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 73-57 /1399سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان  / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش

 جستاری نو در حکم پوشش گردشگری بانوان

 1الدین الموسویمعصومه شرف

 چکیده

شناسی مسئله جستار نو در یکی از مهمترین مسائل علم فقه وحقوق و جامعه

حکم پوشش گردشگری بانوان است. رواج روزافزون گردشگردی در ميان بانوان 

آموزی، دالیلی مانند علمویژه در کشورهای غير اسالمی  بنابر در عصر حاضر به

سياحت و... و با توجه به موقعيت جغرافيایی وآداب رسوم مختلف آن مناطق، 

یافتن آن و از طرفی  اضطرار و نوع پوشش بانوان از یک طرف امکان  شهرت

هراسی در ميان مردم آنجا از جمله مسائلی است که واسطه تبليغ اسالمحتی به

ده است. در نوشتار حاضر، حکم پوشش بانوان موجب تحقيقات نو در احکام ش

نگری در نقش شود و با ژرفدر دو محور کيفيت و کميت پوشش بررسی می

آید که نحوه پوشش و کيفييت دست میشناسی و پویایی فقه اسالمی بهموضوع

جا یکسان و آن در مناطق مختلف، متفاوت است اگرچه مقدار پوشش در همه

 غير قابل تغيير است. 

هراسی، اضطرار، پوشش، شهرت، سياحت، گردشگردی، اسالم واژگان کلیدی:

 آموزی، قاعده تنفير.علم

 مقدمه. 1

تواند با دستورهای خود مشکالت ها تأثير بسزایی دارد و میفقه اسالمی در زندگی و آسایش انسان

شمولی برای دستورات فقه به این دليل است که زاده عقل محدود بشری را حل کند. جهانجامعه 

وجود نيامده است تا محدود به یک عصر و مکان خاص باشد بلکه حکمت بشر نيست و از آن به

های متحول و ها و احوالهای متغير، عرفها و زمانآسمانی آن برای مصلحت بشر در همه نسل

ين گوناگون وضع شده است و بدین جهت در هر زمان و نزد هر قوم و نژادی فقه اسالمی نژادها و سرزم

شود. از ی آن نمیــکهنگ اهی و دانش باعثــــها از نظر آگتازگی دارد و گذشت زمان و تغيير انسان

 

                                                                    
 العالمیه، پاکستان. المصطفیالهدی، جامعهسطح چهار فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت دانش پژوه .1
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توان به ارتباطات گردشگری بانوان و مسائل فقهی شمولی فقه در این عصر میمصادیق بارز جهان

های اسالمی ارزش که با آن مواجه هستند، اشاره کرد. بانوان مسلمان جهانگرد که با اعتقاد و باور به

های کافی از آنجا داشته باشند و موقعيت و شرایط خواهند به گردشگری بپردازند باید آگاهیمی

ئلی است که را ارزیابی کنند و این به تکليف شرعی آنها مربوط است؛ زیرا حجاب و عفاف از مسا

رعایت آن بر زن واجب و ضروری است. در منطقه گردشگری، دو مقوله مهم مورد نظر است: از 

شود یک طرف نوع خاص پوشش بانوان که با فرهنگ آن منطقه موجب حرج و حتی شهرتش می

سبب نوع هراسی در کشورهای غير مسلمان موجب تنفير دین بهو از طرف دیگر تبليغ اسالم

شود. در مقاله حاضر سعی بر آن است با کاوشی نو، حکم یک زن مسلمان می پوشش خاص

 پوشش زنان )کميت و کيفيت پوشش( در گردشگری با استفاده از فقه پویا بررسی شود.

 شناسیمفهوم. 2

 گردشگری. 2-1

کردن، سيرکردن و معنای چرخش، پيمودن، طیای است فرانسوی از ریشه تور و بهگردشگر واژه

بار در ميان فرانسویان متداول شد. )حيدری کردن. اصطالح توریست برای نخستينگردش

( در فرهنگ و ادبيات فارسی، گردشگری یا جهانگردی به سفرکردن در 34، ص1383چيانه، 

اقطار عالم برای تفرج، سياحت، زیارت و مسافرت به مقصدی و بازگشت به محل سکونت اصلی 

های کوتاه و موقت به قصدهای غير از محل کار و سکونت اصلی برای شود و شامل سفر گفته می

براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، (. 35، ص1383سير و سياحت است )حيدری چيانه، 

های افرادی اطالق گردشگری یا معادل دقيق و درست انگليسی آن توریسم به کليه فعاليت

دی خود برای گذراندن ایام فراغت، انجام کار و های عاهای خارج از محيطشود که به مکانمی

روند. به این ترتيب محدوده توریسم از ها و برای مدت کمتر از یک سال میسایر هدف

کردن چند روز برای دیدار دوستان و هایی که فقط برای گذراندن تعطيالت و سپریمسافرت

رود. توریسم در معانی وسيع آن یشود بسی فراتر مآشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می

های علمی و کنند و فعاليتشود که در ارتباط با کار و حرفه خود سفر میشامل افرادی می

دهند. به این ترتيب دامنه تأثيرگذاری بر محيط و تأثيرپذیری آن از محيط تحقيقاتی انجام می

ازمان جهانی توریسم ارائه شود. این جدیدترین تعریفی است که از طرف ستر میبسيار وسيع

 (.1388شده است )فرجی راد؛ و آقاجانی، 
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 انواع گردشگری. 3

 . گردشگری براساس زمان1-3 

مدت و درازمدت توان از گردشگری کوتاهبا توجه به زمان مدت اقامت و یا طول مدت مسافرت می

 صحبت کرد و آنها را از یگدیگر تفکيک کرد.

 )مقصد(. گردشگری براساس مکان 3-2

شود و از طرفی باید دانست که آیا این نوع گردشگری به دو بخش داخلی و خارجی تقسيم می

تواند توریسم شهری و روستایی را ایجاد کند. مقصد مسافرت، شهر است یا روستا که می

های آبی و وگذار، فعاليتها و هدف عبارتند از: گشتگردشگری در روستا براساس فعاليت

( در گردشگری شهری، 12، ص1380های یادگيری مهارت. )شاریلی،نی و دورههوایی، زمي

های شهری و یا دیدار اقوام و دوستان در شهر و یا ترکيبی از هر انگيزه گردشگر دیدار از جاذبه

 دو است.

