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جستاری نو در حکم پوشش گردشگری بانوان
معصومه شرفالدین الموسوی
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چکیده
یکی از مهمترین مسائل علم فقه وحقوق و جامعهشناسی مسئله جستار نو در
حکم پوشش گردشگری بانوان است .رواج روزافزون گردشگردی در ميان بانوان
در عصر حاضر بهویژه در کشورهای غير اسالمی بنابر دالیلی مانند علمآموزی،
سياحت و ...و با توجه به موقعيت جغرافيایی وآداب رسوم مختلف آن مناطق،
نوع پوشش بانوان از یک طرف امکان شهرتیافتن آن و از طرفی اضطرار و
حتی بهواسطه تبليغ اسالمهراسی در ميان مردم آنجا از جمله مسائلی است که
موجب تحقيقات نو در احکام شده است .در نوشتار حاضر ،حکم پوشش بانوان
در دو محور کيفيت و کميت پوشش بررسی میشود و با ژرفنگری در نقش
موضوعشناسی و پویایی فقه اسالمی بهدست میآید که نحوه پوشش و کيفييت
آن در مناطق مختلف ،متفاوت است اگرچه مقدار پوشش در همهجا یکسان و
غير قابل تغيير است.
واژگان کلیدی :پوشش ،شهرت ،سياحت ،گردشگردی ،اسالمهراسی ،اضطرار،
علمآموزی ،قاعده تنفير.

 .1مقدمه
فقه اسالمی در زندگی و آسایش انسانها تأثير بسزایی دارد و میتواند با دستورهای خود مشکالت
جامعه بشری را حل کند .جهانشمولی برای دستورات فقه به این دليل است که زاده عقل محدود
بشر نيست و از آن بهوجود نيامده است تا محدود به یک عصر و مکان خاص باشد بلکه حکمت
آسمانی آن برای مصلحت بشر در همه نسلها و زمانهای متغير ،عرفها و احوالهای متحول و
نژادها و سرزمين گوناگون وضع شده است و بدین جهت در هر زمان و نزد هر قوم و نژادی فقه اسالمی
تازگی دارد و گذشت زمان و تغيير انسانها از نظر آگــــاهی و دانش باعث کهنگــی آن نمیشود .از
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 .1دانش پژوه سطح چهار فقه خانواده ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی

العالمیه ،پاکستان.

مصادیق بارز جهانشمولی فقه در این عصر میتوان به ارتباطات گردشگری بانوان و مسائل فقهی
که با آن مواجه هستند ،اشاره کرد .بانوان مسلمان جهانگرد که با اعتقاد و باور به ارزشهای اسالمی
میخواهند به گردشگری بپردازند باید آگاهیهای کافی از آنجا داشته باشند و موقعيت و شرایط
را ارزیابی کنند و این به تکليف شرعی آنها مربوط است؛ زیرا حجاب و عفاف از مسائلی است که
رعایت آن بر زن واجب و ضروری است .در منطقه گردشگری ،دو مقوله مهم مورد نظر است :از
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یک طرف نوع خاص پوشش بانوان که با فرهنگ آن منطقه موجب حرج و حتی شهرتش میشود
و از طرف دیگر تبليغ اسالمهراسی در کشورهای غير مسلمان موجب تنفير دین بهسبب نوع
پوشش خاص یک زن مسلمان میشود .در مقاله حاضر سعی بر آن است با کاوشی نو ،حکم
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پوشش زنان (کميت و کيفيت پوشش) در گردشگری با استفاده از فقه پویا بررسی شود.

 .2مفهومشناسی
 .1-2گردشگری

گردشگر واژهای است فرانسوی از ریشه تور و بهمعنای چرخش ،پيمودن ،طیکردن ،سيرکردن و
گردشکردن .اصطالح توریست برای نخستينبار در ميان فرانسویان متداول شد( .حيدری
چيانه ،1383 ،ص )34در فرهنگ و ادبيات فارسی ،گردشگری یا جهانگردی به سفرکردن در
اقطار عالم برای تفرج ،سياحت ،زیارت و مسافرت به مقصدی و بازگشت به محل سکونت اصلی
گفته میشود و شامل سفرهای کوتاه و موقت به قصدهای غير از محل کار و سکونت اصلی برای
سير و سياحت است (حيدری چيانه ،1383 ،ص .)35براساس تعریف سازمان جهانی توریسم،
گردشگری یا معادل دقيق و درست انگليسی آن توریسم به کليه فعاليتهای افرادی اطالق
میشود که به مکانهای خارج از محيطهای عادی خود برای گذراندن ایام فراغت ،انجام کار و
سایر هدفها و برای مدت کمتر از یک سال میروند .به این ترتيب محدوده توریسم از
مسافرتهایی که فقط برای گذراندن تعطيالت و سپریکردن چند روز برای دیدار دوستان و
آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام میشود بسی فراتر میرود .توریسم در معانی وسيع آن
شامل افرادی میشود که در ارتباط با کار و حرفه خود سفر میکنند و فعاليتهای علمی و
تحقيقاتی انجام میدهند .به این ترتيب دامنه تأثيرگذاری بر محيط و تأثيرپذیری آن از محيط
بسيار وسيعتر میشود .این جدیدترین تعریفی است که از طرف سازمان جهانی توریسم ارائه
شده است (فرجی راد؛ و آقاجانی.)1388 ،

 .3انواع گردشگری
 .1-3گردشگری براساس زمان

با توجه به زمان مدت اقامت و یا طول مدت مسافرت میتوان از گردشگری کوتاهمدت و درازمدت
صحبت کرد و آنها را از یگدیگر تفکيک کرد.
 .2-3گردشگری براساس مکان (مقصد)

این نوع گردشگری به دو بخش داخلی و خارجی تقسيم میشود و از طرفی باید دانست که آیا
مقصد مسافرت ،شهر است یا روستا که میتواند توریسم شهری و روستایی را ایجاد کند.
گردشگری در روستا براساس فعاليتها و هدف عبارتند از :گشتوگذار ،فعاليتهای آبی و
هوایی ،زمينی و دورههای یادگيری مهارت( .شاریلی ،1380،ص )12در گردشگری شهری،
انگيزه گردشگر دیدار از جاذبههای شهری و یا دیدار اقوام و دوستان در شهر و یا ترکيبی از هر
دو است.
 .3-3گردشگری براساس انگیزه سفر

