنیزان شناخته شوند و کسى بهانه 
و پارچه بزرگى که از ) چادر(ملحفه لغت شناسانو مفسران جلباب را به معانی1.مزاحمت پیدا نکند

و لباس گشاد 3)روسرى(، مقنعه و خمار 2پوشاندها را مىت و سر و گردن و سینهروسرى بلندتر اس
ها پوششى هر چند معانى فوق با یکدیگر متفاوتند ولى فصل مشترك همۀ آن. دانندمی4و وسیع

نیز » یدنین«فعل . است که از روسرى، بزرگتر و از چادر، کوچکتر باشد و پشت و سینه را بپوشاند
ها را محفوظ را به بدن خویش نزدیک سازند تا درست آن"جلباب"می کندکه زنانبر این داللت 

.دارد، نه اینکه آن را آزاد بگذارند به طورى که گاه و بیگاه کنار رود و بدن آشکار گردد
ْقل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم «: کند، آیۀاز جمله آیاتی که بر پوشش چشم تأکید می َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ُّ ُ َ ْ ْ ْ َو ...ُ

َّقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن  ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َ ُْ ْ ْ دردستور به رعایت حجاب و عفاف چشم، مردان . است5»...ُ
. شوداند و این حکم منحصر به زنان نمیو زنان به تفکیک و با صراحت مورد خطاب قرار گرفته

6.اندردن تأکید کردهمفسران نیز با استناد به این آیه، بر وجوب حجاب چشم و عفاف در نگاه ک

.هاي حرام و ممنوع پرهیز نمایندلذا با توجه به آیۀ مذکور بر زنان و مردان واجب است از نگاه

396: 4تا، ج؛ بحرانی، بی307: 4جق،.ه1415ي، ؛ حویز428: 17، ج1380؛ مکارم شیرازي، 344: 16،ج1353، طباطبائی. 1
363: 2تا، ج؛ زمخشري، بی132: 6، ج1440ق.فراهیدي، ه.2
361: 8تا، ج؛ طوسی، بی339: 16، ج1353، طباطبائی؛ 199: تاراغب اصفهانی، بی. 3
234: 2تا، جصاحب بن عباد، بی. 4
از (هاى خود را و به زنان با ایمان بگو چشم...فرو گیرند ) از نگاه به نامحرمان(را هاى خود به مردان مؤمن بگو چشم31/ نور. 5

. فرو گیرند،) آلودنگاه هوس
484: 4، ج1366؛ بروجردي، 360: 23تا، ج؛ فخر رازي، بی111: 15، ج1353، طباطبائی. 6
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َوقرن يف بيوتكن وال تربجن ... «: فرمایدمی) ص(خداوند در آیۀ دیگري خطاب به زنان پیامبر ْ َ َ َّ ُ ََّ َ َ ُ ِ ُ ِْ َ َ
َتربج اجلاهلية األوىل  ُ ْ َِْ ِ َِّ َ َُّ ها بمانند و همانند جاهلیت اولی تبرج خواهد که در خانهاز ایشان میو1»...َ

پوشیدند که با مروارید تزیین هایی میزنان لباس) ع(اند که در زمان حضرت ابراهیم آورده. نکنند
خواسته ) ص(لذا خداوند در این آیه از زنان پیامبر . شده بود و پهلوهاي آن دوخته نبوده است

غالب مفسران تبرج را خروج از خانه و راه رفتن با ناز و کرشمه و تبختر، در . نپوشندگونه لباساین
هرآنچه اظهار بعضی دیگر معتقدند، حقیقت تبرج، اظهار زینت است و2.دانندحضور مردان می

بنابراین تبرج به طور کلی، اظهار زینت است که از مصادیق 3.شودکردنش قبیح باشد را شامل می
وان به پوشش نامناسب و راه رفتن همراه با غرور و اظهار محاسن در حضور نامحرم اشاره تآن می

َال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها و ...«:همچنین با عنایت به. کرد َّ َ ْْ َ َِ َِ َُ َُ َّ ِ به گونه دیگري از حجاب 4»...ِ
بر این اساس . تها در حضور نامحرم اشاره شده اسکه عبارت است از عدم اظهار و بروز زینت

جز آن مقدار که ظاهر است، براي غیر از شوهران و طوایف هاي خویش رازنان نباید زینت
شود، زنان و هاى ایشان میهاى نسبى و سببى و اجداد شوهران و نوهاى که شامل محرمهفتگانه