 
 . گردشگری براساس انگیزه سفر3-3

 دهد. سياسی را تشکيل میانگيزه و هدف گردشگری توریسم تفریحی، درمانی، فرهنگی، آموزشی و 

 . گردشگری تفریحی3-3-1

در این نوع گردشگری افراد برای استفاده از تعطيالت یا تفریح و استراحت و استفاده ازآب و 

 روند.هوای خنک به مسافرت می

 . گردشگری درمانی3-3-2

جه و نظایر های معدنی، گذراندن نقاهت، معالدر این نوع گردشگری، افراد برای استفاده از آب

 کنند.آن اقدام به مسافرت می

 . گردشگری فرهنگی و آموزشی3-3-3

این نوع از گردشگری برای آشنایی مواریث فرهنگی و هنری آداب و رسوم، بنا ها و آثار تاریخی 

 گيرد.با هدف آموزشی، تحقيقاتی و پژوهشی صورت می
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 . گردشگری مذهبی و زیارتی3-3-4

 ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است. یکی از رایج

 . گردشگر بازرگانی و تجاری3-3-5

گيرد عبارتند از: سفرهایی که برای شرکت هایی که با این عنوان صورت میمهمترین مسافرت

 گيرند. های کاال، صنایع و ... صورت میدر بازارهای مکاره و نمایشگاه

 . گردشگری ورزشی3-3-6

شود مانند های ورزشی باشد گردشگری ورزشی ناميده میبرای فعاليت هر نوع مسافرت که

 (19، ص1383نوردی، شنا و... . )رضوانی، اسکی، کوه

 سیر و سیاحت. 4

مطرح است.  قرآنهایی است که در رابطه با گردشگری و جهانگردی در سياحت یکی از واژه

فی االرض، یسيح یسيحا، اذ استمر سائح من ساح »اند: شناسان در توضيح آن چنين نوشتهلغت

ء الجاری و من ذلک یسمی الصائم سائحا الستمراره علی الطاعه 
ّ
فی الذهاب و منه السيح، الما

کند. چرخد و گردشگری میشود که در زمين میفی ترک المشتهی؛ سائح به کسی گفته می

وان، سيح گویند و از اصل این کلمه به معنای حرکت و رفتن مدام است. به همين جهت به آب ر 

گزیدن برداری و اطاعت از خداوند و دوریگویند؛ زیرا در فرماندار، سائح میهاین رو به انسان روز

سياحت  (3/146، 1415 ،ی)طبرس«. گير و استوار استهای نفسانی در طول روز پیاز خواسته

کردن در ( و گردش17/740، 1335پيمایی )دهخدا، معنای گردشگری و جهانگردی، جهانبه

معنای رفتن، (. واژه سير در لغت به2/1966، 1375شهرها و کشورهای مختلف است )معين، 

، 1414منظور، رفتن آمده است )ابن( و راه120، ص1404عبورکردن، گشتن )ابن فارس، 

طور کلی کاربرده شده است که بههای گوناگون بهبه اشکال و هيأت قرآن(. این واژه در 4/389

شود: الف( آیاتی که در قالب فرمان و امر به پيروان دستور گردشگری به دو دسته تقسيم می

صورت استفهام سرزنشی و تحریکی (، ب( آیاتی که به42)روم: « قل سيروا فی االرض»دهد: می

 «افلم یسيروا فی االرض فينظروا کيف عاقبه الذین من قبلهم»تأکيد به گردشگری کرده است: 

توان گفت که سير در کاربرد قرآنی، حرکتی را (. باتوجه به آیات ذکر شده، می109)یوسف: 

  گویند که همراه با تحقيق و فکر در عالم هستی صورت گيرد.
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 گردشگری زنان در اسالم. 5

 . ادله جواز گردشگری زنان1-5

صورت عام کنند بهمیآیات و روایاتی که انسان را به سيروسفر و گردشگری در روی زمين دعوت 

اند و فقط مختص مردان نيست. زنان نيز در این تکليف شریکند در نتيجه زنان نيز مانند شدهبيان

قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فی االرض »مردان مجازند که به سيروسفر و گردشگری بپردازند. 

متقين؛ هر قوم برابر کارها فانظروا کيف کان عاقبه المکذبين. هذا بيان للناس و هدی و موعظه لل

های خود سرنوشتی داشتند که شما نيز همانند آن را دارید، پس در روی زمين گردش و ویژگی

کنندگان آیات الهی چگونه بود. این روشنگری برای همه مردم و کنيد و ببينيد سرانجام تکذیب

ته را با زمان حاضر و زمان خداوند در دو آیه باال، گذش«. هدایت و اندرزی برای تقواپيشگان است

خواهد به سيروسفر بپردازند و در آثار ها میدهد. از این رو از انسانحاضر را با گذشته پيوند می

وری از آن، راه زندگی ها و زمامداران و آثار برجای مانده از آنها دقت کنند تا با بهرهپيشينيان، ملت

م چه زن و چه مرد چه کافر و چه مؤمن را به سير و عموم مرد« هذا بيان للناس»را بيابند. آیه: 

گردشگری فراخوانده است و حتی در برخی آیات از زنان مؤمن به عنوان سائحات و از مردان به 

 (.5؛ تحریم: 112سائحين یاد کرده است )توبه: 

بردند، این ها همراه میو یاران آن حضرت که همسران خود را در جنگ در سيره پيامبر

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

برد ها به قيد قرعه یکی از همسران خود را همراه میها و جنگدر مسافرت پيامبر گرامی

(. ليلی غفاریه که افتخار لقب مجاهد و رزمنده 18/96، 1417؛ طباطبایی، 5/25تا، )سيوطی، بی

 و در جنگ جمل در کنار سربازان امام علی  های متعدد با پيامبرگرفته است در جنگرا 

فی مغازیه فتداوی الجرحی و  ليلی الغفاریه مجاهده غازیه کانت تخرج مع النبی»بوده است. 