انگيزه و هدف گردشگری توریسم تفریحی ،درمانی ،فرهنگی ،آموزشی و سياسی را تشکيل میدهد.
 .1-3-3گردشگری تفریحی

در این نوع گردشگری افراد برای استفاده از تعطيالت یا تفریح و استراحت و استفاده ازآب و
هوای خنک به مسافرت میروند.
 .2-3-3گردشگری درمانی

در این نوع گردشگری ،افراد برای استفاده از آبهای معدنی ،گذراندن نقاهت ،معالجه و نظایر
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آن اقدام به مسافرت میکنند.
 .3-3-3گردشگری فرهنگی و آموزشی

این نوع از گردشگری برای آشنایی مواریث فرهنگی و هنری آداب و رسوم ،بنا ها و آثار تاریخی
با هدف آموزشی ،تحقيقاتی و پژوهشی صورت میگيرد.
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 .4-3-3گردشگری مذهبی و زیارتی

یکی از رایجترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است.
 .5-3-3گردشگر بازرگانی و تجاری

مهمترین مسافرتهایی که با این عنوان صورت میگيرد عبارتند از :سفرهایی که برای شرکت
در بازارهای مکاره و نمایشگاههای کاال ،صنایع و  ...صورت میگيرند.
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 .6-3-3گردشگری ورزشی

هر نوع مسافرت که برای فعاليتهای ورزشی باشد گردشگری ورزشی ناميده میشود مانند
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اسکی ،کوهنوردی ،شنا و( . ...رضوانی ،1383 ،ص)19

 .4سیر و سیاحت
سياحت یکی از واژههایی است که در رابطه با گردشگری و جهانگردی در قرآن مطرح است.
لغتشناسان در توضيح آن چنين نوشتهاند« :سائح من ساح فی االرض ،یسيح یسيحا ،اذ استمر
ّ
فی الذهاب و منه السيح ،الماء الجاری و من ذلک یسمی الصائم سائحا الستمراره علی الطاعه
فی ترک المشتهی؛ سائح به کسی گفته میشود که در زمين میچرخد و گردشگری میکند.
اصل این کلمه به معنای حرکت و رفتن مدام است .به همين جهت به آب روان ،سيح گویند و از
این رو به انسان روزهدار ،سائح میگویند؛ زیرا در فرمانبرداری و اطاعت از خداوند و دوریگزیدن
از خواستههای نفسانی در طول روز پیگير و استوار است»( .طبرسی )146/3 ،1415 ،سياحت
بهمعنای گردشگری و جهانگردی ،جهانپيمایی (دهخدا )740/17 ،1335 ،و گردشکردن در
شهرها و کشورهای مختلف است (معين .)1966/2 ،1375 ،واژه سير در لغت بهمعنای رفتن،
عبورکردن ،گشتن (ابن فارس ،1404 ،ص )120و راهرفتن آمده است (ابنمنظور،1414 ،
 .)389/4این واژه در قرآن به اشکال و هيأتهای گوناگون بهکاربرده شده است که بهطور کلی
به دو دسته تقسيم میشود :الف) آیاتی که در قالب فرمان و امر به پيروان دستور گردشگری
میدهد« :قل سيروا فی االرض» (روم ،)42 :ب) آیاتی که بهصورت استفهام سرزنشی و تحریکی
تأکيد به گردشگری کرده است« :افلم یسيروا فی االرض فينظروا کيف عاقبه الذین من قبلهم»
(یوسف .)109 :باتوجه به آیات ذکر شده ،میتوان گفت که سير در کاربرد قرآنی ،حرکتی را
گویند که همراه با تحقيق و فکر در عالم هستی صورت گيرد.

 .5گردشگری زنان در اسالم
 .1-5ادله جواز گردشگری زنان

آیات و روایاتی که انسان را به سيروسفر و گردشگری در روی زمين دعوت میکنند بهصورت عام
بيانشدهاند و فقط مختص مردان نيست .زنان نيز در این تکليف شریکند در نتيجه زنان نيز مانند
مردان مجازند که به سيروسفر و گردشگری بپردازند« .قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فی االرض
فانظروا کيف کان عاقبه المکذبين .هذا بيان للناس و هدی و موعظه للمتقين؛ هر قوم برابر کارها
و ویژگیهای خود سرنوشتی داشتند که شما نيز همانند آن را دارید ،پس در روی زمين گردش
کنيد و ببينيد سرانجام تکذیبکنندگان آیات الهی چگونه بود .این روشنگری برای همه مردم و
هدایت و اندرزی برای تقواپيشگان است» .خداوند در دو آیه باال ،گذشته را با زمان حاضر و زمان
حاضر را با گذشته پيوند میدهد .از این رو از انسانها میخواهد به سيروسفر بپردازند و در آثار
پيشينيان ،ملتها و زمامداران و آثار برجای مانده از آنها دقت کنند تا با بهرهوری از آن ،راه زندگی
را بيابند .آیه« :هذا بيان للناس» عموم مردم چه زن و چه مرد چه کافر و چه مؤمن را به سير و
گردشگری فراخوانده است و حتی در برخی آیات از زنان مؤمن به عنوان سائحات و از مردان به
سائحين یاد کرده است (توبه112 :؛ تحریم.)5 :
در سيره پيامبر

و یاران آن حضرت که همسران خود را در جنگها همراه میبردند ،این

سيروسفر نهتنها جایز بلکه شایسته بوده است( .رشيدرضا )53/11 ،1990 ،به نقل شيعه و سنی،
پيامبر گرامی

در مسافرتها و جنگها به قيد قرعه یکی از همسران خود را همراه میبرد

(سيوطی ،بیتا25/5 ،؛ طباطبایی .)96/18 ،1417 ،ليلی غفاریه که افتخار لقب مجاهد و رزمنده
را گرفته است در جنگهای متعدد با پيامبر