غالب مفسران .کنیزان هم کیش، سفیهان و کودکان نابالغ و نا آگاه از امور جنسی آشکار نمایند
دانند، زیرا اظهار خود زینت از قبیل گوشواره و را مواضع زینت ایشان می» زینت زنان« مراد از

5.ها استدست بند حرام نیست، پس مراد از اظهار زینت، اظهار محل آن

.ظاهر نشوید) در میان مردم(ن هاي خود بمانید، و همچون دوران جاهلیت نخستیو در خانه33/ احزاب. 1
231: 4ق، ج .ه1418؛ بیضاوي، 420: 3، ج 1415؛ بغدادى، 230: 5ق، ج .ه1415جصاص، . 2
215: 3تا، ج نحاس، بی.3
تا (هاى خود را بر سینه خود افکنند روسرى) اطراف(و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است، آشکار ننمایند و 31/ نور. 4

و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان ) ه با آن پوشانده شودگردن و سین
یا ) کنیزانشان(یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان یا بردگانشان 

...ندارند یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستندافراد سفیه که تمایلى به زن 
360: 11تا، ج؛ حسینی همدانی، بی217: 7، ج1372؛ طبرسی، 111: 15، ج1353، طباطبائی. 5
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عفاف.2

َيا نساء النبي لستن كأ«: از جمله آیاتی که رعایت عفاف در آن مطرح شده آیه َ َّ ُ َّْ َِّ ِ َ ِحد من النساء ِ ِ ٍِّ َ َ
ٌإن اتقيتن فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض َ َ َ َ ِْ ِِ ْ َّ َْ َ َِ َ ْ َ ْ َّْ َ َِ ِ َ ْ َ ُ َّ ِ خداوند در این آیه زنان . است1»...ِ

را در اداي ابتدا ایشان. پیشه کردن تقوا و حفظ عفاف در گفتار فرا خوانده استرا بر) ص(پیامبر
) ص(دانسته و بر این نکته تأکید کرده که مسئولیت شما زنان پیامبرتکلیف، همسان با دیگر زنان ن

بر . بیش از سایر زنان است و سپس نحوه سخن گفتن ایشان با مردان نامحرم را تعیین نموده است
ساز پاسداشت عفاف در گفتار است و زنان تقوا زمینه» إِنِ اتَّقَیتُنَّ«این پایه با عنایت به شرط

موقعیت خود را درك کنند و مسئولیت سنگین خویش را به فراموشى نسپارند و باید ) ص(پیامبر
خداوند پس از . بدانند که اگر تقوا پیشه کنند، در پیشگاه خدا مقام بسیار ممتازى خواهند داشت

دهد و ها شخصیت مىسازد و به آنها آماده مىبیان این مقدمه ایشان را براى پذیرش مسئولیت
بلکه به » انگیز سخن نگوئید که بیماردالن در شما طمع کننداى هوسبراین به گونهبنا« فرمایدمى

2.هنگام سخن گفتن، جدى، خشک و بطور معمولى سخن بگویید

و سایر ) ص(میان زنان پیغمبر) رعایت عفاف در گفتار(این امورعالمه طباطبائی معتقد است 
خواهد این براى تأکید است و مى» .نیستیدشما مثل سایر زنان« زنان مشترك است و آوردن جملۀ

فرماید شما چون مثل دیگران نیستید، واجب است در تکالیف را بر آنان تأکید کند و گویا مى
امتثال این تکالیف کوشش و رعایت بیشترى بکنید و در دین خدا بیشتر از سایر زنان احتیاط به 

3.خرج دهید

انگیز هوساى شما همچون یکى از زنان معمولى نیستید اگر تقوى پیشه کنید، بنا بر این به گونه! اى همسران پیامبر32/ احزاب. 1
.سخن نگوئید که بیماردالن در شما طمع کنند و سخن شایسته بگوئید

288: 17، ج1380مکارم شیرازي، . 2
308: 16، ج1353،طباطبائی. 3
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ِيا بن«:همچنین پاسداشت عفاف در آیۀ َ ًي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشاَ ُ ُ ِْ َِ ْ َ َ َ َْ َ ُ ً ْ ْ َِ ِ َ َْ َ َْ َ
َولباس التقوى ُ َ َْ َّ ٌذلك خريِ ْ َ َ ِ آن کس : فرمایدخداوند در این آیه می. نظر قرار گرفته استمطمح1»...َ

نمی بندد که جان خویش را به لباس تقوا بیاراید و به ارزش آن وقوف پیدا کند، دل به لباس ظاهر 
بسیاري از . گیري از لباس جسم در حضور نامحرم نخواهد بودو درپی تبرج و خودنمایی با بهره

