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 چکیده
در میان مسائل . رشد سریعي در توسعه اقتصاد جهان داشته است صنعت گردشگری

زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به  عوامل آسیب مختلف گردشگری و
ا، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر حجاب شرعی ر

حقوقی الزام دولت ـ این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی . اند خوانده
در این  بررسی نشان داده خواهد شد که  ادله امر . به حجاب گردشگران را بررسی کند

یر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت منکر، ادله ناظر به تأث به معروف و نهی از
تواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و  تظاهر به منکرات می

آنکه از منظر  عالوه بر. جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسالمی است
ده و حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کر

 خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، ۀدر صورت عدم عمل به آن، سوگندنام
 .حکومت حق الزام وی را دارد
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 مقدمه
بدون شک امروزه صنعت توریسم . صنعت گردشگری از دیرباز مورد توجه بشر بوده است

کی از مهمترین صنایع جهان، رشد سریعي در توسعه اقتصادي جهان داشته به عنوان ی
که در نتیجه افزایش نرخ رشد ساالنه در تولید ناخالص ملي در سطح جهان، صادرات، 

سفر و ، را در برداشته است گردشگر، دولت مبدأ و مقصد... تجارت جهاني و خدمات و
 از عناصر دخیل در اینخدمات   ول حمل ونق اقامتگاه، ، گردشگریهای  سیر، جاذبه

آل . [دهد فرمان به سیر در زمین می  نیز، در آیات متعددکریم رآنق. صنعت هستند
 یِجهانگردالبته ...]  و٥٣: ؛ فصلت٤٦: حج ؛١٠٩: یوسف ؛٦٩:نمل ؛٣٦: نحل؛ ١٣٧:عمران

تحقیق سان است چراکه  تربیت انیس برابهترین کال که هدفدار و بازدیدِ توأم با اندیشه
و مشاهده آثار عظمت خداوند در سبب عبرت شده  آثار و سرنوشت پیشینیان یو بررس

 است که قرآن یو این همان چیزباعث توجه به ذات الهی می شود نقاط مختلف جهان، 
  ]٦١٢، ص١،ج ٤٣؛ ٥٠؛ ٣٠، ص٤، ج٣١:نکـ . [است  گذارده" االرضیسیر ف" نام آن را

اي انگلیسي به نام  ، در مجله١٨١١واژه توریسم یا گردشگری نخستین بار در سال 
تعاریف متعددي از سوی  از آن زمان تاکنون معاني و. بکار برده شد »مجله ورزشي«

ترین تعریف را سازمان جهانی گردشگری ارائه  اما جامع. صاحب نظران ارائه شده است
گردشگر کسي است که «: اینگونه تعریف کرده استداده است، این سازمان گردشگر را 

به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدني، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، به جایي غیر از 
 ٢٤کند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از  مکاني که در آن اقامت دارد سفر مي

ري عبارت است از و گردشگ ]٩٩، ص٢٨[» ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد
گذران اختیاري مدتي از اوقات فراغت خود در مکاني غیر از محل سکونت دائمي به قصد 

 ]١٠٠، ص٢٨. [هاي گردشگري بهره برداري از لذت
تواند خیل عظیم  های هنری و فرهنگی فراوان می کشور ایران نیز با داشتن جاذبه

امروز و آسانی و راحتی رفت وآمدها و  انسان گردشگرانی که کنجکاوی و تنوع طلبی
کشاند، به سوی خود فرا  سو می سو به آن ماللت آفرینی زندگی ماشینی آنان را از این
های  پیامتواند فرصت مغتنمی برای انتقال  خواند و حضور این گردشگران در کشور ما می

مان را به دیگر کشورها صادر کنیم؛  حیات بخش اسالم به گوش آنان باشد تا پیام انقالب
مادّی جامعه اسالمی و تالش برای دستیابی به درآمد بیش تر های  اگر چه سودها و بهره

 .نیز تالشی ستودنی، مهم و ارزشمند است



  ٤٤٣  پژوهشی فقهی ـ حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد

این صنعت، برخی الزام زا به  اما در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب
را سبب نارضایتی و کاهش حجم ورود ایشان و تاثیر  گردشگران به رعایت حجاب شرعی

دانند و در نتیجه، الزام گردشگران به رعایت حجاب را تقبیح  منفی بر صنعت توریسم می
به مسلمانان حتی پا را فراتر نهاده اجبار غیرکرده و آن را خارج از عرف و قانون دانسته و 

این پژوهش بر آن است تا ادله فقهی الزام ] ٢٦. [اند حجاب را ضد حقوق بشر خوانده
ذکر این نکته نیز ضروری است که . را مورد بررسی قرار دهد گردشگران به رعایت حجاب

مراد از پوشش در این مقاله حجاب شرعی است که فقها حد آن را وجوب تمام بدن زن جز 
 ]١٤٢، ص١، ج ٥٢؛ ٣٢[ ١.اند ت عدم تلذذ و ریبه تعیین کردهوجه و کفین آن هم در صور

درباره این موضوع، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی تنها دو مقاله را در مجموعه 
. مقاالتی تحت عنوان حجاب، مسوولیت ها و اختیارات دولت اسالمی منتشر کرده است

 به "انه در کشورهای اسالمیمحدوده حجاب جهانگردان و اتباع بیگ"مقاله اول با عنوان 
بررسی مواد قانونی درباره حجاب پرداخته و با ذکر قواعدی فقهی نتیجه گرفته است که 

نگاهی "در مقاله بعدی که تحت عنوان . لزومی به الزام جهانگردان به حجاب نیست
 است، به وظایف غیر مسلمانان در سرزمین اسالمی "دوباره به پوشش زنان جهانگرد

. ه و در نهایت نتیجه گرفته است که بر اساس قوانین هر کشوری باید عمل نمودپرداخت
اما این پژوهش در صدد است از حوزه مسوولیت دولت اسالمی به این مسأله نگریسته و 

بدین منظور ابتدا حکم مستفاد . مستندات فقهی و حقوق الزام را بررسی و تبیین نماید
البته، این نکته . شود  از قانون هر کشور بررسی میاز آیات و روایات سپس حکم مستفاد

توان به کفار ذمی و تحت حمایت دولت  را باید افزود که هر چند غیر مسلمانان را می
ها و  کنند و تحت عنوان توریست اسالمی و کفاری که به کشورهای اسالمی مسافرت می

 ی دو گروه تفاوتین ایان، م جهتیناز اشود، تقسیم کرد؛ اما  ها یاد می گردشگردان از آن
 : دارندیاند و  حکم واحد ی اسالمدولت یت هر دو گروه تحت حمایرا زیستن

   
 ی فقهی الزام ادلهـ ١

ها به تناسب از  یک دسته روایاتی که در آن. شود در این بخش دو دسته از روایات بررسی می
توان، از آنها مسؤولیت  شود اما به داللت التزامی می  آن بحث میۀپوشش کفار و محدود

توان  دولت اسالمی در قبال کفار را استنباط کرد و دسته دیگر، روایاتی است که می
 :ها برداشت کرد مسؤولیت دولت اسالمی را حتی در صورت عدم وجوب پوشش آن
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 تمسک به قاعده مکلف بودن کفار به فروع دینـ ١ـ١
کفار نیز همانند مسلمانان در برابر مکلف بودن کفار به فروع دین به این معناست که 

برخی مبنای وجوب پوشش زنان غیر مسلمان را این قاعده . احکام دینی تکلیف دارند
و طبق این قاعده دولت اسالمی را را موظف به الزام گردشگران به حجاب  ] ٤٤[دانسته 
ی است این قاعده از جمله قواعد مشهور بین فقهاست که متکی به ادله دین. کرده اند

 ،١ج ،٥٣ ؛١٨٣، ص٥ ج ،٢٠ ؛٤٧ ص ،٩ ج ،٢٩ ؛٦٣ ؛٣١٧ص ،٢١ج ،٦١ ؛٣٠ ؛٤٩[
 :شود ینجا به ادله این قاعده اشاره میدر ا.]. .. و٥٨ص

چه چیز شما را به دوزخ «: ده، تمسک به نظیر آیات زیر استاز جمله دالیل این قاع
کردیم، و پیوسته  یستمند نمما از نمازگزاران نبودیم، و اطعام م«: گویند یم! وارد ساخت؟

مدّثّر، [» کردیم یبا اهل باطل همنشین و همصدا بودیم، و همواره روز جزا را انکار م
» پردازند، و آخرت را منکرند یهمانها که زکات را نم!  بر مشرکانیوا«: ؛ یا آیات]٤٦ـ٤٢

 ؛]٧ـ٦فصلت، [
ممکن است که هللا خویی ضمن رد تمسک به این آیات بر این نظر است که  آیت

مراد از مصلین و مطعمین زکات در آیه اشاره به عدم اختیار اسالم و تکذیب روز قیامت 
و در نتیجه، آیه داللتی بر عقاب کفار به دلیل ترک این فروع ندارد ] ١٢٥ص ،٥٥[باشد 

 کفار در ۀ مسلمین نسل در نسل، بر عدم مؤاخذۀسیرگوید که  یا می] ١٢٥ ص،٥٥[
 ،٥٥. [گر آنکه دلیل خصوصی در مورد واجب خاصی رسیده باشدفروع بوده است م

آیت هللا فاضل اینگونه برداشت از آیه را خالف ظاهر آیه دانسته چراکه تکذیب ]. ١٢٦ص
 نشانه کفر،  بعد آن آمده، به عنوان یکی از لوازم عدم اسالم وۀروز قیامت را که در آی