و در جنگ جمل در کنار سربازان امام علی

بوده است« .ليلی الغفاریه مجاهده غازیه کانت تخرج مع النبی
تقوم علی المرضی و لما خرج علی بن ابيطالب
و رزمنده بود .با پيامبر

فی مغازیه فتداوی الجرحی و

الی البصره خرجت معه؛ ليلی غفاری مجاهد

به غزوات میرفت ،مجروحان را مداوا میکرد و به امور مریضان

میپرداخت و هنگامی که امام علی
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برای سرکوبی اصحاب جمل به بصره میرفت همراه او

بود» (ابن هشام .)356/3 ،1412 ،با توجه به آیات و سيره پيغمبر

میتوان نتيجه گرفت

که در اسالم ،سيروسفر و گردشگری زنان مانند مردان جایز شمرده شده است و اختصاص به
مردان ندارد ،اما زنان مسلمان پایبند به ارزشهای اسالمی و دستورهای دینی هستند .حضور
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آنها شرایط و محدودیتهایی دارد که باید در همه تالشهای اجتماعی از جمله در سيروسفر به
آن توجه داشته باشند مانند رعایت حجاب و عفاف (نور.)30-31 :
تأکيد اسالم بر ارزش و اهميت علم و علمآموزی برای مسلمان ،محرک اصلی برای کسب علم
و دانش و فراگيری علوم گوناگون در طول تاریخ بوده است .اسالم دانشاندوزی را یک وظيفه
تلقی میداند و این خود بدان معناست که مسلمانان موظف شدهاند در طول حيات همواره
62

بهسوی کسب علم و دانش بروند و از نتایج سودمند آنها در زندگی خود بهرهمند شوند .علم در
اسالم معرفتی همگانی و فراگير است و آن را از انحصار طبقه خاصی از افراد و پایين و سال
مشخص و مکان خاص برای یادگيری بيرون کرده است و فراگيری علم و دانش را مربوط هر زمان
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و مکان که انسان میتواند آن را فراگيرد ،قرارداده است .اسالم برای دانشاندوزی مرزی
نمیشناسد و دامنه آن را بینهایت میداند .پيامبر

فرموده است« :طلب العلم فریضة علی

کل مسلم و مسلمه؛ جستوجوی دانش بر هر مرد و هر زن مسلمان واجب است» .میتوان گفت
که اسالم هيچگونه محدودیتی از نظر جنس ،زمان و مکان برای فراگيری دانش قائل نيست و
تمام محدودیتها را برای افرادی که میخواهند علم و دانش بياموزند از ميان برداشته است.
قرآن مسلمانان را به هجرت در راه آموختن علم فرامیخواند و میفرماید« :فوالنفر من کل فرقه
منهم طائف ليتفقهوا فی الدین و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم؛ پس چرا از هر فرقهای از آنان
دستهای کوچ نمیکند تا دستهای بمانند و در دین خدا آگاهی پيدا کنند و قوم خود را وقتی
بهسوی آنان بازگشتند ،بيمدهند که آنان از کيفر الهی بترسند» (عنکبوت« .)43 :اطلبوا العلم و
لو بالصين»( .مجلسی )177/2 ،1410 ،براساس این حدیث ،مسلمانها در همه زمانها این
ندای آسمانی را به گوش جان شنيدند و با شور و شوق تمام از شهرهای مختلف بهسوی مراکز
علمی شناختهشده و در جستوجوی دانش به این شهر و آن شهر سفر میکردند.
 .2-5نوع پوشش در گردشگری بانوان

حجاب و پوشش اسالمی از ضروریات دین اسالم است و تمام فقها حتی اهل تسنن بر وجوب
حجاب اجماع دارند ،ولی در حد پوشش نظریاتی مطرح شده است .اصل همين است که یک
زن مسلمان برای هر قصدی که از منزل خارج میشود از جمله گردشگری باید ضروریات اسالم
که حجاب از مصادیق بارز آن است را رعایت کند .در نوع پوشش (چادر ،مقنعه ،مانتو و )...آنچه
مهم است این است که موجب تهييج و تحریک مردان نباشد.

 .3-5نوع پوشش زن مسلمان گردشگر با فرهنگ متفاوت

زن مسلمانی که برای تفریح به مناطق مختلف با فرهنگ متفاوت سفر میکند ممکن است نوع
پوشش خاص او موجب شهرت یا عسر و حرج او شود ،پس ممکن است نوع پوشش خود را
براساس عرف آنجا انتخاب کند .اسالم برای حجاب زنها دو نوع محدودیت را بيان کرده است:
یکی از جهت فراگيری نسبت به بدن که بهجز گردی صورت و دستها تا مچ نباید دیده شود و
دیگری کيفيت پوشش که نباید بدننما یا چسبان باشد و نيز نباید جلب توجه نامحرم شود .نقش
عرف در این ميان ،انتخاب نوع حجابی است که اسالم اصل آن را مشخص کرده است؛ یعنی
عرف هر منطقهای نوع پوشش خود را منطبق بر حجاب اسالمی میکند .به همين دليل در ميان
هر نوع پوشش بومی ،نوع باحجاب و بیحجاب یافت میشود .مهم در اسالم شکل حجاب نيست
بلکه اصل حجاب است و در رساله عمليه هم به همين امر اشاره شده است .زنان مسلمان
گردشگر میتوانند نوع پوشش خود را براساس فرهنگ و عرف آنجا داشته باشند ،ولی حدود
پوشش اسالمی و قيد مورد نظر رعایت شود.
ائمه اطهار میفرمایند« :هيچگاه لباس شهرت نپوشيد و لباس شهرت لباسی است که عرف
نمیپسندند و انگشتنماست و با فرهنگ اسالمی و انسانی مغایرت دارد و در ميان مردم جلب
توجه میکند»( .کلينی )445/6 ،1362 ،یکی از دستورها درباره لباسپوشيدن این است که
لباس نباید طوری باشد که انسان انگشتنما شود و نيز باید با بافت جامعه سازگاری داشته باشد.
لباس مرسوم در جامعه نباید مفسدهآميز باشد .امام صادق