تقوا حقیقتی وجودي است که به سبب آن . اندمفسران به مفهوم لباس تقوا در آیۀ فوق اشاره کرده
فردي، فقدان لباس تقوي، فقدان شخصیت 2.شودعورت هاي معنوي و نقایص نفسانی پوشیده می

پوشیدن لباس تقوا ، توجه به تمام . اجتماعی، سیاسی و خط فکري انسان در مسیر زندگیش است
گونه که لباس، بنابراین همان3.نقاط ایجابی و مثبت شخصیت یک فرد و جهت دادن به آن است

بر کند، روح تقوا و پرهیزگاري عالوهپوشاند و آن را از گرما و سرما حفظ میجسم انسان را می
گیر است که بر پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفظ خطرات فردي و اجتماعی، زینتی چشم

از آنجایی که روح، جزء افضل وجود انسان است، لباس روح بر لباس 4.افزایدشخصیت انسان می
جسم برتري دارد و رعایت تقوا به معناي جلوگیري و نگه داشتن انسان از هر چیزي است که جسم 

لذا پوشیدن لباس تقوا، توجه به زینت روح و شخصیت انسان است که 5.کندوح او را آلوده میو ر
بنابراین رعایت حیا و . تر استبه طور قطع از هر گونه تبرج و زینت ظاهري جسم انسان پسندیده

6.عفاف مصداق بارز پوشیدن لباس تقواست

و مرد در تربیت نفس و پاسداشت اي که باید در نظرداشت برخی تفاوت ها میان زن نکته
اند به عنوان نمونه در هایی از زن و مرد خواستهعفاف است که رعایت آن را بر اساس مصلحت

پوشاند و مایه زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاري لباسی براي شما فرستادیم که اندام شما را می! اي فرزندان آدم26/اعراف. 1
...!تبهتر اس

174: 2تا، جگنابادي، بی. 2
72: 10تا، جفضل اهللا، بی. 3
133-132: 6، ج1380مکارم شیرازي، . 4
72و 71: 11تا، جصادقی تهرانی، بی. 5
.395: 2، ج1366بروجردي، . 6
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َّو ال يرضبن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن...«: آیۀ ْ ْ َّ ُ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ ِ ِ شده هنگام راه رفتن، از زنان خواسته1»...ْ
اند، مانند خلخال، ر زمین نکوبند تا صداىآنچه به عنوان زینت برگرفتهپاهاى خود را محکم ب

زنان باید در رعایت عفت و دورى از امورى 2.گوشواره و دستبند توسط مردان نامحرم شنیده نشود
سازد و ممکن است منتهى به انحراف ور مىکه آتش شهوت را در دل مردان شعله

ختگیر باشند که حتى از رساندن صداى خلخالى که در پاى از جاده عفت شود، آن چنان دقیق و س
لذا 3.دارند، به گوش مردان بیگانه خوددارى کنند و این گواه باریک بینى اسالم در این زمینه است

شود و از دیگر سو توصیه به راه رفتن از آنجایی که پنهان کردن زینت نوعی پوشش محسوب می
توان این نکته را مورد توجه قرار داد لب نظر غیر شده است، میهمراه با شرم و حیا و به دور از ج

سوره نور،توأمان و به وضوح بیان 31که امر به رعایت حجاب و نیز عفاف در این قسمت از آیۀ 
هاي خویش به حجاب پایبند بنابراین زنان باید هنگام راه رفتن، هم باپوشاندن زینت. شده است

4.و شرم که از نمودهاي بیرونی عفاف هستند، عفاف را رعایت نمایندباشند و هم با پاسداشت حیا 

توان از داستان دختران شعیب دریافت کرد نمونۀ دیگري از امر به رعایت عفاف در راه رفتن را می
ٍفجاءته إحدامها متيش عىل استحياء...«: فرمایدآنجا که می ِ ِْ َ ْ ُْ َ ْ َ ُ ِ ْ َ در میان ) ع(در این آیات موسی5»...َ

ى خلخال که بر پا دارند به گوش و صدا(هاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود هنگام راه رفتن پاى31/ نور. 1
).رسد

.170: 18تا، ج؛ ابن عاشور، بی112: 15، ج1353،طباطبائی.2
.441: 14مکارم شیرازي، ج.3
.416: 15ق، ج .ه1408؛ ابوالفتوح رازي، 342: 2تا، ج فراء، بی. 4
چه چیزى شما را بر : دارند؛ گفتبازمىهایشان را از رفتن به سوى آبو غیر آنان دو زن را دید که دام25-23/ قصص. 5