یه مورد بحث، به عنوان علت موجبه برای شمارند؛ بنابراین ذکر ترک نماز در آ کافی می
 واقع شدن در سقر اشاره به مطلب دیگری است که با تکلیف کفار به فروع تناسب دارد

 .باشد در نتیجه استدالل به این آیات، نیز تام می ]٣٢٥، ص٤٠[
ها قید ایمان   تکلیف است که در آنۀاما مهمترین دلیل بر این قاعده، اطالق ادل

به این ]. ٣٢٤، ص٤٠[و ظاهر آیات، داللتی بر اختصاص به مؤمنین ندارد؛ نیامده است 
دسته از ادله نیز اشکال شده است که بیشتر خطابات در مورد فروع، به مؤمنین است 

خطاب به مؤمنین در این آیات، تنها به این دلیل : که در جواب باید گفت] ١٢٤ص ،٥٥[
کالیف و وظایف هستند و ما همین تعبیر است که مؤمنین مامور به اطاعت و انجام ت

مؤمنین را در باب اصول اعتقادی داریم در حالی که به طور قطع، کفار با مؤمنین در 
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زیرا بدیهی است که کافر باید از کفر دست بکشد و به آنچه . اصول اعتقادی مشترکند
 ] ٣٢٤، ص٤٠ :نکـ . [مومن ایمان آورده، او نیز ایمان بیاورد

] ٦٢؛١[است]ص[ جب است که مستفاد از قول رسول هللا ۀز دالیل، قاعدیکی دیگر ا
تقریب استدالل به این قاعده این است که در این روایت گفته شده اسالم ما قبل 

شدن کاری انجام داده یا  مسلمان پیش از کافر اگربرد؛ یعنی خودش را از بین می
ا اسالم دارد، ب عقوبت سخنی گفته یا اعتقادی داشته است که در اسالم آثار زیانبار یا

از ] ٥١[که نیاز به جبران کردن داشته باشد شود بی آن آوردن، این آثار نادیده گرفته می
کنیم به این نحو که اگر احکام فرعیه این قاعده یک قیاس استثنائی را استفاده می

اش این بود که قاعده جب فقط در شرعیه اختصاص به مؤمنین و مسلمین داشت، الزمه
 شرک باشد در حالی که مورد قاعده جب احکام فرعیه شرعیه است و مورد مسئله کفر و

شود که احکام و تکالیف فرعیه  اختصاص به کفر و شرک ندارد؛ لذا نتیجه گرفته می
خواهد بگوید قاعده جب می. شودشرعیه مختص مسلمین نیست و شامل کفار هم می

 ندارد؛ مثالً نمازهایی را که تکالیفی را که کافر در زمان کفر ترک کرده نیاز به جبران
هایی را که نگرفته تدارک الزم ندارد و نتیجه گرفته کافر در زمان کفر نخوانده و روزه

باشد و اختصاص به شود که احکام و تکالیف مشترک بین کفار و مسلمین میمی
به همین جهت هم فقها به این روایت درباره اموری مثل ترک صلوه و . مسلمین ندارد

و » یجبّ« اند وگرنه وجهی نداشت که گفته شود ک صوم و امثال اینها استدالل کردهتر
شأن ورود روایت در مورد اموری مثل قتل و امثال آن است و به کفر و شرک کاری 

توان نتیجه گرفت مورد این روایت قرائنی هم وجود دارد که بحسب این قرائن می. ندارد
  .احکام و تکالیف بین کفار و مسلمین مشترکندتکالیف و فروع هستند؛ در نتیجه 

 .]٣٣٠، ص٤٠: نکـ [
که ]. ٤٧، ص٩ ج ،٢٩ به نقل از. [البته  ادعای اجماع بر این قاعده نیز شده است

ثانیاً با  ١البته استناد به اجماع صحیح نیست؛ زیرا اوالً در این مسأله مخالف وجود دارد،
 ذکر شده از آیات و روایات، این اجماع مدرکی  دیگری که برای این قاعدهۀتوجه به ادل

 . بوده و حجیت ندارد
با توجه به دالیل فوق، قاعده مکلف بودن کفار به فروع اثبات می شود، اما باید 
دانست که مفاد قاعده، عبارت است از اینکه کفار با مؤمنین در تکالیف انشایی و در 

                                                                                                                                                                             
 .اشاره کرد ]١٢٤،ص٥٥؛ ١٠؛ ٤٢[ به توان میاز جمله . ١
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نجز تکلیف، مکلف نیستند؛ زیرا تنجز تکلیف،  تۀ بعث و زجر مکلف هستند؛ اما در مرحلۀمرتب
رسد؛ یا به دلیل غفلت  متوقف بر التفات و علم است و تکلیف در بیشتر کفار به این مرحله نمی

  آنان صحیح و اسالم باطل استۀکنند عقید آنان یا علم به خالف، از آن جهت که گمان می
ها مناط و مالک وجوب، وجود دارد هر  گوید، در آن ، با این وصف مفاد قاعده می]٣٣٧ص ،٤٠[

باشد  ها نیست و مراد از وجوب و مکلف بودن کفار، وجوب اصل حکم می چند فعالً متوجه آن
توان از  با تنجز تکلیف و نه اصل تکلیف میو از آنجا که ] ٤٨، ص٩ ج ،٢٩[ .نه وجوب فعلی

 .توان از عقاب کفار بر ترک فروع، سخن گفت عقاب سخن گفت، نمی
کند با  توان دیدگاهی را که از مکلف بودن کفار به فروع دفاع می ا این توضیح میب

توان  بنابراین، می. دیدگاه کسانی که قائل به تکلیف کفار نیستند، قابل جمع دانست
گفت اگرچه کفار در مقام ثبوت مکلف به حجاب شرعی هستند ولی در مقام تنجز تکیف 

 . ان ایشان را ملزم بدانها کردتو مکلف نیستند و در نتیجه؛ نمی
 

  اطالق ادله امر به معروف و نهی از منکرـ٢ـ١
 امر به معروف و نهی ۀتوان از اطالق ادل اصل الزام غیر مسلمان به حجاب شرعی را  می

 که هر یهمان کسان«: توان به آیات ذیل استناد نمود از منکر استفاده کرد؛ از جمله می
دهند، و امر به  یدارند، و زکات م یت بخشیدیم، نماز را برپا مگاه در زمین به آنها قدر

! پسرم«؛ ]٤١حج،  [»کنند، و پایان همه کارها از آن خداست ی از منکر میمعروف و نه
رسد  ی که به تو می از منکر کن، و در برابر مصایبینماز را برپا دار، و امر به معروف و نه

، و ی دعوت به نیکیباید از میان شما، جمع«؛ »! مهمّ استیشکیبا باش که این از کارها
 عمران، آل[؛ ]١٧لقمان،[» .و آنها همان رستگارانند!  کنند از منکریامر به معروف و نه

از جمله پیامبر . رد شده استو همچنین روایات زیادی نیز دراین باره وا... و ؛]١٠٤
. کند مین ندارد، غضب خداوند متعال نسبت به مومن ضعیفی که دی: فرمودند] ص[اکرم

کسی که نهی از منکر : فرمودندسئوال شد مومنی که دین ندارد کیست؟ حضرت 
در روایتی دیگر از امام علی علیه السالم است که حضرت ] ٤٩٤، ص٩، ج٤٥. [کند نمی

ای است بین  قلب و زبان و عملش ترک کند، مردهکسی نهی از منکر را با : فرمودند
 .   ...و ] ٣٣[ .زندگان

همانطور که بیان شد، آیات و روایات اطالق دارند و با اطالقشان شامل کسانی 
 . گیرند اعم از مسلمان و غیر مسلمانشود که تحت امر و نهی قرار می می
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 وآلهعلیههللاعالوه بر آنکه در برخی آیات به طور صریح از امر و نهی پیامبر اکرم صلی
کنند  ی میپیرو» یامّ«، پیامبر ]خدا[که از فرستاده همانها «: به کفار سخن رفته است

یابند آنها را به معروف  ی که نزدشان است، می که صفاتش را، در تورات و انجیلیپیامبر
شمرد، و  ی آنها حالل میدارد أشیاء پاکیزه را برا دهد، و از منکر باز مي یدستور م

 آیه داللت و یا حداقل اشعار دارد بر که ظاهر] ١٥٧اعراف،[ »...کند یها را تحریم م ناپاکي
 وآلهعلیههللا که رسول اکرم صلییا ازمنکر امور پنجگانه نهی معروف و اینکه مسأله امربه

 است که از آن ایشان در تورات و یدر این آیه به آن امور وصف شده، همه از عالئم
 ،٣١[م و ملت او است انجیل ذکر شده است، و بر اینکه این امور از مختصات پیغمبر اسال

 است که در قالب یو این مختص بودن بدان معناست که اسالم یگانه دین] ٣٦٤، ص٨ج 
 از منکر تا آنجا که ظرفیت داشته، روح حیات دمیده و کار یروح امر به معروف و نه یب

 رسانید و آن قدر آن را توسعه داد ی نبود، به جایی چیز دیگریآن را که جز دعوت زبان
باید توجه داشت که هر ] ٣٦٥، ص٨ج ،٣١[شامل جهاد با اموال و نفوس گردید، که 

امر به معروف و است اما آیه بیانگر آن است که ] ص[چند آیه در مقام توصیف پیامبر 
سایر امم صالح نیز به وظیفه امر  و  بعثت پیامبران استیها  از منکر، در رأس برنامهینه

این ] ١٩٠ص ،٣ج ،٤٣ ؛٣٦٤، ٨ ج ،٣١ :نکـ  [اند کرده یم از منکر قیام یبه معروف و نه
آیه خود دلیل دیگری است بر اینکه حکومت مسؤولیت دارد معروف را در جامعه 