در اینباره می فرماید« :بهترین

لباس در هر پارهای ،لباس آن دوران است» (مجلسی .)336/40 ،1373 ،لباس هر دوران یعنی،
عرف آن زمان .به عبارت دیگر نباید خارج از عرف اجتماع لباس پوشيد ،اما عرفی که ارزشهای
انسانی و اسالمی را رعایت کند .همچنين لباس شهرت ،لباسی است که پوشيدن آن برای
شخص بهدللی رنگ یا کيفيت دوخت یا مندرسبودن آن و علل دیگر مناسب نيست بهطوریکه
اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب میکند و انگشتنما میشود (سایت
استفتائات سيد علی خامنهای) .در استفتائات آیتالله سيستانی آمده است« :اگر پوشينه و
نقابزدن بر چهره در شهری مایه شگفتی و پرسوجو شود و لباس شهرت بهحساب آید و یا مردم
آن را زشت و غير عادی بشمارند ،کنارگذاشتن آن واجب است»( .سایت استفتائات آیتالله
سيستانی) الزم به ذکر است که پوشينه و چادر لباس شهرت نيستند.
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 .4-5نوع پوشش زن مسلمان گردشگر در کشورهای غیر اسالمی

زن مسلمانی که به قصد تفریح به کشورهای غير مسلمان سفر میکند از تکاليف شرعی او است
که نسبت به آن کشور و قوانين و باورها و فرهنگ آنجا اطالعاتی حاصل کند و اگر مشکلی برای
پوشش او نيست و یا اگر میتواند حدود شرعی پوشش را رعایت کند ،سفر کند وگرنه سفری که
موجب کشف حجاب و یا بدحجابی او میشود فقط به انگيزه تفریح سفر کند و هم ضرورتی در
ً
ً
آن نيست .سفری که موجب ترک واجب و مستلزم گناه میشود هم عقال و هم شرعا جایز نيست.
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 زنان مسلمانی که برای علمآموزی به کشور غير مسلمان سفر میکنند اگر نوع پوشش آنها بامشکالتی مواجه شود یا بهدليل لباس شهرتواقعشدن براساس عرف آنجا و یا بهعلت تبليغ
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اسالمهراسی و یا نوع پوشش تنفير دین را ایجاد میکند چنين گردشگری باید نوع پوشش خود
را برای سفر به کشور مقصد بررسی کند.

 .6تبین قاعده حرمت تنفیر دین (قاعده اهم و مهم)
محتوای قاعده حرمت دین این است« :ارتکاب اعمال مباح آنگاه که مایه دینگریزی مردم شود،
حرام است» .در کلمات فقها به وهن دین یا وهن اسالم اشاره شده است چنانکه در قاعده حرمت
اهانت به محترمات دینی ،بسياری از فقها اصل حکم را از ضروریات اسالمی برشمردهاند
(بجنوردی .)250/5 ،1410 ،مفاد قاعده تنفير از دین این است« :انجام هر عملی که موجب
بيزاری و نفرت مردم از دین شود ،حرام است ،حتی اگر عمل به یک حکم الزامی شرعی هم
موجب گریزانشدن از دین شود ،میتوان از آن خودداری کرد جز در مورد احکامی که شارع
مقدس در هيچ حال راضی به ترک آنها نيست .التزام به مفاد قاعده به شرحی که گذشت هرگز
بهمعنای پيروی دین از عرف و عادتهای رایج اجتماعی و سالیق بشری نيست .آموزههای دینی
خواه از نوع معارف اعتقادی باشند یا احکام عملی ،اعتبار و حقانيت وحيانی دارند .آنها با قطع
نظر از رد و قبول مردم ،ارزش و اعتبار دارند و حتی گاه عرفهای رایج را تخطئه کرده است و
احکامی مغایر آنها تأسيس کرده است مانند فرزندخواندگی که در دوران جاهليت رایج بود
بهشدت نفی کرد که فرزندخوانده تمام آثار فرزند را داشته باشد» (احزاب .)4 :مفاد قاعده حرمت
تنفير از دین محدودیتهایی در اجرای احکام شریعت پدید میآورد .در واقع برای اجرای احکام
دینی همواره نوعی آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم ضروری است و با اصل تدریج نزول و

اجرای احکام شریعت نيز ارتباط روشنی دارد .اصلی که نصوص فراوانی از کتاب ،سنت و تاریخ
مسلم اسالم برآن گواهی میدهد.
 .1-6مستندات قاعده
 .1-1-6عقل

آیاتی چند از قرآن مجيد حکایت از آن دارد که اراده الهی بر استقرار اسالم و گسترش آن در تمام
گستره زمين تعلق گرفته است .قرآن میفرماید« :خداست که پيامبر خویش را همراه با هدایت
و دین حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان پيروز نماید هر چند مشرکان خشنود نباشند»( .صف:
 )9هرگاه اسالم چنين رسالتی داشته باشد به حکم عقل برای شارع اسالم مطلوب نيست که
مردم از دین و آیين بيزار باشند .سيد مرتضی بر همين پایه که پيامبر

نمیتواند اوصاف

نفرتانگيز داشته باشد ،میگوید« :آیه عبس و تولی (عبس )6 :نمیتواند ناظر به پيامبر
باشد؛ زیرا عبوسی و ترشرویی به مؤمنان و رویگردانی از آنان و اقبال به کافران و توانگران ،وصفی
نمیتواند چنين وصفی داشته باشد» (سيد مرتضی،1409 ،

بيزارکننده است و پيامبر

ص .)166در واقع هرگاه به حکم عقل ،پيامبر

و به تبع وی امام

باید از هرگونه وصف

نفرتانگيز دور باشد به طریق اولی چنانچه اجرای حکمی از احکام شریعت مستلزم بيزاری دین
باشد شارع به آن اصرار نمیورزد .منظور نوع پوشش (پوشينه ،چادر ،برقعه) است نه کشف
حجاب.
 .2-1-6آیات و روایات