معه؛ ليلی غفاری مجاهد  الی البصره خرجت تقوم علی المرضی و لما خرج علی بن ابيطالب 

کرد و به امور مریضان رفت، مجروحان را مداوا میبه غزوات می با پيامبر و رزمنده بود.

رفت همراه او برای سرکوبی اصحاب جمل به بصره می پرداخت و هنگامی که امام علی می

توان نتيجه گرفت می با توجه به آیات و سيره پيغمبر (.3/356، 1412)ابن هشام،  «بود

گری زنان مانند مردان جایز شمرده شده است و اختصاص به که در اسالم، سيروسفر و گردش

های اسالمی و دستورهای دینی هستند. حضور مردان ندارد، اما زنان مسلمان پایبند به ارزش
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های اجتماعی از جمله در سيروسفر به هایی دارد که باید در همه تالشآنها شرایط و محدودیت

 (.30-31و عفاف )نور:  آن توجه داشته باشند مانند رعایت حجاب

آموزی برای مسلمان، محرک اصلی برای کسب علم تأکيد اسالم بر ارزش و اهميت علم و علم

اندوزی را یک وظيفه و دانش و فراگيری علوم گوناگون در طول تاریخ بوده است. اسالم دانش

همواره  اند در طول حياتداند و این خود بدان معناست که مسلمانان موظف شدهتلقی می

مند شوند. علم در سوی کسب علم و دانش بروند و از نتایج سودمند آنها در زندگی خود بهرهبه

اسالم معرفتی همگانی و فراگير است و آن را از انحصار طبقه خاصی از افراد و پایين و سال 

مان مشخص و مکان خاص برای یادگيری بيرون کرده است و فراگيری علم و دانش را مربوط هر ز

اندوزی مرزی تواند آن را فراگيرد، قرارداده است. اسالم برای دانشو مکان که انسان می

طلب العلم فریضة علی »فرموده است:  داند. پيامبرنهایت میشناسد و دامنه آن را بینمی

توان گفت می«. وجوی دانش بر هر مرد و هر زن مسلمان واجب استکل مسلم و مسلمه؛ جست

گونه محدودیتی از نظر جنس، زمان و مکان برای فراگيری دانش قائل نيست و هيچ که اسالم

خواهند علم و دانش بياموزند از ميان برداشته است. ها را برای افرادی که میتمام محدودیت

فوالنفر من کل فرقه »فرماید: خواند و میمسلمانان را به هجرت در راه آموختن علم فرامی قرآن

ای از آنان ليتفقهوا فی الدین و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم؛ پس چرا از هر فرقهمنهم طائف 

ای بمانند و در دین خدا آگاهی پيدا کنند و قوم خود را وقتی کند تا دستهای کوچ نمیدسته

اطلبوا العلم و (. »43)عنکبوت: « دهند که آنان از کيفر الهی بترسندسوی آنان بازگشتند، بيمبه

ها این ها در همه زمان( براساس این حدیث، مسلمان2/177، 1410)مجلسی، «. و بالصينل

سوی مراکز ندای آسمانی را به گوش جان شنيدند و با شور و شوق تمام از شهرهای مختلف به

 کردند.وجوی دانش به این شهر و آن شهر سفر میشده و در جستعلمی شناخته

 نوان. نوع پوشش در گردشگری با2-5

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 

شود از جمله گردشگری باید ضروریات اسالم زن مسلمان برای هر قصدی که از منزل خارج می

ارز آن است را رعایت کند. در نوع پوشش )چادر، مقنعه، مانتو و...( آنچه که حجاب از مصادیق ب

 مهم است این است که موجب تهييج و تحریک مردان نباشد. 
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 . نوع پوشش زن مسلمان گردشگر با فرهنگ متفاوت3-5

کند ممکن است نوع زن مسلمانی که برای تفریح به مناطق مختلف با فرهنگ متفاوت سفر می

او موجب شهرت یا عسر و حرج او شود، پس ممکن است نوع پوشش خود را پوشش خاص 

ها دو نوع محدودیت را بيان کرده است: براساس عرف آنجا انتخاب کند. اسالم برای حجاب زن

ها تا مچ نباید دیده شود و جز گردی صورت و دستیکی از جهت فراگيری نسبت به بدن که به

نما یا چسبان باشد و نيز نباید جلب توجه نامحرم شود. نقش دیگری کيفيت پوشش که نباید بدن

عرف در این ميان، انتخاب نوع حجابی است که اسالم اصل آن را مشخص کرده است؛ یعنی 

کند. به همين دليل در ميان ای نوع پوشش خود را منطبق بر حجاب اسالمی میعرف هر منطقه

شود. مهم در اسالم شکل حجاب نيست فت میحجاب یاهر نوع پوشش بومی، نوع باحجاب و بی

بلکه اصل حجاب است و در رساله عمليه هم به همين امر اشاره شده است. زنان مسلمان 

توانند نوع پوشش خود را براساس فرهنگ و عرف آنجا داشته باشند، ولی حدود گردشگر می

 پوشش اسالمی و قيد مورد نظر رعایت شود.