چراکه در این آیه به وظیفه امر . مسلمانان اقامه کند، هرچند مورد خطابش کفار باشند
. ر هم اشاره شده استبه معروف و نهی از منکر به عنوان شانی از شئون حکومتی پیامب

حجابی را  توان هم از باب اینکه منکری مانند بی حال غیرمسلمان را می ]٣٦؛٥؛ ٢٤[
 . دهد و هم از باب لزوم بازداشتن دیگران از اضرار به غیر، نهی از منکر کرد انجام می

 
 مالکات احکام و مقتضیات زمان و مکانـ ٣ـ١

 شدند، از ان در صدر اسالم به حجاب ملزم نمیممکن است گمان رود از آنجا که غیرمسلمان
؛ ٨[ .رو دولت اسالمی حق برخورد ندارد و رعایت حجاب نیز برای غیر مسلمانان الزم نیست این
های  اما باید از باب مقدمه دانست که اوالً حجاب امری فطری بوده و در آموزه] ٦٣٥ص ،٢٧

بر طبق تورات و .  به مسلمانان نداردبرخی ادیان دیگر نیز حجاب واجب بوده است و اختصاص
مانده از زرتشت، حجاب بر زنان واجب بوده و نگاه به نامحرم حرام  ی باقیها  گفتهیانجیل و حت
 بوده یتر از حجاب اسالم  سختی گذشته کمی از ادیان الهی حجاب در بعضیحت. بوده است

 .بند نیستند یاست، هر چند امروزه به آن پا
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 که از حضرت مریم علیها السالم ی اخیر تصاویریها ه تا سدهشایان ذکر است ک
کردند، اما امروزه  ی نمی صورتش را نیز نقاشیشد با حجاب کامل بوده و حت ی مینقّاش

ها و  کشند و نیز فیلم ی با آرایش به تصویر می گاهیصورتش را به صورت باز و حت
 حجاب و پوشش ین داراباشد، زنا ی که مربوط به گذشته مسیحیان میهای سریال

 ی و مسیحی که امروزه در میان زنان یهودیبنایراین این نوع پوشش. مناسب هستند
  ١. آنان منافات داردی با سابقه تاریخیبینیم حت یم

، یطور صریح یا ضمن شود که به ی یافت می فراوانیها در کتاب مقدّس یهودیان آموزه
 یهودیان  یشیوه عمل. تأکید شده استبر حجاب و پوشش زن و مسائل مربوط به آن 

برابر ]. که بارها در تورات آمده است[ بلند و برقع و روبند یها  بر استفاده از روپوشیمبن
آمیز باشد، شوهر حق دارد او را بدون  گیرانه تلمود، اگر رفتار زن فضیحت حکم سخت

 رفتار و کردار آنها  که در موارد زیر بهیطالق دهد و زنان] مهریه[ پرداخت مبلغ کتوبا
گیرد؛  یبه ایشان تعلّق نم] مهریه[شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ کتوبا  یاشاره م

المثل بدون پوشاندن سرِ  یکند و ف ی می یهود سرپیچی قوانین دینی که از اجرایزن
 سبک ی از رویریسد و با هر مرد یرود، در کوچه و بازار پشم م یخود، به میان مردان م

دهد و  ی که در حضور شوهر خود، به والدین او دشنام میزن. پردازد یوگو م  به گفتیسر
 صحبت ی بلند درباره امور زناشوییزن بلند صدا که در خانه با شوهر خود به صدا

 ]٤[ .گوید یشنوند که چه م یکند و همسایگانِ او م یم
ر نداد، بلکه قوانین مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود را درباره حجاب زنان تغیی«

، دائرة المعارف الروس ی زنان مسیحیدر مورد سیره عمل .شدید آن را استمرار بخشید 
 وارد اروپا شد، آن را نیکو ی نهاد؛ وقتی زن، خِمار را باقی، برایدین مسیح: گوید یم

، خصوصاً قرن نهم، یدر قرون وسط. ها در کوچه و وقت نماز، خمار داشتند زن. شمرد
این عادت . رسید یآستین خمار، شانه زن را پوشیده، تقریباً به زمین م.  رواج داشتخمار

 که از پوشاك مسیحیان و زنان اروپا به جا یتصویرهای] ٦٠[ بودیتا قرن سیزدهم باق
دهد  یتمام این موارد نشان م] ١١[دهد  یمانده، به وضوح حجاب کامل زنان را نشان م

و حتی اگر نتوان از آن به .  داردی است و سابقه طوالنی فطریکه گرایش به پوشش امر
عنوان دلیل یاد کرد می تواند موید قوی بر این مطلب باشد که اگر الزامی صورت بگیرد 

 .بر خالف فطرت و سابقه دینی آنها نیست

                                                                                                                                                                             
 ].١٣: [برای آگاهی بیشتر نکـ . ١
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از آنجا که احکام اسالم تابع مصالح و مفاسد واقعی اند گاه با توجه به مقتضیات  ثانیاً
نوع : دین شامل دو نوع قانون استمقدمتاً باید گفت . کند مکان حکم تغییر میزمان و 

نخست قوانین کلّی و ثابت که براساس نیازهای ثابت مقرر شده و برای همیشه و همه 
: گونه که در حدیث شریف آمده است همان. زمانها و مکانها معتبر و الزم االجراست

 ]١٩٦، ص٣٠ج ،١٤[» حرامه حرام إلی یوم القیامهحالل محمّد حالل إلی یوم القیامه و «
قوانین متغیر جزئی است که براساس نیازهای متغیر انسان تشریع ، ولی قوانین نوع دوم

شده است و همچنین نیازهای جامعه را بر وجهی که مصلحت عمومی را چه در دنیا و 
تغییر برخی از ، ندر این نوع قوانی. برطرف می سازد، در بر داشته باشد، چه در آخرت

 با وضع قوانین متناسب) ره(امام خمینی ]٤٧.[گیرد احکام با اجازه خود اسالم صورت می
باید زیرکی، هوش، فراست و «زمان و مکان را وظیفه مجتهد دانسته؛ مجتهدی که 

هدایت یک جامعه بزرگ اسالمی و حتی غیر اسالمی را داشته باشد و عالوه بر خلوص و 
که البته تغییر ] ٥٤[»ه در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشدتقوا و زهدی ک
ن و مکان باعث تغییر حکم شرعی ها از اوضاع و احوال موجود در زما برخی مؤلفه

ای به سود و صالح  ، اموری است که ممکن است در دورهها یکی از این مولفه. شود می
 ای باشد و  است آن امر به مصلحت جامعه ممکنجامعه باشد و در دوره دیگر نباشد، یا

رو کسانی که حفظ مصالح جامعه به دست آنها  از این. به سود و صالح جامعه دیگر نباشد
الح و منافع حکم متفاوت برای حفظ مص ،ه شده، در دو زمان یا در دو جامعهسپرد

است حضرت  آمده ]ع[چنانچه در روایتی که از امام صادق . کنند عمومی جامعه معین می
 اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ ی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ یقَض«: فرمود

 مَاءٍ لِیُمْنَعَ فَضْلُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لَایُمْنَعُ ی صَلَّ یءِ، وَ قَض لَایُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ
 ـالسالم  ـ علیه صادق از امام«؛ ]٤٨٣، ص١٠ج ،٤٥[ .»بِهِ فَضْلُ کَلَإٍ، و قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

 در میان اهل مدینه در مورد ـ اللَّه علیه و آله و سلم ی صلـروایت شده که رسول خدا 
گر امتناع نورزند، و به  به یکدییمشارب نخل دستور صادر کرد که از نفع رساندن چیز

بادیه نشینان دستور داد که از استفاده از آب ممانعت به عمل نیاورند تا دیگران نیز از 
]  در اسالم [یضرر و آسیب رساندن به دیگر :ها بهره ببرند، و نیز فرمود ها و چراگاه آب

د و این نکته روشن می شود که چون جامعه مدینه نیاز شدیدی به رش، »وجود ندارد
 . پیامبر اکرم چنین حکمی را صادر کرد، توسعه کشاورزی و دامداری داشت

 ٣١ثالثاً در مورد حکم وجوب حجاب که مستفاد از آیات قرآنی است و مخاطب آیه 
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 سوره احزاب زنان مومن هستند؛ اختالفی در عدم شمول این حکم ٥٩نور و نیز آیه 
 .برای زنان اهل کتاب وجود ندارد

توان گفت اساس اشکال مطرح شده در این است که می  ه نکات فوق، میبا عنایت ب
بایست حکم بدون دخل و تصرف از یک زمان و مکان به زمان و مکان دیگر تسری یابد؛ 

 اسالمی از جهات ۀنکته قابل توجه در پاسخ آن است که از آنجا که وضعیت فعلی جامع
ها، عوض شدن ماهیت   این تفاوتۀ صدر اسالم متفاوت است؛ از جملۀمختلف با جامع

 موضوعی  تبدیل زن بهۀحجاب به اینکه دارای ماهیتی اقتصادی شده؛ و این از رابط
بزرگ نساجی، لوازم آرایشی، صنعت فیلم، موسسات زیبایی های  جنسی با منافع شرکت

های  ت، قابل درک است؛ همچنین حجاب ماهیتی فرهنگی داشته که قدر...و جراحی و
از آن به عنوان ابزار فشار غیرمستقیم ... وایی، آزادی گر  استفاده از تساهل، نسبیبزرگ با
کنند؛ نیز دارای ماهیت سیاسی شده؛ زیرا از یک طرف به  های دیگر استفاده می تبر دول