هایشان را برگردانند و پدر ما پیرى شبانان دامدهیم تا اینهایمان را آب نمىما این دام: دارد؟ گفتندوامىبازداشتن گوسفندان
آب داد، هایشان را به جهت کمک کردن به آن دوپس موسى دام. کهنسال است به این علت از انجام این کار معذور است

در حالى پس یکى از آن دو زن. کنى، نیازمندمبه آنچه از خیر بر من نازل مى! پروردگارا: سپس به سوى سایه برگشت و گفت
هاى ما را آب دادى به تو طلبد تا پاداش اینکه دامپدرم تو را مى: داشت، نزد او آمد و گفتکه با حالت شرم و حیا گام برمى

. دیگر نترس که از آن گروه ستمکار نجات یافتى: د و داستانش را بیان کرد، گفتچون نزد او آم. بدهد
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. شوندکنند اما به چاه نزدیک نمىمردم دو دختر را می بینند که گوسفندان خود را مراقبت مى
. نحوة راه رفتن این دو دختر با رعایت شرم و حیاست

مصلحت و نظریۀ ادراکات اعتباري عالمه طباطبائی

محقق حلی در این زمینه .تعاریف گوناگونی تاکنون پیرامون مصلحت ارایه شده است
امور دنیوى یا اخروى و یا هر دو، درچه که با مقاصد انساناست از آنعبارتمصلحت«: گویدمی

:بهشتى معتقد است1.»منفعت یا دفع ضررى باشدآوردنمـوافقبـوده، و نتیجه آن به دست
حـکومت مـصلحت تـرتیببه این... اى است کلى و داراى معنایى بسیار وسیع مصلحت، کلمه«

مراعاتآن است که اساس آننوعترین حکومت از اینعالى. کندنیزانواع گوناگون پیدا مى
در نژادهاها و همۀمـصالح مـادىو معنوى، اخالقى و دینى، براى همۀ افراد، همۀ طبقات، همۀ ملت

ه مورد غزالی عالم اهل سنت در مشهورترین تعریف از مصلحت ک2.»ها بـاشدها وزمانهمۀ نسل
عبارت است از جلب ) از نـظر لغـوى(مصلحت، در اصل «: توجه دانشمندان قرار گرفته می نویسد

مقاصد خلق ازضررمنفعت و دفعجلب، ولى این مـفهوممنظور مـا نـیست؛ زیراضررمنفعت و دفع
خلق پنج ما از مصلحت، تأمینمقصود و هدف شرع است و مقصود شرع نسبت به اسـت و مـراد

گانهاین اصـول پنجحـفظجـهتدرچهدین، جان، عقل، نسلو امـوال؛ پس آنحفظ: امـر اسـت
در تعریف نسبتاً 3.»شودباشد، مفسده نامیده مىهانچه موجب تـفویت آ، مصلحت و آنباشد

ظور رعـایت به مـناسالمىاست از تدبیرى که دولتعـبارتجامعی که ارائه شده، مـصلحت
4.گیردمـنافع مـعنوى و مـادى جامعۀاسالمى و در راستاى اهـداف شـرع مقدس، در پیش مى

1221: ق.ه1403محقق حلی، .1
31و 29: تابـهشتى، بىحسینی . 2
.174: ق.ه1413غزالى، . 3
.67: 1386هاشمی، . 4
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از جمله نظریاتی که مصلحت را با تکیه بر قریحۀ استخدام و عدالت در اجتماع مورد توجه قرار 
ایی ادراك حقیقی بر پایۀ این نظریه انسان، توان. داده، نظریۀ ادراکات اعتباري عالمه طباطبائی است

تواند با اشیاي خارجی ارتباط برقرار کند؛ توضیح مطلب از این قرار است که در انسان دارد و می
اجمالی تواند احاطۀ شعوري نهاده شدهکه به جهت آن، در او قوه ادراك و فکر وجود دارد و می

رتباط با هر شیئی را اي است که اهمچنین سنخ وجودي انسان به گونه1.به همۀ حوادث پیدا کند
وجود این دو ویژگی 2.مند شود و آن را مسخّر خود سازدپذیرد و قادر است از هر امري بهرهمی