گاه لباس شهرت نپوشيد و لباس شهرت لباسی است که عرف هيچ»فرمایند: ائمه اطهار می

نماست و با فرهنگ اسالمی و انسانی مغایرت دارد و در ميان مردم جلب پسندند و انگشتنمی

پوشيدن این است که ( یکی از دستورها درباره لباس6/445، 1362)کلينی، «. کندتوجه می

شود و نيز باید با بافت جامعه سازگاری داشته باشد.  نمالباس نباید طوری باشد که انسان انگشت

بهترین »باره می فرماید: در این آميز باشد. امام صادق لباس مرسوم در جامعه نباید مفسده

(. لباس هر دوران یعنی، 40/336، 1373)مجلسی، « ای، لباس آن دوران استلباس در هر پاره

های از عرف اجتماع لباس پوشيد، اما عرفی که ارزشعرف آن زمان. به عبارت دیگر نباید خارج 

انسانی و اسالمی را رعایت کند. همچنين لباس شهرت، لباسی است که پوشيدن آن برای 

که طوریبودن آن و علل دیگر مناسب نيست بهدللی رنگ یا کيفيت دوخت یا مندرسشخص به

شود )سایت نما میکند و انگشتمی اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب

اگر پوشينه و »الله سيستانی آمده است: ای(. در استفتائات آیتاستفتائات سيد علی خامنه

حساب آید و یا مردم وجو شود و لباس شهرت بهزدن بر چهره در شهری مایه شگفتی و پرسنقاب

الله سایت استفتائات آیت)«. آن را زشت و غير عادی بشمارند، کنارگذاشتن آن واجب است

 سيستانی( الزم به ذکر است که پوشينه و چادر لباس شهرت نيستند. 
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 . نوع پوشش زن مسلمان گردشگر در کشورهای غیر اسالمی4-5

کند از تکاليف شرعی او است زن مسلمانی که به قصد تفریح به کشورهای غير مسلمان سفر می

و فرهنگ آنجا اطالعاتی حاصل کند و اگر مشکلی برای  که نسبت به آن کشور و قوانين و باورها

تواند حدود شرعی پوشش را رعایت کند، سفر کند وگرنه سفری که پوشش او نيست و یا اگر می

شود فقط به انگيزه تفریح سفر کند و هم ضرورتی در موجب کشف حجاب و یا بدحجابی او می

 جایز نيست.میآن نيست. سفری که موجب ترک واجب و مستلزم گناه 
ً
 شود هم عقاًل و هم شرعا

کنند اگر نوع پوشش آنها با آموزی به کشور غير مسلمان سفر میزنان مسلمانی که برای علم -

علت تبليغ شدن براساس عرف آنجا و یا بهواقعدليل لباس شهرتشود یا بهمشکالتی مواجه 

د چنين گردشگری باید نوع پوشش خود کنهراسی و یا نوع پوشش تنفير دین را ایجاد میاسالم

 را برای سفر به کشور مقصد بررسی کند.

 تبین قاعده حرمت تنفیر دین )قاعده اهم و مهم(. 6

گریزی مردم شود، ارتکاب اعمال مباح آنگاه که مایه دین»محتوای قاعده حرمت دین این است: 

ده است چنانکه در قاعده حرمت در کلمات فقها به وهن دین یا وهن اسالم اشاره ش«. حرام است

اند اهانت به محترمات دینی، بسياری از فقها اصل حکم را از ضروریات اسالمی برشمرده

انجام هر عملی که موجب »(. مفاد قاعده تنفير از دین این است: 5/250، 1410)بجنوردی، 

شرعی هم  بيزاری و نفرت مردم از دین شود، حرام است، حتی اگر عمل به یک حکم الزامی

توان از آن خودداری کرد جز در مورد احکامی که شارع شدن از دین شود، میموجب گریزان

مقدس در هيچ حال راضی به ترک آنها نيست. التزام به مفاد قاعده به شرحی که گذشت هرگز 

های دینی های رایج اجتماعی و سالیق بشری نيست. آموزهمعنای پيروی دین از عرف و عادتبه

اه از نوع معارف اعتقادی باشند یا احکام عملی، اعتبار و حقانيت وحيانی دارند. آنها با قطع خو

های رایج را تخطئه کرده است و نظر از رد و قبول مردم، ارزش و اعتبار دارند و حتی گاه عرف

احکامی مغایر آنها تأسيس کرده است مانند فرزندخواندگی که در دوران جاهليت رایج بود 

(. مفاد قاعده حرمت 4)احزاب: « شدت نفی کرد که فرزندخوانده تمام آثار فرزند را داشته باشدبه

آورد. در واقع برای اجرای احکام هایی در اجرای احکام شریعت پدید میتنفير از دین محدودیت

دینی همواره نوعی آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم ضروری است و با اصل تدریج نزول و 
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ای احکام شریعت نيز ارتباط روشنی دارد. اصلی که نصوص فراوانی از کتاب، سنت و تاریخ اجر 

 دهد.مسلم اسالم برآن گواهی می

 . مستندات قاعده   1-6

 . عقل1-1-6

مجيد حکایت از آن دارد که اراده الهی بر استقرار اسالم و گسترش آن در تمام  قرآنآیاتی چند از 

خداست که پيامبر خویش را همراه با هدایت »فرماید: می قرآنگستره زمين تعلق گرفته است. 

)صف: «. و دین حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان پيروز نماید هر چند مشرکان خشنود نباشند

چنين رسالتی داشته باشد به حکم عقل برای شارع اسالم مطلوب نيست که ( هرگاه اسالم 9

تواند اوصاف نمی مردم از دین و آیين بيزار باشند. سيد مرتضی بر همين پایه که پيامبر

 تواند ناظر به پيامبر( نمی6آیه عبس و تولی )عبس: »گوید: انگيز داشته باشد، مینفرت

به مؤمنان و رویگردانی از آنان و اقبال به کافران و توانگران، وصفی  روییباشد؛ زیرا عبوسی و ترش

، 1409)سيد مرتضی، « تواند چنين وصفی داشته باشدنمی بيزارکننده است و پيامبر

باید از هرگونه وصف  و به تبع وی امام  (. در واقع هرگاه به حکم عقل، پيامبر166ص

نچه اجرای حکمی از احکام شریعت مستلزم بيزاری دین انگيز دور باشد به طریق اولی چنانفرت

ورزد. منظور نوع  پوشش )پوشينه، چادر، برقعه( است نه کشف باشد شارع به آن اصرار نمی

 حجاب.