حجابی  ستیز در جهان مطرح و از طرف دیگر استفاده از ابزار بی عنوان نماد مسلمان ظلم
و از ] ٣٨.[گیرد براندازی نرم در یک جامعه، مورد استفاده قرار میبرای منافع سیاسی و 

هل ذمه در صدر اسالم سوی دیگر اگر گفته شود گزارش تاریخی مبنی بر الزام زنان ا
که گزارش تاریخی یا عدم آن جزء منابع در پاسخ باید گفت؛ اول آنوجود ندارد 

 قانع ۀیابی به ادله لفظی تشود؛ چراکه فقیه پس از دساستنادی فقهی محسوب نمی
نشیند مگر بنابر این بوده گاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی کننده، هیچ

 ]٢٣![های اجتماعی به کل اسناد تاریخی منتقل شوند؟است که تمام فعالیت
در ضمن اگر ادعا شود این مسأله به عنوان سیره متشرعه مطرح است که یکی از 

السالم  و ائمه علیهمآلهوعلیههللای است و از آنجا که در زمان پیامبر صلیمنابع اصیل فقه
.  که حکومت حق دخالت را نداردشودای نبوده است، لذا استنباط میچنین رویه

توان گفت؛ اوالً سیره از جمله دالیل لبی بوده که باید به قدر متیقن آن عمل نمود و  می
توان بهره جست؛ با این وصف قدر متیقن آن است ظیه نمیاز اطالق آن به مانند ادله لف

که در این شده،  آور یا بازدارنده نمیحجابی برخورد الزامکه در صدر اسالم، با پدیده بی
 حکومت است نه عدم جواز آن؛ ثانیاً اگر ۀصورت تنها نتیجه آن، عدم لزوم مداخل

بود، م در برابر اجرای حکم میالسالهای تاریخی نمایانگر تسامح معصوم علیهگزارش
ای در کنار قرائن دیگر مالحظه شود که چنین چیزی هم توانست به عنوان قرینهمی

 . روایی قابل نقض استۀثابت نیست بلکه با ادل
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های تاریخی حاکی از  آنچه در مقام واقع قابل مشاهده است، گزارش: دوم آنکه
اسالمی به این پدیده است؛ که خود جزء السالم و جامعه های معصومین علیهمحساسیت

آله در فرمانی وعلیههللاپیامبر اکرم صلی: از جمله: محسوب می شوند ١روایات بیانیه
این بیانی «: فرمایندحزم که به عنوان والی نجران منصوب شده بود، می خطاب به عمروبن

پوشند که عورتشان و مردم را از اینکه لباس کوچکی ب... است از سوی خدا و رسول او
» ...آشکار شود، بازدارد و از اینکه کسی موهایش را پشت سرش انباشته کند، نهی کند

السالم نیز در زمان خالفت و به عنوان حاکم به مردم امیرالمؤمنین علی علیه] ٥٩؛ ١٩[
تان راهی بازارها و آیید که زنانکنید و به غیرت نمیآیا شرم نمی«: فرمودندعراق می

که اطالق  ...و] ٢٣٢ص ،١١ج ،٤٥[» کنندشوند و با افراد بی دین برخورد میها میکاند
کنند اعم از مسلمان  است که در جامعه اسالمی زندگی میاین روایات شامل همه زنانی 

  .و غیر مسلمان
 که از مقتضیات زمان و مکان و روح یحال با توجه به اینکه حاکم اسالمی، با برداشت

دهد و بر او الزم  یاهتمامات شارع در احکام و امور دارد، مصلحت را تشخیص محاکم بر 
 ،٥٦[است که طبق آن عمل کند و این حق مستند به قاعده مسأله حفظ نظام است؛ 

تواند بنابر  بر این اساس حکومت دینی می] ١٢ ؛٢٥؛ ٩٧، ص٧ج ،٢٠؛ ٣٣٧، ص١ج
انگاری  حجابی جرم برای بی،  مصلحتشرایط و مقتضیات زمان و مکان و به عبارتی بنابر

 . نموده و تعزیر متناسب را برای کفار اعم از ذمی یا جهانگرد اعمال نماید
 
  عدم تالزم بین جواز نگاه و عدم پوششـ٣ـ١

 پوشش زنان غیر مسلمان در آیات و روایات وجود دارد، به بحث نگاه مربوط ۀآنچه دربار
شود بین احکام نگاه بین  السالم مشخص می علیهمبا مطالعه روایات معصومین . شود می

زنان مسلمان و غیرمسلمان تفاوت وجود دارد، بسیاری از فقهای شیعه نگاه به زن 
از جمله فقهایی ] ٣٤[و شیخ طوسی ] ٣٧[شیخ مفید . اند غیرمسلمان را جایز دانسته

نان غیرمسلمان هستند که ممنوع بودن نگاه را به زن مسلمان اختصاص داده و نگاه به ز
و عالمه حلی در ] ٧[فاضل هندی ، ]١٨[برخی فقها نظیر ابن ادریس . اند را جایز دانسته
مدرک اصلی حکم . اند  و با آن مخالفت کرده ، این تفاوت را نپذیرفته]٦[کتاب مختلف 
عَلِيُّ بْنُ : شود به دو روایت اشاره مییرمسلمان، روایاتی است که ذیالً جواز نگاه به غ

                                                                                                                                                                             
 .روایاتی که بیانگر فعل معصوم هستند. ١
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 لَا  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّکُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
زنان « ؛]٢٠٤، ص١١، ج٤٥. [ شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّی الذِّمَّةِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَ حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ

 ».هایشان احترامی ندارند ه کردن به موها و دست برای نگا اهل ذمه
عبدهللا بن جعفر فی قرب االسناد عن السندی بن محمد بن محمد عن ابی البختری 

 نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّة   رُؤُوسِیلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَ: عن جعفر بن محمد عن ابیه عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 ».نیست که به سر زنان اهل ذمه نگاه شودباکی «؛ ]٢٠٦، ص٢٠ ج،١٤[

باید در نظر داشت که این روایات هرچند درباره زنان اهل ذمه است؛ ولی وقتی 
گونه زنان الغاء شده باشد، قهراً دیگر کفار که نه اهل کتاب هستند و نه  احترام این

 . قرارداد ذمه با مسلمانان دارند نیز از این احترام محروم خواهند بود
ال با توجه به آنچه گفته شد؛ برخی، از جواز نظر تالزم آن را با عدم وجوب پوشش ح

 آن عدم دخالت کسی در امر و نهی به آنان در این زمینه ۀاند که نتیج استنباط کرده
توان گفت که هرکجا کشف بدن و یا ظاهر کردن  به عبارتی آیا می] ٤٦؛ ٢١[ .است

کردن نیز حرام است؟ و یا هر کجا که کشف بدن  نگاه» بالمالزمه«عضوی حرام است، 
 کردن نیز جایز است؟ نگاه جایز است، بالمالزمه، 

رسد رابطه بین تستر و نظر عموم و خصوص من وجه  در پاسخ باید گفت به نظر می
 بین جواز نظر و عدم وجوب پوشش؛ اوالً تعلیل در روایات هر ۀاست؛ زیرا در مورد مالزم

الزمه است؛ اما به این نحو است که با وجود کشف ـ درصورتی که چند بیانگر نوعی م
؛ »...الذِّمَّةِ أَنْ یُنْظَرَ  لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ«[اثر باشد ـ نظر کردن مانعی ندارد  نهی از آن بی

و پرسش مسلمانان نیز برای این بوده که تکلیف خودشان را در ]. »...لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ«
ها جایز  رد با آنان بفهمند نه اینکه جواز نظر مستلزم آن باشد که کشف هم بر آنبرخو
ثانیاً چنین مطلبی با روایت و فتوای فقها مبنی بر مکلف بودن کفار به پوشش نیز، . باشد

توان نتیجه گرفت؛ حال که نظر جایز است؛ پس کشف و  بنابراین نمی .ناسازگار است
 . جایز باشد] کفار[نداشتن پوشش هم برای آنان 
لزوم «اوالً :  بین حرمت نظر و وجوب پوشش هم باید گفتۀهمچنین در مورد مالزم

چنانچه  . »حرمت نظر«ای برای  است نه مقدمه» عدم نظر«ای است برای  مقدمه» ستر
اند که  به این مطلب تصریح کرده] ٥٧[هللا داماد  و آیت] ٤٩ص ،١ج ،٥٦[ خوئی هللا آیت

 .ای بین این، به نحوی که بیان شده نیست مالزمه
 ستر و نظر، قائلند هرجا ۀ حرمت اعانه بر اثم در مسألۀثانیاً؛ برخی با استناد به قاعد
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: فرماید ن قاعده میضمن پذیرش ای) ره(امام خمینی. ستر واجب است نظر حرام است،
معصیت دخالت » قصد«بر معصیت به حکم عقل مستقل، قبیح است و در آن » عون«

مانند رفع آن، واجب است و » دفع منکر«اند که  و نیز پذیرفته] ١٢٩، ص١ج ،٥٣[ندارد، 
] ١٣٥، ص١ج ،٥٣[ اند، دانسته» کن کردن فساد ریشه«طور کلی مفاد نهی از منکر را  به

مثل نگاه زن [کنند که با نگاه حرام دیگری  ر مسأله ستر و نظر تصریح میدر عین حال د
 ،٥٢. [رعایت پوشش بر شخص به استناد حرمت اعانه بر اثم الزم نیست] به گردن مرد