قرآن خطاب به پيامبر

میفرماید« :تو بهسبب رحمت الهی با بندگان خدا نرم و آرام بودی

و اگر درشتخو و سختدل بودی مردم از گروه تو پراکنده میشدند»( .آل عمران)159 :
پيامبر

همچنين بهطور اکيد از جانب خدا فرمان داده میشود تا مبادا مؤمنان را از خویش

طرد کند (انعام .)52 :پيامبر

65

همواره مبلغان و مأموران اعزامی به مناطق مختلف را به لزوم

پرهيز از آنچه مایه دینگریزی مردم شود ،توصيه میکرد .پيامبر

هنگام اعزام معاذبن جبل

و ابوموسی اشعری به یمن به آنها فرمود« :آسان بگيرید و سخت نگير .مردم را بشارت دهيد و
آنان را از دین فراری ندهيد» (بخاری ،1423 ،ص .)1099کثرت نقلها درباره پرهيز از تنفير از
دین در منابع حدیثی شيعه و سنی بسيار زیاد است و شمار قابل توجهی از فقهای شيعيان از
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جمله سيد مرتضی (الشریف مرتضی216/2 ،1405 ،؛ فاضل مقداد ،1403 ،ص15؛ محقق
اردبيلی ،بیتا ،ص )439در مباحث فقهی به آن استناد کردهاند.
 .3-1-6اجماع

در متون فقهی ،مفاد قاعده حرمت تنفير از دین در قالب مسئله و بحثی مستقل مطرح نشده
است .با این حال میتوان گفت؛ که فقها نوعی اجماع عملی بر پذیرش مفاد آن دارند؛ زیرا در
66

مقام عمل بسيار اتفاق میافتد که استيفای مصالح موجود در احکام اوليه با مصالحی مهمتر
تزاحم میکند .از جمله اموری که میتواند با مصالح احکام اوليه تزاحم کند مفسده ناشی از
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تنفير و بدآیند مردم است که در شرایط خاص وجود دارد .نمیتوان پذیرفت که هرگاه اجرای
حکمی از احکام شریعت به روگردانی مردم از اصل دین و آیين میانجامد همچنان باید بر اجرای
آن حکم اصرار ورزید( .رحيم نوبهار ،1384 ،ص )153شهيد مطهری میگوید« :هيچ فقيهی در
این کبرای کلی شک ندارد که بهخاطر مصلحت بزرگتر اسالم باید از مصلحت کوچکتر دست
برداشت» (مطهری ،بیتا .)86/2 ،در اینجا مقصود اتفاق نظری است که بهموجب آن در فرض
تزاحم دو دليل که متضمن حکم اهم است ،مقدم میشود.
 .2-6دامنه اجرای قاعده

اصول آموزههای اسالم فطری است .قاعده حرمت تنفير در محدوده واجبات و محرمات شرعی
بهویژه در قلمرو عبادات موارد جریان فراوانی ندارد؛ یعنی محرمات یا واجبات الهی که التزام به
آنها یا اجرای آنها مایه دینگریزی شود ،کم است هرچند در قلمرو اعمال مباح ممکن است
اعمال و افعال عادی فرد مسلمان در شرایط خاص ،مایه دینگریزی دیگران شود که بهموجب
این قاعده ،حکم آن عمل و رفتار از اباحه به حرمت تغيير میکند .از این قاعده میتوان برداشت
کرد که نوع پوشش مانند پوشينه ،چادر و برقعه که موجب تنفير از اسالم و حتی شهرت شود از
چنين پوششی اجتناب کند و براساس موازین اسالمی پوششی معقول داشته باشد ،اما اگر این
علمآموزی باعث کشف حجاب و یا بدحجابی شود ،تکليف چيست.
قاعده اهم و مهم ،قاعدهای فقهی-اصطيادی است که فقيه و در مواردی مکلف براساس آن
استنباط کرده است یا استنباط خود را محک میزند .در تزاحم ميان دو حکم الزماالجرای
حکومتی که عمل به هر دو نيست امر مهم ،فدای امر اهم شود که این تشخيص اهميت براساس

عقل سليم صورت میگيرد( .نوحی ،1386 ،ص )314مبنا و مستناد اصلی این قاعده از دیدگاه
امام خمينی