 . آیات و روایات6-1-2

سبب رحمت الهی با بندگان خدا نرم و آرام بودی تو به»فرماید: می خطاب به پيامبر قرآن

( 159)آل عمران: «. شدنددل بودی مردم از گروه تو پراکنده میختخو و سو اگر درشت

شود تا مبادا مؤمنان را از خویش طور اکيد از جانب خدا فرمان داده میهمچنين به پيامبر

همواره مبلغان و مأموران اعزامی به مناطق مختلف را به لزوم  (. پيامبر52طرد کند )انعام: 

هنگام اعزام معاذبن جبل  کرد. پيامبریزی مردم شود، توصيه میگرپرهيز از آنچه مایه دین

آسان بگيرید و سخت نگير. مردم را بشارت دهيد و »و ابوموسی اشعری به یمن به آنها فرمود: 

ها درباره پرهيز از تنفير از (. کثرت نقل1099، ص1423)بخاری، « آنان را از دین فراری ندهيد

سنی بسيار زیاد است و شمار قابل توجهی از فقهای شيعيان از دین در منابع حدیثی شيعه و 



 

  

ش
وه

پژ
ده

نوا
خا

و 
ن 

زنا
ی 

قه
ی ف

ها
  

66 

؛  محقق 15، ص1403؛ فاضل مقداد، 2/216، 1405جمله سيد مرتضی )الشریف مرتضی، 

 اند.( در مباحث فقهی به آن استناد کرده439تا، صاردبيلی، بی

 . اجماع6-1-3

و بحثی مستقل مطرح نشده  در متون فقهی، مفاد قاعده حرمت تنفير از دین در قالب مسئله

توان گفت؛ که فقها نوعی اجماع عملی بر پذیرش مفاد آن دارند؛ زیرا در است. با این حال می

افتد که استيفای مصالح موجود در احکام اوليه با مصالحی مهمتر مقام عمل بسيار اتفاق می

تزاحم کند مفسده ناشی از تواند با مصالح احکام اوليه کند. از جمله اموری که میتزاحم می

توان پذیرفت که هرگاه اجرای تنفير و بدآیند مردم است که در شرایط خاص وجود دارد. نمی

انجامد همچنان باید بر اجرای حکمی از احکام شریعت به روگردانی مردم از اصل دین و آیين می

هيچ فقيهی در »: گوید( شهيد مطهری می153، ص1384آن حکم اصرار ورزید. )رحيم نوبهار، 

تر دست تر اسالم باید از مصلحت کوچکخاطر مصلحت بزرگاین کبرای کلی شک ندارد که به

موجب آن در فرض (. در اینجا مقصود اتفاق نظری است که به2/86تا، )مطهری، بی« برداشت

 شود.تزاحم دو دليل که متضمن حکم اهم است، مقدم می

 . دامنه اجرای قاعده6-2

های اسالم فطری است. قاعده حرمت تنفير در محدوده واجبات و محرمات شرعی وزهاصول آم

ویژه در قلمرو عبادات موارد جریان فراوانی ندارد؛ یعنی محرمات یا واجبات الهی که التزام به به

گریزی شود، کم است هرچند در قلمرو اعمال مباح ممکن است آنها یا اجرای آنها مایه دین

موجب گریزی دیگران شود که بهل عادی فرد مسلمان در شرایط خاص، مایه دیناعمال و افعا

توان برداشت کند. از این قاعده میاین قاعده، حکم آن عمل و رفتار از اباحه به حرمت تغيير می

کرد که نوع پوشش مانند پوشينه، چادر و برقعه که موجب تنفير از اسالم و حتی شهرت شود از 

ناب کند و براساس موازین اسالمی پوششی معقول داشته باشد، اما اگر این چنين پوششی اجت

 آموزی باعث کشف حجاب و یا بدحجابی شود، تکليف چيست. علم

اصطيادی است که فقيه و در مواردی مکلف براساس آن -ای فقهیقاعده اهم و مهم، قاعده

االجرای ميان دو حکم الزمزند. در تزاحم استنباط کرده است یا استنباط خود را محک می

حکومتی که عمل به هر دو نيست امر مهم، فدای امر اهم شود که این تشخيص اهميت براساس 



 

   

 

6

7 

67 

( مبنا و مستناد اصلی این قاعده از دیدگاه 314، ص1386گيرد. )نوحی، عقل سليم صورت می

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

کند، پس تشریع اهم بر مهم معنا ندارد )موسوی داشتن احتمال فوت مهم حکم میمقدم

(. بنابراین، تقدیم اهم بر مهم امری عقلی است که بيان شرعی ندارد 2/100، 1387خمينی، 

صورت غيرمستقيم مربوط به  این بحث است. یکی از احکامی که در به قرآنو بسياری از آیات 

ه است حرمت خوردن گوشت مردار است، اما اگر انسان در موقيعتی قرار بگيرد بيان شد قرآن

شود افتد و تلف میکه ناچار شود از گوشت مردار بخورد و اگر این کار را نکند جان او به خطر می

و از آنجا که حفظ جان اهميت بيشتری دارد شارع مقدس اجازه داده است که انسان مضطر از 

(. بر این اساس در قانون باید اهم و مهم رعایت شود. حفظ جان 173)بقره:  گوشت مردار بخورد

بست نيست. وقتی اضطرار پيش آید بودن مصرف مردار است، پس در اسالم  بنمهمتر از حرام

 (.3/372، 1383شود )قرائتی، ها مجاز میمصرف حرام

است و دال بر ضرورت تقدیم در روایات هم بسياری از احکام صادرشده از مصادیق این قاعده 

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 

، 1409، خوردن برای نجات جان دیگران جایز است. )حر عاملیکند و حتی قسم دروغمی

( از مهمترین موارد تطبيق و کاربرد این قاعده در مذاهب، حفظ شریعت و دین، حفظ 16/134

نظام، حفاظت از بنيان خانواده، برقراری عدالت، حراست از سرزمين اسالمی، عزت و استقالل 

ها، امنيت عمومی، حفظ مسلمان، حفظ تدین و معنویت جامعه، حفاظت از جان انسان

اگر »فرماید: الله مکارم در فتوای خود میها و مسلمانان است. آیتفظ انساناجتماعی و ح

های مهم بندوبار و المذهب، پستدختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی

شود که حجاب را در مواردی داده میبراساس این فتوا به افراد متدین اجازه«. کنندرا اشغال می