از این رو ] ٣٩. [کند صدق نمی» اعانه بر اثم«زیرا در رعایت نکردن پوشش، ]٢٤٤، ص٢ج
 .دانند واجب نمی»  حرام دیگراننگاه«را برای جلوگیری از » ستر«ایشان 

به عالوه درباره این نوع مالزمه به این نکته کلی نیز باید توجه داشت که چنین 
جلوگیری «کند، بلکه از باب مقدمه،  را اثبات نمی» وجوب ستر«ای بر فرض قبول،  مالزمه

 ستر در همچنین وجوب. قابل انطباق است» ستر«گرداند که بر   را الزم می »از نظر حرام
 . اختصاص دارد» تعمد در نگاه«این صورت مطلق نبوده و به موارد علم به 

خاصی بین ستر و نظر نیست و احکام نظر ۀ شود مالزم از آنچه گفته شد مشخص می
به اهل کتاب از باب حکم ثانوی و ضرورت برخوردهای اجتماعی بوده است و در مورد 

دانند که در زمان  محدود به مواضعی می محدودیت نگاه، برخی فقها آن را ۀگستر
 :گوید الدین در این باره می کردند، شیخ محمد امین زین آن را ظاهر می] ص[هللا  رسول

و ] ص[و باید به حد احتیاط اکتفا شود که الزمه آن اکتفا به آنچه در زمان رسول هللا «
باشد؛ نه آنچه که در ، عرف زنان آن را آشکار می کردند و نمی پوشاندند، می ]ع[ائمه 
اما . شود بر اساس این مبنا دایره نگاه ضیق می] ٢٢[» بعد آنها بوده استهای  زمان

توان اکتفا  پوشانند، می ها را نمی اند که به جاهایی که عادتاً آن بسیاری از فقها بیان کرده
کفین و بین ال فرق فیه بین الوجه و ال«: فرماید هللا سیستانی در این باره می آیت. کرد

فرقی نیست بین «؛ ]١٥[»سائر ما جرت عادتهن علی عدم ستره من بقیه اعضاء البدن
» .پوشانند و بین سایر جاهایی که عادتاً از بقیه اعضاء بدن نمی] دو دست[صورت و کفین 

، »عدم حرمت آنان و همچنین وجود عسر و حرج«رسد بر اساس مبانی مذکور  به نظر می
 . منطبق بر مقتضای روایات استتر و قول دوم قوی

ای بین  از آنجا که مالزمه اوالً: حال با توجه به بررسی فقهی که انجام شد، باید گفت
 ۀتوان بواسط نظر و پوشش نیست؛ لذا کفار از این جهت با مسلمانان فرقی نداشته و نمی

 حجاب ۀوزکنند، برای مسؤولیت حکومت در ح این دسته روایات که جواز نظر را بیان می
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در این مورد، استثنا قائل شد و همانطور که خواهد آمد باید بین ادله وجوب حجاب و  
توان گفت این دسته روایات  ثانیاً می.  پوشش زنان غیرمسلمان و ادله الزام تفکیک کرد

به هیچ وجه ناظر به مسؤولیت حکومت نیستند و تنها در مقام بیان حکم مسلمانان 
ال نهن اذا «اند زیرا در روایات به طور صریح بیان شده،  این کفار بودههنگام برخورد با 

ها  ؛ یعنی هنگامی که نهی شدند و این خود بیانگر آن است که باید نسبت به آن»نهوا
اعتنایی آنان نسبت به رعایت  نهی از منکر صورت بگیرد و بعد نهی، در صورت بی

 .شود و نظر به ایشان جایز است  میحجاب، تکلیف مردان در لزوم نگاه کردن ساقط
 
 حرمت تظاهربه منکرـ ٣ـ١

آید که با کسانی که تظاهر به   معصومین این نکته به دست میۀبا بررسی روایات و سیر
امام صادق : مسعده بن صدقه گوید. انجام منکرات داشته باشند، باید برخورد شود

: اند  فرمودهوآلهعلیههللاسول خدا صلیالسالم نقل کردند که ر السالم از پدرشان علیه علیه
شود زیان و وبالش جز او را نخواهد  ی مرتکب می را که شخص در پنهانیهمانا معصیت

 هر گاه آن را آشکارا مرتکب شود و از طرف مردم سرزنش نشود زیانش یگرفت، ول
فه السالم اضا  خواهد گشت و ضررش همه را فرا خواهد گرفت؛امام صادق علیهیعموم

دین خدا را ]  تجاهر به معصیتییعن[این بدان جهت است که با این کار : فرمودند
 مخالفت با خدا و ی برایو نیز آنان که آمادگ. کوچک شمرده و آن را خوار نموده است

 ]٢. [ خواهند کردی از او پیروی جسته؛ یعنیدین او دارند به او تأسّ
 را شیوع دهد، همانند ی که کار زشتیکس«: فرماید ی موآلهعلیههللارسول اکرم صلی

 ] ٢٩٦، ص ١٢ج ،١٤[». است که خودش آن را انجام داده استیکس
 که یاین امت در شخص] نجات و عفو[من در مورد «: السالم فرمودند امام صادق علیه

  سلطان ستمگر ـ١ : از سه کسیحق ما را شناخت امید دارم، جز در مورد یک
 ]٣[» .دهد ی که گناه خود را آشکارا انجام می گنهکارـ٣ یفسان نیها  هوسی همنواـ٢

با متظاهر فرقی بین مسلمان و با توجه به روایات فوق و سیره، در لزوم برخورد 
مسلمان نیست؛ زیرا در صورتی که در مرعی و منظر و اماکن عمومی اقدام به تظاهر غیر

اسالمی حق دارد آنها را به اعمالی کنند که از نظر دین اسالم ممنوع است، حاکم 
هرچند که خیلی از دستورات اسالم  .های اسالمی جهت تعقیب و مجازات بفرستد دادگاه

کنند؛  در ادیان دیگر جایگاهی ندارد و آنها ضرورتی برای التزام به آن احساس نمی
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 السالم بر یهودی، نصرانی و مجوسی که علناً و آشکارا در میان چنانچه حضرت علی علیه
 ]١٨٨، ص١٤ ج  ،٤٥. [کردند خوردند، حد جاری می مردم شراب می

 که زنا کرده یا ی یا مجوسی یا مسیحییهود: السالم پرسید  از امام کاظم علیهیشخص
سازند،  ی میحدود اسالم را بر او جار«: اند، حکمش چیست؟ فرمود ر کردهشراب خورده دستگی

 مسلمین انجام داده و یا در غیر شهر آنها یشهرها از ی که او این گناهان را در شهریدر صورت
 ]٥٠، ص٢٨ج  ،١٤[» .اند  مسلمین آوردهیها یها را نزد قاض  آنیانجام داده ول

در صورتی که در مرعی و منظر و اماکن عمومی اقدام به تظاهر اعمالی کنند که از 
ای اسالمی برای ه نظر دین اسالم ممنوع است، حاکم اسالمی حق دارد آنها را به دادگاه

معنای لغوی و اصطالحی معروف و منکر «تعقیب و مجازات بفرستد و با توجه به 
آید، معروف و منکر یک معنای وسیع دارد که هم واجب و حرام بودن را و هم  برمی

شود، نه آنکه مستحب و مکروه بودن و هم هنجار و ناهنجار اجتماعی بودن را شامل می
] ٤١:نکـ [ »هم جمع باشد تا امری معروف یا منکر شناخته شوداین سه مصداق باید با 

 معروف و منکر را واجب و حرام ندانسته و در نتیجه ها که محدودهبطالن برخی نظریه
داند، مشخص را جزء منکرات نمیحجابی حجاب را جزء معروفات و در مقابل بی

 ] ٩. [شود می
 منکرات جزء شرایط قرارداد ذمه بر همین اساس فقها قائلند که عدم تظاهر به

باشد؛ چنانچه شهید ثانی معتقد است که انجام اعمالی نظیر خوردن گوشت خوک،  می
توسط اهل ذمه اگر به صورت علنی باشد، موجب فسخ ... نوشیدن شراب، رباخواری و

. عقد ذمه است چه در قرارداد ذمه اینها این موارد شرط شده باشد، چه شرط نشده باشد
صاحب جواهر نیز شرط چهارم از شرایط اهل ذمه را عدم تظاهر به منکرات ] ٣٥[

دارد اگر چنین  دانسته و این مسأله را از نظر برخی فقها مورد اجماع بیان و اظهار می
 ٢٦٩، ص٢١ج ،٦١. [ها هم نیامده باشد کنند نقض عهد خواهد بود، اگرچه در قرارداد آن

 ...] و ٤٨ ؛١٧. [توان دید دیگر فقها نیز میاین مطلب را در آثار فقهی ] ٢٧٠و
اهل کتاب باید در عقد ذمه تعهد نمایند که تظاهر به «: فرمایند می] ره[امام خمینی 

منکرات اسالمی نکنند و در صورت تظاهر به اعمالی که در اسالم ممنوع است، به موجب 
 ] ٥٨[».های اسالمی مجازات خواهند شد احکام دادگاه

حجابی  توان گفت، یکی از مبانی مهم برای جلوگیری از بی گفته شد میبنابر آنچه 
توسط حکومت، همین مسأله لزوم عدم تظاهر به منکرات است؛ البته باید توجه داشت 
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که ما در کشوری زندگی می کنیم که نظام قانونی بر آن حاکم است نه نظام فقهی 
 ٣٩ـ٣٤زات که برگرفته از اصول محض، بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجا

حجابی در قانون مجازات اسالمی جرم انگاری  آنجا که برای بی و  قانون اساسی است؛ از
شده است و جزء منکرات محسوب می شود؛ بنابراین وقتی اهل ذمه در صورت ارتکاب 
منکر بی حجابی، مجازات خواهند شد، تکلیف کسانی که تحت ذمه نیستند مانند 