در انسان؛ یعنی توانایی تفکر و ادراك و رابطه و نسبت تسخیر با مخلوقات دیگر، آدمی را به 
ها را براي ورود به سازدکه آن، علوم و ادراکاتی است که انسان، آنویژگی سومی رهنمون می

ها، اعتبار مرحلۀ تصرف در اشیا و انجام فعل و تأثیر بر موجودات خارجی، براي بهره جستن از آن
.کندمی

توانند ها نمییک گروه از آن: بدین ترتیب، انسان داراي دو گروه از علوم و ادراکات است
اند که از فعل و انفعال حاصل دراکاتیاین گروه علوم و ا. میان انسان وافعال ارادي او واسطه شوند

و موجب تحقق اراده و صدور 3شوندمیان ماده خارجی و میان حواس و ابزارهاي ادراکی ما پیدا می
گروه .شوندکنندو علوم و ادراکات حقیقی نامیده میفعل نیستند، بلکه تنها از خارج حکایت می

و واسطه براي دریافت کمال و مزایاي دیگر، افکار و ادراکاتی هستند که ارزش عملی دارند
این گروه از علوم را ما تهیه . کننداین افکار و ادراکات، از امور خارجی حکایت نمی. حیاتند

آیند، کننده ما پدید میهاي عملکنیم و از احساسات باطنی که به اقتضاي قواي فعاله و دستگاهمی
4.»شوندتباري نامیده میکنیم و علوم و ادراکات اعها را دریافت میآن

.»حاطة ما بجميع احلوادثفله ا... ّففيه قوة االدراك و الفكر... و اودع فيه الشعور«113:2، ج1353،طباطبائی.١
.114: همان. 2
و هي علوم و ادراكات حتققت عندنا من الفعل و االنفعال احلاصل بني املاده اخلارجيه و بني حواسنا و ادواتنا «همان، . 3

115-111: 1384یزدانی مقدم، : براي دریافت چارچوب کلی نظریه ادراکات اعتباري نک. »االدراكيه
.115–2:114ج، 1353،طباطبائی. 4
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سازد و این علوم و ادراکات عملی و اعتباري، انسان را با عمل در ماده خارجی مرتبط می«
توان در از جمله این افکار و تصدیقات اعتباري، تصدیق انسان به این است که هر آنچه را می

اعتبار استخدام، براساس . طریق کمال به خدمت گرفت، باید به خدمت گرفت و استخدام کرد
نوع خود کند و از به خدمت گرفتن سایر افراد همانسان در ماده و نبات و حیوان تصرف می

نوع او که مثل او هستند، کند دیگر افراد همآنگاه که انسان مشاهده می1».کندنیز کوتاهی نمی
کند و به میزان لحه میخواهند، با آنان مصاخواهد، آنان نیز از او میآنچه را که او از آنان می

این، حکم اعتباري انسان، به . مند شوندشود که آنان نیز از او بهرهمندي از آنان، راضی میبهره
و اجتماع تعاونی است و الزمه این حکم، حکم دیگري است به لزوم 2وجوب زندگی مدنی

ا و روابط میان اعضاي هاي که هر دارنده حقی به حق خود برسد و نسبتاستقرار اجتماع، به گونه
.این حکم، حکم به عدل اجتماعی است. جامعه متعادل باشد

حکم به اجتماع مدنی و عدل اجتماعی، حکمی است که اضطرار انسان را به آن رسانده و اگر 
کند و این، معناي مدنی این اضطرار نباشد، انسان هرگز حکم به اجتماع مدنی و عدل اجتماعی نمی

مدنی بودن انسان مولود حکم استخدام .سان و حکم انسان به عدل اجتماعی استبالطبع بودن ان
و از روي اضطرار حاصل آمده؛ به همین جهت، هرگاه انسانی بر دیگري قدرت یافت، اثر 3است

شود و قوي آن را در حق ضعیف رعایت حکم اجتماع تعاونی و حکم عدل اجتماعی ضعیف می

117-116:همان. 1
.»موجب الختاذ املدنية«.2
کند و آن را نسخ اطالق در جایی دیگر نیز به ورود انسان به زندگی اجتماعی و مدنی اشاره میطباطبائی، عالمه 70: همان. 3

نسان بنفسه عند اول وروده اال] يعني اطالق[حكم مطلق نسخه ] يعني حكم به استخدام[فان هذا ... «: داندحکم استخدام می
در ) 70: 2طباطبائی، ج. نک(»...يف االجتامع و اعرتف بانه الينبغي أن يترصف يف منافع غريه اال بمقدار يؤيت غريه من منافع نفسه