حکم عقل است؛ زیرا در موارد تزاحم اهم و مهم ،عقل حاکم است و به

مقدمداشتن احتمال فوت مهم حکم میکند ،پس تشریع اهم بر مهم معنا ندارد (موسوی
خمينی .)100/2 ،1387 ،بنابراین ،تقدیم اهم بر مهم امری عقلی است که بيان شرعی ندارد
و بسياری از آیات قرآن بهصورت غيرمستقيم مربوط به این بحث است .یکی از احکامی که در
قرآن بيان شده است حرمت خوردن گوشت مردار است ،اما اگر انسان در موقيعتی قرار بگيرد
که ناچار شود از گوشت مردار بخورد و اگر این کار را نکند جان او به خطر میافتد و تلف میشود
و از آنجا که حفظ جان اهميت بيشتری دارد شارع مقدس اجازه داده است که انسان مضطر از
گوشت مردار بخورد (بقره .)173 :بر این اساس در قانون باید اهم و مهم رعایت شود .حفظ جان
مهمتر از حرامبودن مصرف مردار است ،پس در اسالم بنبست نيست .وقتی اضطرار پيش آید
مصرف حرامها مجاز میشود (قرائتی.)372/3 ،1383 ،
در روایات هم بسياری از احکام صادرشده از مصادیق این قاعده است و دال بر ضرورت تقدیم
اهم بر مهم است .برای مثال در روابط فردی ،اجتماعی و حکومتی در تزاحمات ،لحاظ اهم مهم
بوده است .بخشی از روایات ایشان واردشده است که داللت بر جواز دروغ در مواردی خاص
میکند و حتی قسم دروغخوردن برای نجات جان دیگران جایز است( .حر عاملی،1409 ،
 )134/16از مهمترین موارد تطبيق و کاربرد این قاعده در مذاهب ،حفظ شریعت و دین ،حفظ
نظام ،حفاظت از بنيان خانواده ،برقراری عدالت ،حراست از سرزمين اسالمی ،عزت و استقالل
مسلمان ،حفظ تدین و معنویت جامعه ،حفاظت از جان انسانها ،امنيت عمومی ،حفظ
اجتماعی و حفظ انسانها و مسلمانان است .آیتالله مکارم در فتوای خود میفرماید« :اگر
دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بیبندوبار و المذهب ،پستهای مهم
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را اشغال میکنند» .براساس این فتوا به افراد متدین اجازهداده میشود که حجاب را در مواردی
که ضرورت دارد ،رعایت نکنند ،ولی در غير موارد باید رعایت کنند .در توضيح بيان میفرماید:
«در مورد تحصيالت الزم که اگر نداشته باشد با مشکالت مهمی (خودش یا جامعه اسالمی)
مواجه میشود .به عنوان ضرورت اجازه ترک حجاب دادهمیشود آن هم به مقدار ضرورت؛ یعنی
در آنجا که الزام قطعی بر ترک حجاب است ،ترک میکند و در بازگشت بالفاصله حجاب راحفظ
کند» (مکارم شيرازی ،1386 ،ص .)156حکم ایشان برای تمام زنان محصل در خارج وارد
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نمیشود بلکه مختص به این است که آن علم ،شاذ و نادر باشد و این علم باعث میشود دیگر
زنان به این حرج نيفتند و با تعليم ایشان باعث رشد و ترقی اسالم است و این موقعيت تنها برای
او مهيا شده باشد و حتی رشتهای مختص به زنان باشد و مردان قادر به یادگرفتن آن نباشند .در
این صورت هم ترک حجاب مجاز به نمایش موی خود نيست بلکه با کالهگيس و آن هم در
محدوده دانشگاه و بعد از خروج از آنجا حجاب خود را رعایت کند .بنابراین ،نمیتوان این حکم
68

را عموميت به تمام کسانی داد که به کشور خارج برای تحصيل میروند .بلکه اگر برای تحصيل
در کشور ضرورتی نيست ،نباید آنجا بماند .و بنابر استفتائات رهبر تا جایی که میتواند حجاب
را باید رعایت کنند (سایت استفتائات خامنهای) .اگر نوع گردشگری درمانی باشد و زن به
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مملکتی برای معالجه رفته باشد که در آنجا درمان میشود و بهخاطر قوانين یا شرایط،
محدودیتهایی برای حجاب او پيش خواهد آمد در اینجا براساس قاعده اضطرار استفتائات
مراجع بررسی خواهد شد که نوع پوشش این زن مسلمان در چنين سفری را مشخص کند.

 .7قاعده اضطرار
در لسانالعرب آمده است« :اضطرار عبارت است از احتياج به چيزی و ضرر ،اسم مصدر اضطرار
است»( .ابنمنظور )483/4 ،1414 ،فقها و اصوليون تعاریف متعدد و مشابهی از اضطرار و
مضطر ارائه کردهاند .از ميان صاحبنظران شيعه ،عالمه حلی( )334/3 ،1387در مقام تعریف
مضطر مینویسد« :المضطر هو یخاف التلف علی نفسه؛ مضطر کسی است که از تلف خویش
بيم داشته باشد» .بجنوردی ( )179 -178/1 ،1401از اماميه گفته است« :ضرر نقص در مال،
آبرو ،جان یا شأنی از شئونات بعد وجودی اشخاص است».
 .1-7مستندات و ادله فقهی قاعده
فقها و صاحبنظران اصول ،حسب ادب معمول و متعارف خود در مقام استدالل و توجيه شرعی
معتقدات خود به ادله اربعه فقهی یعنی ،کتاب ،سنت ،اجماع و عقل یا قياس رویآوردهاند و
فتاوی و نظریات فقهی خود را با تمسك به این ادله ،مستدل و موجه میکنند .در مقام توجيه
تمسك به قاعده اضطرار نيز به همين نحو عمل کردهاند.

 .1-1-7کتاب

آیاتی از قرآن از جمله آیات  173از سوره بقره 115 ،سوره نحل 119 ،و  145سوره انعام و 3
َ ُ
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سوره مائده ناظر به احکام اضطرار هستند .در آیه  173سوره بقره آمده استِ « :إنما َح َّر َم َعليک ُم
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غف ٌور َر ِحي ٌم؛ آنچه خداوند بر شما حرام نموده مردار ،خون ،گوشت خوك و آنچه نام غير خدا به
هنگام ذبح بر آن برده شده است ،پس اگر کسی ناگزیر از خوردن یکی از محرمات مذکور شود
چنانچه زیادت طلب و متجاوز از حد نباشد گناهی بر او نيست .همانا خداوند آمرزنده و مهربان
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است» .در بخش آخر آیه  3سوره مائده آمده است« :فم ِن اضطر ِفی مخمص ٍة غير مت ِ
َ
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ف ِإ َّن الل َه غف ٌور َر ِحي ٌم؛ کسی که بهواسطه گرسنگی ناگزیر از خوردن شود درحالیکه متمایل به
ارتکاب گناه نباشد همانا خداوند آمرزنده مهربان است» .اهل لغت و تفسير مخمصه را مجاعه و
گرسنگی معنا کردهاند و تجانف را از ماده جنف بهمعنای عدول از حق و عدل دانستهاند.
 .2-1-7آیه  119از سوره انعام
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شما را چه شده است که از آنچه نام خداوند بر آن بردهشده ،نمیخورید درحالیکه آنچه بر شما
حرام شده است به تفصيل برایتان بيان شده است مگر اینکه ناگزیر از خوردن آن شوید» .در
ّ
ْ ُ ُ َ
تفسير مجمعالبیان آمده است که معنای «ال َما اضط ِر ْرت ْم ِإليه» این است که خوردن آنچه که در
صورت امتناع از خوردن بر هالك نفس خود بيمناك میشوید برایتان مجاز است .اگرچه چيزی
باشد که خداوند آن را حرام کرده باشد (طبرسی.)357/2 ،1415 ،