 .  ان، کامالً مشخص استجهانگرد
 

 حکم مستفاد از قانون هر کشور. ٢ 
توان از قوانین حاکم کشور  حکم پوشش کفار و مسؤولیت حکومت در برابر آن را می

اسالمی استخراج کرد؛ زیرا با قراردادن مواد قانونی و آیین نامه ها بحث الزام به حجاب 
 :شودغیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد، تعیین می 

 جرم را چنین تعریف ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب  ٢با این بیان که ماده 
زات تعیین شده هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجا«: کند می

قوانین جزایی در مورد «: گوید  همان قانون می٣و ماده » شود است، جرم محسوب می
دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران  یت زمینی،کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکم

مرتکب جرم شوند، اعمال می شود، مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده 
 ۀگفتنی است ماد . است١که این ماده، بیانگر اصل سرزمینی بودن جرم و مجازات» باشد

  ٢. قانون مدنی نیز به همین معنا اشاره دارد٥
مصوب سال  بخش تعزیرات،ـ  قانون مجازات اسالمی ٦٣٨اده به مقدمات فوق م

کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، هر«: دارد کنیم که بیان می  اضافه می ـ١٣٧٥
 ٧٤تظاهر به عمل حرامی نماید، عالوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 

                                                                                                                                                                             
کند که هر مجرمي باید مطابق قانون کشوري مجازات شود که جرم در آنجا رخ  این اصل بیان مي. ١

اند که تابع  اند در حقیقت قبول کرده مردمي که سکونت در محلي را قبول کردهداده است؛ زیرا اوال 
قوانین همان محل باشند؛ ثانیا مجرم در هر محلي مرتکب جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم 

 اگر مجرم به موجب قانون  ثالثا. زند و به همین دلیل قانون همان محل صالحیت تعقیب او را دارد مي
یگري غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد موجب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور د

شود و در نهایت نیز برقراري امنیت هر کشوري از وظایف حکومت و قانون  کشور محل وقوع جرم مي
 .همان کشور است

د بود، مگر در کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهن«: ٥ماده . ٢
 ».مواردی که قانون استثنا کرده باشد
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ود که نفس آن عمل کب عملی شگردد و در صورتی که مرت ضربه شالق محکوم می
باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا  دارای کیفر نمی

تبصره این ماده نیز چنین مقرر » . ضربه شالق محکوم خواهد شد٧٤دو ماه یا تا 
زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از «: دارد می
 .»ه روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شدد

حجابی در تبصره این ماده جرم محسوب  با توجه به آنچه گفته شد، از آنجا که بی
در این تبصره بین مسلمانان و غیر مسلمانان، تفاوتی قائل نشده است، بنابراین  شده و

م بانوان اعم از ساکن و جهانگرد، الزم است و اگر آشکارا رعایت حجاب مناسب برای تما
 .شود به رفتارهای ناهنجار دست زدند، برابر مقررات اسالمی با آن ها برخورد می

ان آمده عالوه بر آنچه آمد، در سوگندنامه جهانگردان نیز به عنوان یکی از تعهدات آن
شوم،  رو می را که با آن ها روبهها و آداب و رسوم مردمانی  حرمت همه فرهنگ«: است که
و وزارت امور خارجه به عنوان یکی از متولیان امر جهانگردی در کشور درباره  ١»نگه دارم

بر اساس اعتقادات اسالمی و اجتماعی که «: پوشش زنان در ایران چنین یادآور می شود
 داشته در ایران وجود دارد، زنان باید با پوششی مناسب و روسری در جامعه حضور

 ،٢٧به نقل از [» .مردان نیز با پوششی معمول و رایج در جامعه حضور دارند. باشند
بر این اساس حفظ حجاب شرعی، بخشی از قانون، فرهنگ و ادب کشور ] ٦٥٥ص

 خود ۀجمهوری اسالمی ایران است و اگر جهانگردی بر خالف آن عمل کند، سوگندنام
 قانون مجازات اسالمی با ٦٣٨ ۀچه در متن مادتواند بر اساس آن را شکسته و دولت می

 .متخلف برخورد کند
همچنین در مورد این ادعا که خرده گرفتن بر رفتار گردشگر مبنی بر حجاب 

باید گفت بدیهی است که ] ٢٦[نداشتن وی، ضربه سختی به صنعت توریسم خواهد زد 
ارد و رویکرد الهی دولت اسالمی مجری احکام اسالم است و رویکردی الهی به حقوق د

مبنای قواعد حقوقی و منشأ «شود که  هایی اطالق می بودن حقوق بر مجموعه نظریه
دانند؛ حال چه خداوند از طریق وحی و ابالغ آن به  ها را اراده خداوند می اعتبار آن

اشخاص و یا خود  پیامبران خود به تشریع پرداخته و یا امر تشریع و وضع قواعد را به 
شود و  آنچه که در نظریۀ الهی مهم و اساسی تلقی می] ١٦[» .گذار کرده باشدمردم وا

                                                                                                                                                                             
) مقر سازمان جهانی جهانگردی(ونکوور کانادا  ١٩٨٨جو که در اجالس سال  ۀ جهانگرد صلحنامسوگند. ١

 .تحت عنوان جهانگردی نیرویی حیاتی برای صلح
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 توحید محوری، فرجام باشد، مبانی ها می فارق بین این نظام حکومتی با دیگر نظام
اعتقاد  بر این اساس اصل توحید فقط مربوط به. باوری وانسان شناسی وحیانی است

و کلیه رفتارهای انسان را به سمت تعالی نیست، بلکه روح حاکم بر تمام هستی است 
های رفتاری، از جمله نظام  محوری واالترین ارزش در نظامرو توحید دهد؛ از این جهت می

مداری جایگاهی در این نظام ندارد و  شود و اومانیسم و انسان حقوقی محسوب می
تنها خداست اندیشه و فکر بشر مالک تعیین قوانین برای امور حجاب و عفافی نیست و 

.  خداوند است نه بشرۀکه می تواند حدود آن را بیان کرده و مالک خواست و اراد
مبتنی بر دیدگاه الهی، اوالً تشریع و جعل احکام و تکالیف اوالً های  در حکومتهمچنین 

و بالذات از شؤون خدای متعال است و بالعرض و در طول تشریع خداوند به کسانی که 
گذاری مراجع دیگر تنها در صورتی اعتبار یند واگذار شده است و قانونمأذون از جانب او

چراکه با توجه . دارد که در عرض قوانین و تشریعات الهی قرار نگیرد و مخالف آن نباشد
 سامان ی به خواست و اندیشه بشری حجاب و عفاف متکۀ سکوالریسم، مسألۀبه اندیش

  حق دخالت در این امور را ندارند ویدین و وح مانند خدا، ییابد و هیچ عامل فرابشر می
 و ی، و امثال آن کامالً باید از غایات اخروی، اجتماعیاز طرف دیگر چون مسائل سیاس

 و ی به پسند و عرف بشری فاصله گیرد، بنابراین پوشش و حجاب نیز صرفاً متکیفرادنیو
 در آن دخیل ی آسمانیها شود؛ نه هدایت ی تنظیم میمعطوف به منافع این جهان

 . باشد و نه غایات آخرت گرایانه یم
های دینی دیگر در جوامع سکوالر جایگاهی از بعد دینی  بنابراین حجاب و ارزش

توان برای آن قوانین و مقرراتی را وضع کرد، که  نداشته و ندارند و تنها در صورتی می
 جامعه به خطر بیافتد امنیت یک مانعی بر سر دنیای یک جامعه واقع شود؛ مانند اینکه 

کاهش یابد که ... عفتی، بازده کاری، تحصیلی و  حجابی و بی و یا باعث شود که در اثر بی
هاست و  ای که دخیل در دنیای آن ها، آن هم تا اندازه در این صورت قوانینی را دولت

 . کنند عدم جعل این قوانین مانعی برای دنیایشان است، وضع می
های نظام حقوقی اسالم، هماهنگی آن با  ا توجه به آنکه از ویژگیب و از طرف دیگر و

 اجرای احکام ۀآخرت گرایی انسان است؛ اگر دولت اسالمی وظیفه خود را در زمین
 این احکام حجاب و عفاف و جلوگیری از ۀاسالمی در جامعه، انجام ندهند که از جمل

ر آخرت باشند و از آنجا که  فحشا در جامعه است؛ باید پاسخگوی اعمال خود دۀاشاع
حکومت دارای قدرت و سلطه است، مسؤولیت او بیشتر است و در صورت عدم توجه به 
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 فحشا در جامعه شده که وعده عذاب دردناک دنیوی و ۀاشاع آن خود عاملی برای 
براساس آنچه گفته شد هیچگاه مصلحت جذب ] ١٩ نور،. [اخروی به آن داده شده است

عامل نهادي « مبانی حکومت دینی نخواهد شد عالوه برآنکه بنابر آمار گردشگر مقدم بر
در این . و سازمانی تأثیر معناداري به عنوان مانع توسعه بر صنعت گردشگري ایران دارد

بخش سوء مدیریت، کمبود نیروهاي متخصص، تعدد نهادهاي تصمیم گیر و عدم وحدت 
 بازاریابی و عدم تبلیغات یا تبلیغات رویه و عدم هماهنگی میان آنها و همچنین ضعف