فرماید: دارد، رعایت نکنند، ولی در غير موارد باید رعایت کنند. در توضيح بيان می که ضرورت

در مورد تحصيالت الزم که اگر نداشته باشد با مشکالت مهمی )خودش یا جامعه اسالمی( »

شود آن هم به مقدار ضرورت؛ یعنی میشود. به عنوان ضرورت اجازه ترک حجاب دادهمواجه می

کند و در بازگشت بالفاصله حجاب راحفظ م قطعی بر ترک حجاب است، ترک میدر آنجا که الزا

(. حکم ایشان برای تمام زنان محصل در خارج وارد 156، ص1386)مکارم شيرازی، « کند
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شود دیگر به این است که آن علم، شاذ و نادر باشد و این علم باعث میشود بلکه مختص نمی

ليم ایشان باعث رشد و ترقی اسالم است و این موقعيت تنها برای زنان به این حرج نيفتند و با تع

ای مختص به زنان باشد و مردان قادر به یادگرفتن آن نباشند. در او مهيا شده باشد و حتی رشته

گيس و آن هم در این صورت هم ترک حجاب مجاز به نمایش موی خود نيست بلکه با کاله

توان این حکم نجا حجاب خود را رعایت کند. بنابراین، نمیمحدوده دانشگاه و بعد از خروج از آ

روند. بلکه اگر برای تحصيل را عموميت به تمام کسانی داد که به کشور خارج برای تحصيل می

تواند حجاب در کشور ضرورتی نيست، نباید آنجا بماند. و بنابر استفتائات رهبر  تا جایی که می

اگر نوع گردشگری درمانی باشد و زن به  ای(.ائات خامنهرا باید رعایت کنند )سایت استفت

خاطر قوانين یا شرایط، شود و بهمملکتی برای معالجه رفته باشد که در آنجا درمان می

هایی برای حجاب او پيش خواهد آمد در اینجا  براساس قاعده اضطرار استفتائات محدودیت

 ان در چنين سفری را مشخص کند.مراجع بررسی خواهد شد که نوع پوشش این زن مسلم

 قاعده اضطرار. 7

اضطرار عبارت است از احتياج به چيزی و ضرر، اسم مصدر اضطرار »آمده است: العرب لساندر 

فقها و اصوليون تعاریف متعدد و مشابهی از اضطرار و  (4/483، 1414منظور، )ابن«. است

( در مقام تعریف 3/334، 1387عالمه حلی)نظران شيعه، اند. از ميان صاحبمضطر ارائه کرده

 شیاست که از تلف خو یمضطر کسالمضطر هو یخاف التلف علی نفسه؛ »نویسد: مضطر می

ضرر نقص در مال، »( از اماميه گفته است: 179 -1/178، 1401بجنوردی ). «داشته باشد ميب

 «.آبرو، جان یا شأنی از شئونات بعد وجودی اشخاص است

 و ادله فقهی قاعدهمستندات . 1-7

ه شرعی ينظران اصول، حسب ادب معمول و متعارف خود در مقام استدالل و توجفقها و صاحب

اند و آوردهاس رویيا قیعنی، کتاب، سنت، اجماع و عقل یفقهی  معتقدات خود به ادله اربعه

ه يمقام توجکنند. در ن ادله، مستدل و موجه مییات فقهی خود را با تمسك به ایفتاوی و نظر

 اند.ن نحو عمل کردهيز به همياضطرار ن تمسك به قاعده
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 . کتاب7-1-1

 3سوره انعام و  145و  119سوره نحل،  115بقره،  از سوره 173ات یاز جمله آ قرآناتی از یآ

 »سوره بقره آمده است:  173 هیسوره مائده ناظر به احکام اضطرار هستند. در آ
َ
َم َعل ما َحرَّ ُم يِإنَّ

ُ
ک

َم 
ْ
ِخْنزِ يال

ْ
ْحَم ال

َ
َم َو ل  ِبِه ِلغَ یَتَة َو الدَّ

َّ
ِهل

ُ
 يِر َو ما أ

َ
َمِن اْضُطرَّ غ

َ
ِه ف

ّ
 يِر الل

َ
َم َعل

ْ
ال ِإث

َ
َه يَر باٍغ َو ال عاٍد ف

ّ
ِه ِإنَّ الل

ُفوٌر َرِح 
َ

ر خدا به يآنچه خداوند بر شما حرام نموده مردار، خون، گوشت خوك و آنچه نام غٌم؛ يغ

کی از محرمات مذکور شود یر از خوردن یر آن برده شده است، پس اگر کسی ناگزهنگام ذبح ب

ست. همانا خداوند آمرزنده و مهربان يمتجاوز از حد نباشد گناهی بر او ن ادت طلب و یچنانچه ز

َمِن اْضُطرَّ فِ »مائده آمده است:  سوره 3 هیدر بخش آخر آ «.است
َ
  یف

َ
ٍم َر ُمَتجاِنٍف يَمْخَمَصٍة غ

ْ
ث إِلِ

ُفوٌر َرِح 
َ

َه غ
ّ
ِإنَّ الل

َ
ل به یکه متمار از خوردن شود درحالییگرسنگی ناگز واسطهکسی که به ٌم؛يف

ر مخمصه را مجاعه و ياهل لغت و تفس. «ارتکاب گناه نباشد همانا خداوند آمرزنده مهربان است

 اند.عدل دانسته معنای عدول از حق وجنف به اند و تجانف را از مادهگرسنگی معنا کرده

 انعام از سوره 119 هی. آ2-1-7

« 
َ
ِه َعل

ّ
ِکَر اْسُم الل

ُ
وا ِمّما ذ

ُ
ُکل

ْ
 َتأ

ّ
ال

َ
ْم أ

ُ
ک

َ
 يَو ما ل

َ
َم َعل ْم ما َحرَّ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ل صَّ

َ
ْد ف

َ
 يِه َو ق

َ
 َما اْضُطِرْرُتْم ِإل

ّ
ْم ِإال

ُ
 ِه؛يک

که آنچه بر شما درحالید یخورشده، نمیشما را چه شده است که از آنچه نام خداوند بر آن برده