ن عقل ها با همیتوان دریافت که قرارداد ضمنی اولیه، قرارداد زندگی اجتماعی است، نه قرارداد حکومت؛ یعنی انساناینجا می
سویه را کنار بگذارند و با مندي از یکدیگر باید استخدام و رابطه یکاند که براي بهرهعملی متعارف خود، به این نتیجه رسیده

.تعاون و عدل، در کنار یکدیگر زندگی کنند
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اجتماعی اقتضاي اولی طبیعت انسان بود، در اجتماعات انسانی باید کند، در حالی که اگر عدل نمی
1.شودداشته باشد، در حالیکه خالف آن دیده میعدل غلبه

: چنین است» اصول فلسفه«توضیح سه اصل یاد شده، یعنی استخدام، اجتماع و عدالت، در 
و براي ) اعتبار استخدام(د خواهانسان با هدایت طبیعت و تکوین، پیوسته از همه، سود خود را می«

خواهد میو براي سود همه، عدل اجتماعی را ) اعتبار اجتماع(خواهد سود خود، سود همه را می
2.»)اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم(

در تعریف رئالیستی نظریۀ ادراکات اعتباري از انسان؛ انسان موجودي است که از همه 
خواهد دیگران را در خدمت خود و سود و ر واقع میخواهد و دموجودات دیگر سود خود را می

این تعریف . به خدمت گرفتن دیگران، همان اصل یا اعتبار استخدام است. منافع خود بگیرد
شود؛ زیرا از آنجایی که انسان به جهت اي مثبت و مفید منتهی میرئالیستی از انسان، به نتیجه

ها همگی جتماعی منزلی و مدنی است و انسانهاي وجودي نیازمند زندگی اساختمان و ویژگی
ها هستند، پس با یکدیگر داراي این نیاز متقابل و داراي قریحه به خدمت گرفتن دیگر انسان

برند، به یکدیگر بهره شوند که به میزانی که از یکدیگر بهره میکنند و راضی میمصالحه می
انجامد و حکم اعتباري انسان ندگی اجتماعی میدر نتیجه، قریحه استخدام در انسان، به ز. برسانند

به وجوب زندگی مدنی و اجتماع تعاونی، اعتبارِ اجتماع است و الزمه این حکم، حکم دیگري 
ها و روابط میان حقی به حق خود برسد و نسبتاي که هر ذيگونهاست به لزوم استقرار اجتماع، به

بنابراین، عدل اجتماعی نیز ) ه عدل اجتماعی استاعضاي اجتماع متعادل باشد و این حکم، حکم ب
.در واقع مبتنی بر همان اصل استخدام است

117: همان. 1
199: 2،ج1364، طباطبائی. 2
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شناختی، به اعتبار استخدام در این تحلیل فلسفی، اعتبار اجتماع و زندگی اجتماعی از نظر هستی
ت استوار شده است که همانا سود و منفع1منتهی شده و زندگی اجتماعی، بر قرارداد ضمنی و عملی

در واقع، عدالت اجتماعی، خود، . و مصلحت همگانی و طرفینی و مبتنی بر عدالت اجتماعی است
که مشاهده کردیم، قریحه چنان.به سودرسانی متقابل و استخدام طرفینی تعریف شده است

از لوازم زندگی اجتماعی و . رساندها را به زندگی اجتماعی و عدالت اجتماعی میاستخدام، انسان
هاي آن، اعتبارِ ملک ت اجتماعی، اعتبار ریاست و مرئوس بودن است که از فروعات و شاخهعدال

.و فرمانروایی و مقام ریاستِ جامعه است

نسبت مصلحت در نظریۀ ادراکات اعتباري و حجاب و عفاف -3

هاي وجودي نیازمند زندگی اجتماعی منزلی و از آنجایی که انسان به جهت ساختمان و ویژگی
ها ها همگی داراي این نیاز متقابل و داراي قریحه به خدمت گرفتن دیگر انساندنی است و انسانم

شوند که به میزانی که از یکدیگر بهره کنند و راضی میباشند، پس با یکدیگر مصالحه میمی
در نتیجه، قریحۀ استخدام در انسان، به زندگی اجتماعی . برند، به یکدیگر بهره برسانندمی
انجامد و حکم اعتباري انسان به وجوب زندگی مدنی و اجتماع تعاونی، اعتبارِ اجتماع است و می

حقی به حق اي که هر ذيگونهالزمۀ این حکم، حکم دیگري است به لزوم استقرار اجتماع، به
ها و روابط میان اعضاي اجتماع متعادل باشد و این حکم، حکم به عدل خود برسد و نسبت