 مانع توسعه... نامناسب و کمبود خدمات آنالین نظیر صدور ویزا، رزرو بلیط، هتل و 

گردشگري در ایران شده است همچنین عامل زیربنایی تأثیر معناداري به عنوان مانع 
متگاهی نظیر ضعف امکانات رفاهی و اقا. توسعه بر صنعت گردشگري بین المللی ایران دارد

هتلها، رستورانها، سرویسهاي بهداشتی، شبکه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی عدم توزیع 
فضایی مناسب آنها در پهنه سرزمینی ایران یکی دیگر از موانع توسعه صنعت گردشگري در 

عامل سیاسی خارجی تأثیر معناداري به عنوان مانع توسعه بر صنعت گردشگري . ایران است
تحریمهاي اقتصادي علیه ایران از جانب شوراي امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا .  داردایران

هاي خارجی و تضاد   ناامن جلوه دادن ایران در رسانهایران هراسی و، و ایاالت متحده آمریکا
و اختالفات ایدئولوژیک ایران با کشورهاي همسایه و وجود جنگ، ناامنی و تروریسم در 

اما . المللی در ایران شده است یه ایران مانع توسعه گردشگري بینهاي همسامرزها و کشور
. ندارد عامل فرهنگی و دینی تأثیرمعناداري به عنوان مانع توسعه بر صنعت گردشگري ایران

هاي ایران با گردشگران  رهنگی، محلی و قومی و خرده فرهنگتفاوتها و تعارضهاي ف
ها و  ي احکام شرعی نظیر حجاب و ممنوعیت نوشیدنیالمللی و همچنین وجود و اجرا بین

 ]   ٦٤[. »هاي حرام مانع توسعه گردشگري ایران نیست خوردنی
 
 گیری نتیجه

 :توان نتیجه گرفت که میبا عنایت به آنچه گفته شد، 
 برابر این شود بیانگر مسوولیت دولت اسالمی در نچه از آیات و روایات استفاده میآ

 . مسأله است
 الزام حکومتی بر حجاب د تمسک به قاعده مکلف بودن کفار به فروع، برایهرچن
 ۀتوان از اطالق ادل باشد؛ اما اصل الزام غیر مسلمان به حجاب شرعی را می تمام نمی

 . ازمنکر استفاده کرد معروف و نهی امربه
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فار سخن وآله به کعلیههللادر برخی آیات به طور صریح از امر و نهی پیامبر اکرم صلی
رفته است که خود دلیل دیگری است بر اینکه حکومت حق الزام بر حجاب هم از باب اینکه 

 . حجابی رخ می دهد و هم از باب دفع مفسده و از باب مصالح عامه را دارد منکری مانند بی
تأثیر عنصر زمان و مکان را نیز در این مسأله نباید فراموش کرد و دولت اسالمی از 

ظم عمومی و مصالح جامعه اسالمی باید اقدام مناسب را کند و با کسانی که باب حفظ ن
 .تظاهر به منکرات داشته باشند، باید برخورد شود

ای بین نظر و پوشش نیست؛ لذا کفار از این جهت با مسلمانان  از آنجا که مالزمه
د، مسئولیت  کنن  برخی روایات که جواز نظر را بیان میۀتوان بواسط فرقی نداشته و نمی

 . را از دولت اسالمی نفی کرد
توان از قوانین حاکم کشور  حکم پوشش کفار و مسؤولیت حکومت در برابر آن را می
ها بحث الزام به حجاب  نامه اسالمی استخراج کرد؛ زیرا با قراردادن مواد قانونی و آیین

 .غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد، تعیین می شود
 قانون مجازات ٦٣٨اوالً تبصره ماده : آنچه گفته شد پیشنهاد می شودبا توجه به 
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ضرورت وکارکردهای آن، ، ثانیا؛ ازجانب سازمان گردشگری حجاب اسالمی، فلسفه

 .فی شودبرای گردشگران خارجی به نحو شایسته و هنرمندانه تبیین و معر
 
 منابع

عـوالي اللئـالي العزیزیـة فـي األحادیـث          ].  ق ١٤٠٥[ابن أبي جمهور، محمد بن زین الدین        ]. ١[
 .٥٤، قم، دار سید الشهداء، ص٢جلد. الدینیه

دوم، قـم، دارالـشریف     . ثواب األعمال و عقاب األعمـال     ]. ق١٤٠٦[یابن بابویه، محمد بن عل    ]. ٢[
 .٢٦١الرضی، ص

، قـم، جامعـه     ١، جلـد    ی اکبـر غفـار    یعلـ : مـصحح .  الخـصال ]. ش١٣٦٢[ ــ  ــــــــــــــ]. ٣[
 .١١٩مدرسین، ص

 امیـر فریـدون گرگـاني، تهـران،         :متـرجم . اي از تلمود   گنجینه.]ش١٣٨٢[، راب   ابراهام کهن ].٤[
 .١٨٦، صانتشارات اساطیر

 .٢٠٥، صیقم، مجمع اندیشه اسالم. نظریة الحکم في اإلسالم]. ق١٤٢٥[، محسن یاراک].٥[
. الشیعه في أحکام الشریعه     مختلف]. ق١٤١٣[، عالمه حسن بن یوسف بن مطهر      ی حل یاسد].٦ [

 .٩٣، دوم، قم، مؤسسه نشر اسالمی، ص٧جلد 



  ٤٦١  پژوهشی فقهی ـ حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد

کـشف اللثـام و اإلبهـام عـن         ]. ق١٤١٦[، محمد بن حسن بن محمـد        ی فاضل هند  یاصفهان].٧[
 .٩، صی، قم، دفتر انتشارات اسالم٢جلد. قواعد األحکام

  .٨، ص٩/١٠/٨٦ عدالت،ی، روزنامه صدای، سیدمحمدعلیازای].٨[

هـا و    ، حجـاب مـسئولیت    »لزام حکومتی حجـاب    فقهی ا  ۀنقد و بررسی ادل   «،  ]ش١٣٨٧[،  ــــــــــ].٩[
 .٣٣٥ و٣٣٤اختیارات دولت اسالمی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ص

،  قم، موسسه    ٣جلد. م العتره الطاهره  الحدائق الناضره فی احکا   ]. بی تا [بحرانی، شیخ یوسف  ].١٠[
 . ٣٩ص نشر اسالمی،

یوســف کیــوان : متــرجم. ]مــصور[پوشــاك اقــوام مختلــف ]. ش١٣٦٧[بــراون و اشــنایدر ]. ١١[
 .١١٦، تهران،کارگاه هنر، صیشکوه

 .٢٧٠قم، دفتر مؤلف، ص. أسس الحدود  التعزیرات]. ق١٤١٧ [ی، جواد بن علیتبریز]. ١٢ [
 .نوزدهم، تهران، سروش. ی فرهنگی و برهنگیفرهنگ برهنگ]. ش١٣٨٩ [یعل المحدادعادل، غ]. ١٣[
، قم، مؤسسه ٣٠، ٢٨، ٢٠،  ١٢جلد  . وسائل الشیعه .  ]ق١٤٠٩[، محمد بن حسن   یحر عامل ]. ١٤[

 . آل البیت علیهم السالم
، قـم، مکتـب آیـه هللا        ٣جلـد   . منهاج الـصالحین  ]. ق١٤١٤[ی، سید عل  ی سیستان یحسین]. ١٥[

 .١٥ السید السیستاني، صیالعظم
تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه . فلسفه نظام حقوق زن .]ش١٣٩٠[نیا، محمود   حکمت].١٦[

 .١١٥ص اسالمی،
شرائع اإلسالم فـي مـسائل الحـالل و         ]. ق١٤٠٨[، محقق نجم الدین جعفر بن حسن      یحلّ]. ١٧[

 .٣٠١، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ص١دوم، جلد. الحرام
. ی لتحریـر الفتـاو    یالسرائر الحاو ]. ق١٤٠١[، محمد بن منصور بن احمد ابن ادریس       یحلّ ].١٨[

 .٦١٠، قم، جامعه المدرسین، ص٢دوم، جلد 
محمد محیي الدین عبـد الحمیـد،       : محقق. السیرة النبویه ]. م١٩٦٣[ الحمیري، ابن هشام   ].١٩[

 .١٠٥١، مصر، مکتبه محمد علي صبیح وأوالده، ص٤جلد 
 ٧و٥دوم، جلـد  . جامع المدارك في شـرح مختـصرالنافع      ]. ق١٤٠٥[، سید احمد  یخوانسار]. ٢٠[

 .،قم، موسسه اسماعیلیان
محـدوده حجـاب جهـانگردان و اتبـاع بیگانـه در کـشورهای               ].ش١٣٨٧[محمـد    روشن،]. ٢١[

قـم، پژوهـشگاه علـوم و فرهنـگ     .  حجاب مسؤولیت ها و اختیـارات دولـت اسـالمی    اسالمی،
  .٦١٢اسالمی، ص

قـم، موسـسه    ،  ٧سـوم، جلـد   . یکلمـه التقـو   ]. ق١٤١٣[ زین الدین، شـیخ محمـد امـین       ]. ٢٢[
 .٢٠اسماعیلیان، ص

نظـام اسـالمی و     . نظام اسالمی و مسأله پوشش زنـان      ].ش١٣٨٧[زیبایی نزاد، محمد رضا     ]. ٢٣[
 .٣٠قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص. مسأله حجاب



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم ، شمارۀپنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤٦٢

قـم، مؤسـسه امـام      ،  ١جلد. ]للسبحاني[ئل األربع   الرسا]. ق١٤١٥[، جعفر   ی تبریز یسبحان]. ٢٤[
 .٦٥صادق علیه السالم، ص