در  «.دیر از خوردن آن شوینکه ناگزیان شده است مگر ايتان بیل برايحرام شده است به تفص

 »آمده است که معنای  انیالبمجمعر يتفس
َ
 َما اْضُطِرْرُتْم ِإل

ّ
ن است که خوردن آنچه که در یا «هيال

زی ياست. اگرچه چ تان مجازید برایشومناك میيصورت امتناع از خوردن بر هالك نفس خود ب

  (.2/357، 1415باشد که خداوند آن را حرام کرده باشد )طبرسی، 

 . روایات3-1-7

عه يالشلیث از جمله در وسایاند که در کتب حدات متعددی از ائمه نقل کردهیه روايدرباره اضطرار، امام

ه ء حّرمه ما من شی»شود: ا اکتفا مینجا به ذکر چند نمونه از آنهیتوان آنها را مالحظه کرد. در امی
ّ
الل

 و قد حلله لمن اضطّر ال
ّ

ز را خداوند حرام نکرده مگر آنکه برای کسی که مضطر است، يچچيه؛ هياال

ه «. »شودحالل می
ّ
قطع السارق فی عام سنت؛ عام المجاعه یقال: ال  عن السکونی عن ابی عبدالل

تة و الدم و لحم يمن اضطّر الی المقال الصادق»«. شوددست سارق در سال قحطی قطع نمی

فرموده است هر کس به گوشت  امام صادق موت فهو کافر؛یئا من ذلك حتی يأکل شیر فلم یالخنز
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« ده استیکفر ورز به حکم خدا رديمردار و خون و گوشت خوك مضطر شود و از آنها تناول نکند تا بم

ث رفع است. یی مورد استناد در باب اضطرار، حدیروال ين دلیمهمتر (.18/384، 1409)حرعاملی، 

ه »گونه نقل شده است: نیخ صدوق ايث در خصال شین حدیا
ّ
قال: قال  عن ابی عبدالل

هرسول
ّ
قون و ما الیعلمون يطیه و ما ال يان و ما استکرهوا عليتسعة: الخطا و النس یرفع عن أّمت الل

ر فی الوسوسة فی الخلق ما لم يه و الحسد و الطيو ما اضطّروا ال
ّ
 امام صادق نطق بشفه؛ یرة و التفک

ان، آنچه يز برداشته شده است: خطا، نسيفرموده است: از امت من نه چ فرمود که رسول خدا

ال يره، خيشوند، حسد، طدانند، آنچه مضطر میشوند، آنچه طاقتش را ندارند، آنچه نمیبر آن اکراه می

 «.اندزی بر زبان جاری نساختهينش مادام که چیآفرو گمان و وسوسه در 

 . اجماع 7-1-4

توان ادعای اجماع ن رو در این مورد مییاند. از ادرباره اضطرار، فقها برحسب مورد حکم داده

اند که اگر شخصی برای حفظ سالمت، مضطر به شرب کرد. برای مثال درباره شرب مسکر گفته

اند، اما در مورد خود عنوان ن فتوی دادهيفقها به اتفاق، چن ز است.یدن آن جايمسکر شود نوش

توان قائل به تحقق اجماع شد و متحقق هم نشده کلی حکم اضطرار که امری عقلی است، نمی

توان ت ندارد، اما در موارد خاص میياست. در صورت تحقق هم چون مبتنی بر عقل است، حج

المدار فی الکل هو الخوف »آمده است:  لهیرالوسیرتحبر امر عقل ادعای اجماع کرد. در کتاب 

 .(2/169، 1290)موسوی خمينی، « الحاصل من العلم او الظن

 . عقل7-1-5

ز يعقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی از سوی ملل و اقوام مختلف ن اضطرار قاعده

ضرورت، قانون  قاعدهه بر حقوق روم يمورد استناد قرار گرفته است. در حقوق غرب با تک

ز با استناد ير مسلمان نيدانان مسلمان و غشناسد، همواره مورد استناد بوده است. حقوقنمی

 اند و به آن اذعان دارند.د کردهیياضطرار را تأ بودن اصل قاعدهنقلی و شرعی، عقالنی به ادله

 ط تحقق حالت اضطراری. شرا7-2

طی الزم است تا ین، برای تحقق آن شرایاست. بنابرا ی و خالف اصلیاضطرار حالتی استثنا

 ه کند:يت مرتکب را از عقوبت توجيمعاف
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ده باشد. خطرات احتمالی يت رسيفعل د به درجهیعنی بایالوقوع باشد؛ د مسلمیخطر با -

ا یعلم  واسطهم هالکت نفس بهيتواند مجوز ارتکاب عمل حرام باشد. در فقه بروز خوف و بنمی

 د مطرح؛یی به بروز خطر شدیاحتمال عقالظن و 

ند يتی ببيکه شخص خود را در موقعنحویر فقها ملجی باشد بهيا به تعبید ید شدیخطر با -

ط سخت قابل تحمل یجاد شود. خطرات جزئی و شرایا عضو در وی ایم تلف نفس يکه در آن ب

 ستند؛ يان فعل حرام نيچ کدام مجوز اتيه

جاد نشده باشد؛ یعنی شخصی که با اقدامات عمدی خود، یضطر اخود م لهيوسخطر به -

تواند از اذن شارع در حالت اضطرار آورد، نمیشيت اضطراری برای خود پيط و موقعیشرا

دگاه برداشتی است که از دو عبارت ین دیاری از فقهاست. مستند اين اعتقاد بسیمند شود. ابهره

 » هيحال
َ

، 1406)محقق داماد،  سوره بقره به عمل آمده است 173ه یمذکور در آ «َر باٍغ َو ال عاٍد يغ

5/145.) 