 .3-1-7روایات

درباره اضطرار ،اماميه روایات متعددی از ائمه نقل کردهاند که در کتب حدیث از جمله در وسایلالشيعه
ّ ّ
حرمه الله
میتوان آنها را مالحظه کرد .در اینجا به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا میشود« :ما من شیء
ّ
ّ
اضطر اليه؛ هيچچيز را خداوند حرام نکرده مگر آنکه برای کسی که مضطر است،
اال و قد حلله لمن
ّ
حالل میشود»« .عن السکونی عن ابی عبدالله قال :ال یقطع السارق فی عام سنت؛ عام المجاعه
ّ
اضطر الی الميتة و الدم و لحم
دست سارق در سال قحطی قطع نمیشود»« .قال الصادق من
الخنزیر فلم یأکل شيئا من ذلك حتی یموت فهو کافر؛ امام صادق

فرموده است هر کس به گوشت
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مردار و خون و گوشت خوك مضطر شود و از آنها تناول نکند تا بميرد به حکم خدا کفر ورزیده است»
(حرعاملی .)384/18 ،1409 ،مهمترین دليل روایی مورد استناد در باب اضطرار ،حدیث رفع است.
ّ
قال :قال
این حدیث در خصال شيخ صدوق اینگونه نقل شده است« :عن ابی عبدالله
ّ
رفع عن ّأمتی تسعة :الخطا و النسيان و ما استکرهوا عليه و ما الیطيقون و ما الیعلمون
رسولالله

ّ
ّ
اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفه؛ امام صادق
و ما
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فرمود که رسول خدا

فرموده است :از امت من نه چيز برداشته شده است :خطا ،نسيان ،آنچه

بر آن اکراه میشوند ،آنچه طاقتش را ندارند ،آنچه نمیدانند ،آنچه مضطر میشوند ،حسد ،طيره ،خيال
و گمان و وسوسه در آفرینش مادام که چيزی بر زبان جاری نساختهاند».
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 .4-1-7اجماع

درباره اضطرار ،فقها برحسب مورد حکم دادهاند .از این رو در این مورد میتوان ادعای اجماع
کرد .برای مثال درباره شرب مسکر گفتهاند که اگر شخصی برای حفظ سالمت ،مضطر به شرب
مسکر شود نوشيدن آن جایز است .فقها به اتفاق ،چنين فتوی دادهاند ،اما در مورد خود عنوان
کلی حکم اضطرار که امری عقلی است ،نمیتوان قائل به تحقق اجماع شد و متحقق هم نشده
است .در صورت تحقق هم چون مبتنی بر عقل است ،حجيت ندارد ،اما در موارد خاص میتوان
بر امر عقل ادعای اجماع کرد .در کتاب تحریرالوسیله آمده است« :المدار فی الکل هو الخوف
الحاصل من العلم او الظن» (موسوی خمينی.)169/2 ،1290 ،
 .5-1-7عقل

اضطرار قاعده عقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی از سوی ملل و اقوام مختلف نيز
مورد استناد قرار گرفته است .در حقوق غرب با تکيه بر حقوق روم قاعده ضرورت ،قانون
نمیشناسد ،همواره مورد استناد بوده است .حقوقدانان مسلمان و غير مسلمان نيز با استناد
به ادله نقلی و شرعی ،عقالنیبودن اصل قاعده اضطرار را تأیيد کردهاند و به آن اذعان دارند.
 .2-7شرایط تحقق حالت اضطرار
اضطرار حالتی استثنایی و خالف اصل است .بنابراین ،برای تحقق آن شرایطی الزم است تا
معافيت مرتکب را از عقوبت توجيه کند:

 خطر باید مسلمالوقوع باشد؛ یعنی باید به درجه فعليت رسيده باشد .خطرات احتمالینمیتواند مجوز ارتکاب عمل حرام باشد .در فقه بروز خوف و بيم هالکت نفس بهواسطه علم یا
ظن و احتمال عقالیی به بروز خطر شدید مطرح؛
 خطر باید شدید یا به تعبير فقها ملجی باشد بهنحویکه شخص خود را در موقعيتی ببيندکه در آن بيم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود .خطرات جزئی و شرایط سخت قابل تحمل
هيچ کدام مجوز اتيان فعل حرام نيستند؛
 خطر بهوسيله خود مضطر ایجاد نشده باشد؛ یعنی شخصی که با اقدامات عمدی خود،شرایط و موقعيت اضطراری برای خود پيشآورد ،نمیتواند از اذن شارع در حالت اضطرار
بهرهمند شود .این اعتقاد بسياری از فقهاست .مستند این دیدگاه برداشتی است که از دو عبارت
حاليه « َغي َر َ
عاد» مذکور در آیه  173سوره بقره به عمل آمده است (محقق داماد،1406 ،
باغ و ال ٍ
ٍ
.)145/5
 .3-7تطبیق قاعده اضطرار