قم، مرکز تنظـیم و نـشر آثـار حـضرت     . التعزیر، احکامه و حدوده  ]. بی تا  [ ، لطف هللا  یصاف].٢٥[
 .١١٥و١١٤، صی صافیآیت هللا العظم

 .٩، ص٨٢/ ٩/١٠روزنامه یاس نو، » !حقوق بشر آري یا نه؟«صدر، شادی، ]. ٢٦[
نگاهی دوباره به پوشش زنـان جهـان    «].ش١٣٨٦[ صالحی اصفهانی سهیال فراست، اعظم  ].٢٧[

 . ١٨٥ و ١٨٤ شماره ،پیام زن. »گرد

نقــش امنیــت در توســعه «]. ش١٣٨٩[ي، ســید اســکندر، هــدایتي مقــدم، زهــرا صــیدای ].٢٨[
ـ فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسـالمي . »گردشگري  واحـد شوشـتر، سـال     

 . چهارم، شماره هشتم

 .قم، مؤسسه دار التفسیر، ٩جلد. یمستمسک العروه الوثق]. ق١٤١٦[ حکیم، سید محسنیطباطبائ]. ٢٩[
ریاض المسائل في تحقیق األحکام    ]. ق١٤١٨[ معاذ ی بن محمد بن اب    ی، سید عل  یبائطباط]. ٣٠[

 .٢٣٥قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ص، ١٢جلد. بالدالئل
سید محمد  : مترجم.  تفسیر القرآن  یالمیزان ف ]. ش١٣٧٤[، سید محمد حسین   یطباطبای ].٣١[

 . یت اسالمقم، دفتر انتشارا، ٨و٤، پنجم، جلدی همدانیباقر موسو

 األئمـه    قم، مرکز فقه  ،  ١جلد. العروه الوثقي ]. ق١٤٢٢[طباطبایي یزدي، سید محمد کاظم    ]. ٣٢[
 . ٣٩٢األطهار، ص

 یحـسن الموسـو   : مصحح محقق و . تهذیب األحکام ]. ق١٤٠٧[، محمد بن الحسن     یطوس]. ٣٣[
 .   ١٨٠دار الکتب اإلسالمیه، ص تهران، ، ٦، جلد خرسان، چهارم 

 .٤٨٤قم، قدس محمدي، ص. النهایه]. بی تا [ـــــــــــــــ]. ٣٤[
الروضـه البهیـه فـي شـرح اللمعـه      ]. ق١٤١٠[، زین الدین بن علي  ]الشهید الثاني [ العاملي]. ٣٥[

 . ٣٨٩، صی داوریقم، کتابفروش، ٢جلد. الدمشقیه

، سـالمي قـم، مجمـع الفکـر اإل    . الوالیه اإللهیـه و والیـه الفقیـه       ]. ق١٤١٣[، محسن   یعراق]. ٣٦[
 . ١٣ص

 یقم، کنگره جهـان   . المقنعه]. ق١٤١٣[ محمدبن النعمان  ]شیخ مفید [  البغدادي یالعکبر]. ٣٧[
 .٥٢١هزاره شیخ مفید، ص

، مسأله حجاب در جمهوری اسالمی ایران، اول، تهـران، دانـشگاه            ]ش١٣٩١[ غالمی، علی ]. ٣٨[
 .٣١٣ـ٣٠٧امام صادق علیه السالم، ص

تفصیل الشریعه في شرح تحریـر      [ کتاب النکاح ]. ق١٤٢١[ ، محمد ی لنکران یفاضل موحد ]. ٣٩[
 . ٤٣السالم، ص  ائمه اطهار علیهمیقم، مرکز فقه. ]الوسیله

ـ  یفاضل موحد ]. ٤٠[ قـم، مرکـز فقـه االئمـه         دوم،  . القواعدالفقهیـه ]. ق١٤٢٥[، محمـد  ی لنکران
 . ]ع[ االطهار



  ٤٦٣  پژوهشی فقهی ـ حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد

می در امر حجاب با استناد به ادلـه         مسئولیت دولت اسال  «]. ش١٣٩٣[فالح تفتی، فاطمه    ]. ٤١[
 .٨٩ـ٨٥، ص٦٤مطالعات راهبردی زنان،سال شانزدهم، شماره . »نهی ازمنکر امر به معروف و

 یضیاء الـدین حـسین    : ص مصحح ،  محقق. الوافي]. ق١٤٠٦[، محمد محسن  یفیض کاشان ]. ٤٢[
 .٨٢صالسالم،  اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علي علیه، ٢جلد ،یاصفهان

 ی درسـهای  ی مرکز فرهنگـ    تهران،،  ٣و١ چهارم،جلد .تفسیر نور  ].ش١٣٨٩[قرائتی، محسن   ]. ٤٣[
 .از قرآن

 . ١٠٣ دوم، انتشارات بوستان کتاب، ص.فقه و پوشش بانوان]. ش١٣٨٤[اکبر   علیکالنتری،]. ٤٤[

 .ث دار الحدی ، قم،١٤و١١، ١٠، ٩ جلد. کافي.  ]ق١٤٢٩[ ، محمد بن یعقوبیکلین]. ٤٥[
ــانی،]. ٤٦[ ــان و محــدودیت«]. ش١٣٧٦[ محمــد صــادق مزین زمــستان . »جهــانگردیهــای  زن

 .١٩٥ص ،١٤ شماره ،فقه مجله
 .١٢٨تهران، صدرا، ص، شانزدهم. اسالم و مقتضیات زمان]. ش١٣٧٩[مطهری، مرتضی ]. ٤٧[
مجمع الفائده و البرهـان فـي شـرح إرشـاد           ]. ق١٤٠٣[، احمد بن محمد،     یمقدس اردبیل ]. ٤٨[

 .٤٣٨، صیقم، دفتر انتشارات اسالم، ٧جلد. األذهان
، یمحمد باقر بهبـود   : محقق، صمصحح . زبده البیان في أحکام القرآن     ].تا بی[ــــــــــــ  ]. ٤٩[

 .١٩٩تهران، المکتبه الجعفریه إلحیاء اآلثار الجعفریه، ص
الکتـب اإلسـالمیه،    ارتهـران، د  ،  ٣جلـد . تفـسیر نمونـه   ]. ش١٣٧٤[صـر   ، نا یمکارم شیراز ]. ٥٠[

 .١٠٤ص
مهــدي :  محقـق .هالقواعـد الفقهیـ  ]. ش١٣٧٧[موسـوی بجنـوردی، سـید محمـد حــسن     ]. ٥١[

 .٣٨قم، الهادي، ص، ١ محمد حسین الدرایتي، جلدـالمهریزي 
 .العلمقم، مؤسسه دار، ٢ و ١جلد. تحریر الوسیله.  ]ش١٣٧٩[، روح هللا یالموسوی الخمین]. ٥٢[
 .قم، موسسه اسماعیلیان، ١سوم،جلد. المکاسب المحرمه]. ق١٤١٠[ـــــــــــــــــ ]. ٥٣[
 .٢٨٩، ص تهران، وزارت ارشاد اسالمی،٢١ جلد.صحیفه نور]. ش١٣٦٤[ـــــــــــــــــ ]. ٥٤[
 . قم، دارالعلم. کتاب الزکاه]. ق١٤١٣[سید ابوالقاسم  ،ی خوییموسو]. ٥٥[

هللا سـید ابوالقاسـم       تقریـرات آیـت   [کتـاب النکـاح     ]. ق١٤٠٧[موسوی خوئی، محمدتقی    ]. ٥٦[
 . قم، دار الهادی، ١جلد. ]خوئی

کتاب ]. ق١٤١٦] [تقریرات سید محمد محقق داماد    [، عبد هللا    ی آمل یمؤمن، محمد جواد  ]. ٥٧[
 .٣٣٤، صیقم، دفتر انتشارات اسالم، ١دوم، جلد. الصاله

شخصی و فکـری از نظـر امـام خمینـی و مبـانی              های    آزادی] .١٣٨١[م، مهدی منتظر قائ ]. ٥٨[
 .١٤٢ص، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. فقهی آن

 ،قـم،   ٢جلـد .  هللا علیه و آله و سلّم      یمکاتیب الرسول صلّ  ]. ق١٤١٩[یاحمد ی، عل یمیانج]. ٥٩[
 .٥٢٧ص، دار الحدیث



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم ، شمارۀپنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤٦٤

 .٦٥ص، تحریرالمرئه، تهران، مرکزی: ترجمه. یزن و آزاد ].تا بی[مهذب، حاج سید احمد ]. ٦٠[
: قـق مح. جواهر الکالم في شـرح شـرائع االسـالم        ]. ش١٣٦٢[النجفي، شیخ محمد حسن     ]. ٦١[

 .تهران، دار الکتب االسالمیه ،٢١شیخ عباس قوچاني، سوم، جلد
 ٧ جلـد  .مستدرك الوسائل و مـستنبط المـسائل       ].  ق ١٤٠٨ [یتق، حسین بن محمد   ینور]. ٦٢[

 .٤٤٨ص، السالم ،قم، مؤسسة آل البیت علیهم
، قم، مؤسسه الجعفریه    ، ١جلد. مصباح الفقیه ]. ق١٤١٦ [ی، آقا رضا بن محمدهاد    یهمدان]. ٦٣[

 . ٢٢٧ص

سی موانع توسعه صنعت گردشگري     برر]. ش١٣٩٤[مهماندوست، خدیجه،    و ویسی، هادي ]. ٦٤[
فصلنامه ژئوپلیتیک، سال یازدهم، شـماره      . وديبا بر گردشگري ور    المللی در ایران تأکید    بین

 .١٥٢اول، ص