و سود و منفعت همگانی و طرفینی، » مصلحت«در این تحلیل از زندگی اجتماعی 2.استاجتماعی
اساس قرارداد اجتماعی قرار گرفته است و زندگی اجتماعی مدنی و تعاونی، به رعایت و تحقق 

شویم و همه حقوق مند میمزایایی که بهرهۀانسان تأمل کنیم، همدر حیات اجتماعیاگر158و 92: 2ج، 1353،طباطبائی. 1
پس . یابیم، براساس عقد اجتماعی عام و عقدها و عهدهاي فرعی مترتب بر آن بنا شده استها آرام میزندگی اجتماعی که با آن

.ه گفتار هم نیایدگیریم، مگر براساس یک عقد عملی، اگرچه بدهیم و از آن چیزي نمیما به جامعه چیزي نمی
.93-92: 4ج: ؛ همان117-116: 2، جهمان. 2
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و سود و منفعت همگان مبتنی گردیده است و عدالت اجتماعی، به رعایت و تحقق » مصلحت«
.شده استعمومی تفسیر» مصلحت«

حجاب به معناي پوشاندن بدن، امري فطري است که براي حیات فردي و اجتماعی انسان، 
آورد و موجب امنیت کامل در ضرورت دارد و آرامش و امنیت را براي فرد و جامعه، به ارمغان می

لذا حجاب و عفاف می تواند منجر به ایجاد عدل اجتماعی شود .خانواده و محیط کاري می شود 
به گونه اي که زن و مرد در سایه پاسداشت حجاب و عفاف از امنیت موجود در جامعه و ثبات 

لذا با رعایت حجاب و . شودبرند و و روابط میان اعضاي جامعه متعادل میخانوادگی بهره می
بدین گونه که حجاب و . شودعفاف مصلحت تک تک افراد و به تبع آن کل اجتماع محقق می

کند؛ از جنبۀ خانوادگی، سبب تحکیم روانی، به بهداشت روانی اجتماع کمک میعفاف از جنبه
روابط خانوادگی و برقراري محبت کامل زوجین می شود؛ از جنبۀ اجتماعی، موجب حفظ و 

شود و از نظر وضع زن در برابر مرد، سبب می گردد که استیفاي نیروي کار و فعالیت اجتماعی می
صیت زن به جاي این که مسئله ابتذال زن پیش بیاید، مسئله شخصیت زن و ارزش او باال رود و شخ

در واقع، اسالم می خواهد محیط خانه براي زن و مرد، محیط التذاذ، .جایگاه او مطرح می گردد
اسالم . محبت و غیره باشد و محیط بیرون از خانه برایهردو، محیط کار، فعالیت و غیره باشد

دو محیط خانه، کار و اجتماع را از هم تفکیک کند؛ برخالف دیگر مکتب می خواهد با این شیوه،
بنابراین رعایت عفاف و حجاب 1»اندها که محیط کار ولذت جنسی را در اجتماع در هم آمیخته

آن جایی که حجاب را از زنان دور . هم جنبه مصلحت فردي دارد و هم مصلحت اجتماعی
ی نزدیک میکنند، در درجۀ اول، امنیت از خود زن و در درجۀ کنند، زن را به عریانی و برهنگمی

که محیط سالم و داراي امنیت باشد؛ زن براي این. بعد، از مردان و جوانان گرفته خواهد شد
هاي خود را انجام دهد، اسالم بتواند کار خود را در جامعه انجام دهد، مرد هم بتواند مسؤولیت

هاي اجتماعی و سیاسی و علمی و که عرصۀ فعالیت- در عرصۀ دوم ... حجاب را معین کرده است 
زنِ مسلمان مثل مردِ مسلمان حق دارد آنچه را که اقتضاي زمان است، - هاي گوناگون استفعالیت

1.http://mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=5155
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چنانچه . کند، انجام دهداي را که بر دوش خود حس میکند، وظیفهآن خألیی را که احساس می
هاي علمی کار کند، در شود، فعالیت اقتصادي کند، در رشتهدختري مثالً مایل است پزشک 

. ها باز استنگار شود، براي او میداندانشگاه تدریس کند، در کارهاي سیاسی وارد شود یا روزنامه
به شرط رعایت عفّت و عفاف و عدم اختالط و امتزاج زن و مرد در جامعۀ اسالمی میدان براي زن 