 ارتکاب فعل حرام باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد .بنابراین ،چنانچه مضطر بتواندبا انجام اقدامات مباح و مشروع مانند استمداد از دیگران بهویژه قوای دولتی یا فرار از صحنه و
یا خریداری شیء که بتواند با آن از خود رفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل محرم برای وی جایز
نخواهد بود .اینجا را با شرایطی که جان زن مسلمان گردشگر به خاطر آن حجاب در خطر باشد؛
 اقدام مضطر باید بهقدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد.اقدامات اضطراری نيز باید با رعایت االسهل فاالسهل باشد و بهقدر ضرورت و نياز صورت گيرد؛
زیرا هرچند گفتهاند« :الضرورات تبيح المحظورات» ،اما در کنار آن ،قاعده «الضرورات تتقدر
بقدرها» هم وجود دارد که قاعدهای عقلی است و مفاد آن این است که تنها تا رفع حالت ضرورت
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و بهتناسب خطر و تهدید موجود ،انجام فعل اضطراری جایز است .گاه با یك اقدام مباح میتوان
از خود رفع خطر کرد و گاه دفع خطر مستلزم ارتکاب فعلی است که در شرایط عادی نامشروع
است .در ارتکاب فعل محرم هم رعایت مقدار مورد لزوم مد نظر است .در تحریرالوسیله آمده
است« :اگر فردی مضطر به ارتکاب حرامی شد ،واجب است به رفع ضرورت مرتکب آن حرام
شود» (موسوی خمينی.)1290 ،
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 .8نتیجهگیری
گردشگری در اسالم جایگاه مهمی دارد و در قرآن و روایات با واژههایی مانند سياحت و سير آمده
است .در این زمينه ميان مرد و زن تمایزی نيست و هر دو به عنوان انسان ،حق سير و سفر را
دارند .در زمينه زنان بهعنوان یک زن مسلمان باید احکاماتی رعایت شود و آن پوشش زن
مسلمان در سفر است .حجاب از ضروریات اسالم است و تمام فقها بر آن اجماع دارند .در مورد
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اینکه پوشش تا چه حدی باشد نظراتی بيان شده است ،ولی قدر مسلم این است که صورت و
وجه کفين نيازی به پوشش ندارد ،اما زن مسلمان گردشگر ممکن است با نوع پوشش دچار
مشکالتی از جمله شهرت ،تنفير دین ،اضطرار شود .در اینجا باید به چند نکته توجه شود:
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 حجاب ضرورت اسالم است و کسی که بهخاطر گردشگری و مشکلبودن حجاب بگوید کههمه بیحجابند ،حق کشف حجاب یا بدحجابی ندارد؛
 اگر درمان ضرورت باشد و چارهای جز آن نباشد براساس قاعده اضطرار تا جایی که ميسراست باید حجاب کند؛
 اگر فردی برای تحصيل به کشور غير مسلمان سفر میکند باید کشوری باشد که موجبترک حجاب او نشود.
فهرست منابع
* قرآن كریم ( .)1380مترجم :مکارم شيرازی ،ناصر .تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.
 .1ابن منظور ،محمدبن مکرم ( .)1414لسانالعرب .بيروت :دار صادر.
 .2ابن هشام ،عبدالملک ( .)1412السیره النبویه .بيروت :دار المعرفه.
 .3احمدبن فارس ،ابن فارس ابوالحسين ( .)1404مقاییس الغه .قم :مکتب االعالم االسالمی.
 .4اردبيلی ،ولی احمد (بیتا) .زبده البیان فی احکام القرآن .تهران :المکتبه المرتضویه.
 .5اصفهانی ،فاضل هندی ،محمدبن حسن ( .)1416كشف الثام واالبهام عن قواعد االحکام .قم :دفتر
انتشارات اسالمی مدرسين حوزه علميه.
 .6البخاری ،محمدبن اسماعيل ( .)1423صحیح بخاری .بيروت :مکتبه العصریه.
 .7جوهری ،اسماعيلبن حماد ( .)1428صحاح الغه .مصر :مطابع دار الکتاب العربی.
 .8حر عاملی ،محمدبن حسن ( .)1409وسائلالشیعه الی تحصیل مسائلالشریعه .بيروت :دار احياء التراث
العربی.
 .9حلی عالمه ،حسنبن یوسفبن مطهری ( .)1413مختلف الشیعه فی احکام الشریعه .قم :انتشارات وابسته
به جامعه مدرسين.
 .10حلی عالمه ،حسنبن یوسفبن مطهری ( .)1414تذكره الفقها .قم :مؤسسه آل البيت.
 .11حلی محقق ،نجمالدین ،جعفربن حسن ( .)1408شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام .قم :مؤسسه
اسماعيليان.

 .12حيدری چيانه ،رحيم ( .)1383ارزیابی برنامهریزی صنعت توریسم در ایران .دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی گروه جغرافيا و برنامهریزی شهری .دانشگاه تبریز.
 .13دهخدا ،علی اکبر ( .)1335لغتنامه دهخدا .تهران :دانشگاه تهران.
 .14رشيدرضا ،محمد ( .)1990تفسیر المنار .بيروت :دار المعرفه.
 .15رضوانی ،محمدرضا ( .)1383مقدمهای بر برنامهریزی توسعه روستایی در ایران .تهران :نشر قومس.
 .16السيوری ،فاضل مقداد ( .)1403نضد القواعد الفقهیه علی مذهب االمامیه .قم :مکتبه آیتالله المرعشی.
 .17سيوطی ،جاللالدین ( .)1404الدر المنثور فی المأثور .قم :کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی الشریف.
 .18شاریلی ،ریچارد ،.و شاریلی ،جوليا ( .)1380گردشگری روستایی .مترجم :منشیزاده ،رحمتاله .تهران:
نشر منشی.
 .19الشریف المرتضی ،علی بن حسين موسوی سيد مرتضی ( .)1405رسائل .قم :دار القرآن الکریم.
 .20شمسالدین ،محمدمهدی ( .)1382حدود پوشش و نگاه در اسالم .مترجم :عابدی ،محسن .بیجا:
انتشارات بينالمللی المهدی.
 .21طبرسی ،حسنبن فضل ( .)1415مجمعالبیان .بيروت :مکتبه الحياه.
 .22طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن ( .)1375االقتصاد الهادی طریق الرشاد .تهران :انتشارات کتابخانه جامع
چهل ستون.
 .23عاملی (شهيد ثانی) ،زینالدینبن علی ( .)1410الروضه البهیمه فی شرح اللمعه الدمشقیه .قم :داوری.
 .24عالمه حلی ،حسنبن یوسفبن علیبن مطهر ( .)1387ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القوائد .قم:
اسماعيليان.
 .25عالمه طباطبایی ،سيد محمدحسين ( .)1417المیزان فی تفسیر القرآن .قم :جامعه مدرسين حوزه علميه.
 .26عميد ،حسن ( .)1389فرهنگ عمید .تهران :امير کبير.
 .27فرجی راد ،عبدالرضا ،.و آقاجانی ،سميه ( .)1388تحليلی نو پيرامون گردشگری و جدیدترین طبقهبندی
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