 . تطبیق قاعده اضطرار7-3

ن، چنانچه مضطر بتواند ید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. بنابرایارتکاب فعل حرام با -

ا فرار از صحنه و یژه قوای دولتی یوگران بهیبا انجام اقدامات مباح و مشروع مانند استمداد از د

ز یگر ارتکاب فعل محرم برای وی جایداری شیء که بتواند با آن از خود رفع ضرورت کند دیا خری

 نخواهد بود. اینجا را با شرایطی که جان زن مسلمان گردشگر به خاطر آن حجاب در خطر باشد؛ 

اضطراری باشد. ط و اوضاع و احوال یقدر حاجت و متناسب با شراد بهیاقدام مضطر با -

رد؛ ياز صورت گيقدر ضرورت و نت االسهل فاالسهل باشد و بهید با رعایز باياقدامات اضطراری ن

الضرورات تتقدر » ، اما در کنار آن، قاعده«ح المحظوراتيالضرورات تب»اند: را هرچند گفتهیز

تا رفع حالت ضرورت  ن است که تنهایای عقلی است و مفاد آن اهم وجود دارد که قاعده« بقدرها

توان ك اقدام مباح مییز است. گاه با ید موجود، انجام فعل اضطراری جایتناسب خطر و تهدو به

ط عادی نامشروع یاز خود رفع خطر کرد و گاه دفع خطر مستلزم ارتکاب فعلی است که در شرا

آمده  لهیالوسر یتحرت مقدار مورد لزوم مد نظر است. در یاست. در ارتکاب فعل محرم هم رعا

اگر فردی مضطر به ارتکاب حرامی شد، واجب است به رفع ضرورت مرتکب آن حرام »است: 

 (.1290موسوی خمينی، )« شود
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 گیرینتیجه. 8

هایی مانند سياحت و سير آمده و روایات با واژه قرآنگردشگری در اسالم جایگاه مهمی دارد و در 

نيست و هر دو به عنوان انسان، حق سير و سفر را  است. در این زمينه ميان مرد و زن تمایزی

عنوان یک زن مسلمان باید احکاماتی رعایت شود و آن پوشش زن دارند. در زمينه زنان به

مسلمان در سفر است. حجاب از ضروریات اسالم است و تمام فقها بر آن اجماع دارند. در مورد 

ولی قدر مسلم این است که صورت و  اینکه پوشش تا چه حدی باشد نظراتی بيان شده است،

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:

بگوید که بودن حجاب خاطر گردشگری و مشکلحجاب ضرورت اسالم است و کسی که به -

 حجابند، حق کشف حجاب یا بدحجابی ندارد؛همه بی

ای جز آن نباشد براساس قاعده اضطرار تا جایی که ميسر اگر درمان ضرورت باشد و چاره -

 است باید حجاب کند؛ 

کند باید کشوری باشد که موجب اگر فردی برای تحصيل به کشور غير مسلمان سفر می -

 ترک حجاب او نشود.

 نابع فهرست م

 .یخ و معارف اسالمیدفتر مطالعات تارن: تهرا، ناصر. یرازيمکارم ش (. مترجم:1380) میقرآن كر   *  

 . بيروت: دار صادر.العربلسان(. 1414ابن منظور، محمدبن مکرم ) .1

 . بيروت: دار المعرفه.السیره النبویه(. 1412ابن هشام، عبدالملک ) .2
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 . قم: مؤسسه آل البيت.تذكره الفقها(. 1414بن مطهری )بن یوسفحلی عالمه، حسن .10
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. تهران: انتشارات کتابخانه جامع االقتصاد الهادی طریق الرشاد(. 1375طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن ) .22

 چهل ستون.

 . قم: داوری.الروضه البهیمه فی شرح اللمعه الدمشقیه(. 1410بن علی )الدیننی(، زینعاملی )شهيد ثا .23

. قم: ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القوائد(. 1387) بن مطهربن علیبن یوسفحسنعالمه حلی،  .24

 اسماعيليان. 

 مدرسين حوزه علميه.. قم: جامعه المیزان فی تفسیر القرآن(. 1417عالمه طباطبایی، سيد محمدحسين ) .25

 . تهران: امير کبير. فرهنگ عمید(. 1389عميد، حسن ) .26

بندی (. تحليلی نو پيرامون گردشگری و جدیدترین طبقه1388فرجی راد، عبدالرضا.، و آقاجانی، سميه ) .27

 .72 -61(، 23)6، نشریه جغرافیایی سرزمینآن. 

 هایی از قرآن.س. تهران: مرکز فرهنگی درتفسیر نور(. 1383قرائتی، محسن ) .28

 . تهران: چاپ مکتبه االسالميه.الکافی فی اصول و الفروع(. 1362کلينی، محمدبن یعقوب ) .29

 . تهران: نشر اسالمی.بحار االنوار(. 1373مجلسی، محمدباقر ) .30

 . تهران: دار الکتب االسالميه.مرآه العقول فی شرح اخبار آل رسول(. 1410مجلسی، محمدباقر ) .31

 . تهران: نشر اسالمی.قواعد فقهیه(. 1406محقق داماد، سيد مصطفی ) .32

 . تهران: دفتر انتشارات اسالمی. دوره كامل آشنایی با علوم اسالمیتا(. مطهری، مرتضی )بی .33

 . تهران: مؤسسه انتشارات امير کبير.فرهنگ معین(. 1375معين، محمد ) .34

 بن ابی طالب.نشر مدرسه االمام علی. قم: احکام بانوان(. 1386مکارم شيرازی، ناصر ) .35

 . نجف االشرف: مطبه االدب.تحریرالوسیله(. 1290الله )موسوی خمينی، روح .36

 .. تهران: مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام خمينیمکاسب المحرمه(. 1387الله )موسوی خمينی، روح .37

 تهران: عروج. قواعد فقهیه.(. 1401موسوی، بجنوردی ) .38

)یادنامه  21، نشریه تحقیقات حقوقی(. بررسی قاعده فقهی حرمت تنفير از دین. 1384نوبهار، رحيم ) .39

 .172 -129دکتر شهيدی(، 

 .. تهران: نشر تنظيم و آثار امام خمينیقواعد فقهی در آثار امام خمینی(. 1386نوحی، حميدرضا ) .40