1. و مرد باز است

طور ضروري از جهت خلقت و ، به همراه اختالفاتی که به»استخدام«نظر داشت قریحۀ باید در 
منطقه زندگی و عادات و اخالق مستند به محل زیست، در میان افراد وجود دارد و نتیجه آن، 
اختالف از حیث قوه و ضعف است، به اختالف و انحراف از عدل اجتماعی که الزمۀ اجتماع 

برد و غالب، بدون بهره دادن به میاي که قوي از ضعیف بیشتر بهرهگونه، بهانجامدصالح است، می
کند تا اینکه جوید و ضعیف و مغلوب نیز با حیله و فریب و خدعه مقابله میمغلوب، از او بهره می

بدین ترتیب، بروز اختالف، در صورت استمرار، به . قوي شود و از ظالم شدیدترین انتقام را بگیرد
ها و اختالف یاد شده، نیاز به پس وجود و ظهور تفاوت. شودمرج و هالك انسان منجر میهرج و

نکته در این 2.آورد تا بدینوسیله، اختالف رفع شود و عدالت برقرار شودجعل قوانین را پدید می
تواند در خصوص یک مسئله واحد، دو حکم متفاوت گذاري در جوامع مختلف میاست که قانون

اي اي به مصلحت دانسته شود و در جامعهکند و یک امري همانند حجاب در یک جامعهرا صادر
دیگر با توجه به نفوذ صاحبان افکار استعماري، مصلحت آن تشخیص داده نشود و به این منظور 
باید قوانین اصلی و مهم اداره جامعه از مرکزي تقنین شود که خطا و اشتباهی در آن راه نیابد و 

.داناي مطلق باشدمتصل به
خداوند با ارسال 3.رسددر اینجاست که عالمه طباطبائی از موضوع نیاز به قوانین، به نبوت می

کند و در جامعۀ الهی با لحاظ این پیامبران قوانین کلی براي اداره اجتماع در کتب آسمانی مقرر می

1 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7284
.119-118: 2، ج1353، طباطبائی. 2
.168: ١٤ۀشمار،٤ۀدور،١٣٨٧یزدانی مقدم،. 3
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این قوانین با نظرداشت . ودشتري براي اداره بهتر اجتماع وضع میقوانین کلی، قوانین جزئی
کند تا موجبات مصلحت عمومی جامعه چارچوب هایی را براي روابط سالم در اجتماع ترسیم می

لذا ضرورت دارد با روابط ناسالم که از رهگذر بی حجابی و . رشد و تعالی همگان را فراهم نماید
. جنس زن می شود، مقابله کردجویی و تمتع از منجر به بهرهگیرد وبی عفتی در جامعه صورت می

کند تا با تدوین قوانین، عدالت در جامعه در چنین شرایطی مصلحت فردي و اجتماعی اقتضا می
گسترش و نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف باید از سوي از این رو زمینه براي . برقرار شود

با عنوان 1384در سال باید در نظرداشت مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی .دولت فراهم شود
تمامی سازو کارهاي الزم جهت ترویج » راهکارهاي اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب «

. این مهم را مطرح کرده که در صورت اجرایی شدن راه گشا خواهد بود

گیرينتیجه

ر اعتبار اجتماع و زندگی اجتماعی از نظبا عنایت به نظریۀ ادراکات اعتباري عالمه طباطبائی 
شناختی، به اعتبار استخدام منتهی شده و زندگی اجتماعی، بر قرارداد ضمنی و عملی استوار هستی

بر این .شده که همانا سود و منفعت و مصلحت همگانی و طرفینی و مبتنی بر عدالت اجتماعی است
اساس امر به رعایت حجاب و پاسداشت عفاف نیز که در قرآن تبیین شده، از جمله عوامل 

حجاب و عفاف زمینه آرامش جسمی و روحی . یرگذار در ایجاد روابط اجتماعی متعادل استتأث
از این رو . شودجویی و منفعت یکطرفه از جنس مخالف میدر جامعه را فراهم آورده و مانع بهره

مضاف آن که برقراري عدالت . در سایه عدالت، مصلحت فردي و اجتماعی افراد تامین خواهد شد
از این حیث که قوي از ضعیف سود نبرد و تعادل ایجاد شود، نیازمند تدوین قانون و اجتماعی 

لذا سالم سازي اجتماع جهت جلوگیري از تعرض به شرافت و شخصیت جنس زن . حکومت است
نیز عالوه بر این که وظیفه تک تک افراد است بایست از مجراي قوانینی که توسط دولت وضع 

. شود، صورت پذیردمی
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