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 چکیده

غیر  تواند با نتایج منفی متعددی همراه باشد و شیوع آن باعث بروز پیامدهای بعضاًحجابی است که میهای اجتماعی پدیده بییکی از آسیب

ثری ایفا نمایند. در قوانین جزایی کشور ما های اجتماعی نقش مؤدر راستای کاهش آسیب توانندگردد. در این میان قوانین میقابل جبران می

اجرای کیفری همراه شده است، چرا که های آسیب اجتماعی با ضمانتبه این مهم توجه شده و فقدان حجاب و عفاف به عنوان یکی از جلوه

-میت واالیی برخورداراند. هدف قانونگذار از این رویکرد حمایتی، کاهش آسیبهایی که دارای منشاء آسیب اجتماعی هستند از ارزش و اهبزه

-تواند بر کارآمدی نقش حمایتهای اجتماعی است، که کیفیت این حمایت از نقایصی بی بهره نشده است. به طوری که رفع این نقایص می

عفافی بیافزاید. در واقع یکی از راهکارهایی که جهت فراگیر یهای اجتماعی ناشی از بی حجابی و بهای قانونی در جلوگیری از بروز آسیب

اجرای کیفری مناسب برای جلوگیری اعمال خالف فرهنگ بینی ضمانتتواند در حوزه حقوق مطرح شود پیش شدن تفکر حجاب و عفاف می

 گردد.عفاف و حجاب است که در انظار عمومی نمایان می

 

 اجرا.ضمانت-حمایت قانونی-آسیب اجتماعی-ففاحجاب و ع-فرهنگ :های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه 

از هر نوع تعرض و  حجاب تاثیرات روانی مثبت فراوانی بر زنان دارد و آنان را .فواید فراوان پوشش و حجاب امری بدیهی و غیر قابل انکار است

ای برخوردار در مقام ارزش دینی از اهمیت ویژههم  ی ما هم به عنوان یک فرهنگ ملی وکند. جایگاه حجاب در جامعهتحقیری حفظ می

باز وجود داشته ی ایرانی از دیرعنوان یک فرهنگ و ارزش در جامعه به رود،ز سفارشات آیین اسالم به شمار میحجاب عالوه بر آن که ا. است

چنین این جمله از ویل . همدر جامعه است ی وجود این ارزشدهندهکهن از جمله شاهنامه نشان ی کتب تاریخی و ادبیاتاست. مطالعه

: 1370)دورانت، «رسدشود و نامی از ایشان به نظر نمیدیده نمی جای مانده هیچ صورت زنیهایی که در ایران باستان بر. در نقش»..: دورانت

ن که دین رسمی کشور دین ی ساسانیادر دوره. ها وجود داشته استو حجاب خاصی بوده که در میان آن گر وجود پوششنشان( 434

 . بنابراین حجاب و عجین شدن آن با تمدن ایرانی پذیرفته شده است(. 33: 1388بود زنان دارای حجاب کامل بودند)رجبی، زرتشت 

مورد زنان در  وی آن آمده است و فقط یک مورد آنی حجاب هفت بار به کار رفته است که در شش مورد به معنی لغدر قرآن کریم واژه

های بلند من بگو روسریای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤ»فرماید: سوره احزاب خداوند به پیامبر می 59ی در آیه .باشدپیامبر می

به کار ث پوشش این آیه در ارتباط با بح...« که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر استرا بر خویش فرود افکنند. اینکار برای اینخود 

(، 53(، )احزاب 46(، )اعراف 17(، )مریم 53ی دیگر مطروحه در قرآن شامل آیات )شوریص به همسران پیامبر دارد. شش آیهرفته و اختصا

-ی حجاب استنباط میمعنایی که امروزه از واژه. ی پرده و مانع به کار رفته استعناباشد که در آن حجاب به م( می45( و )اسراء 5)فصلت 

جای ستر به معنی پوشش به کار رفته ی حجاب دگرگون شده و به. به نقلی دیگر کلمهی قرآنی آن استعبارتی تحول یافته از واژه شود

 (.13: 1387)قاسمی، است

ایگاه که ناظر بر ج( 46: 1410)شهید ثانی، قرار گرفته تأکیدشیعی و سنی مورد فقهی و روایی در مجامع  مسألهیک حجاب به عنوان  مسأله

اگر زنی در سفر »از جمله روایت شده که مفضل بن عمر از اصحاب امام صادق )ع( از ایشان سوال کرد که  .واالی آن در فرهنگ دینی است

های او را که خدا پوشیدن آن را واجب فرموده است ... نباید زیبایی بمیرد و مرد محرم یا زنی همراه او نباشد که او را غسل دهد فرمودند:

 (.181: 1386)مطهری، «شکار کردآ

 

 روش تحقیق

 در های موجودمختصر برخی نارسایی آن است به بررسیای و روش تحلیلی نگاشته شده و در پی این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه

 ، بپردازد.اندای داشتهحجابی، که در حال حاضر شیوع گستردهمعضل بیدر مواجهه با قانون 

 

 حجابمفهوم -1



 
ی لغت حجاب این عناوین را ذکر کرده نامعین در مع (.107: 1418)جوهری، ، پوشش و ستر آمده استحجاب در لغت به معنای مانع، پرده

: 1371پای خود را بدان پوشانند)معین،  تاچادری که زنان سر -3پوشانند  ی خود را بداننقابی که زنان چهره -2 پرده و ستر -1:است

1340.) 

ی غرایز مرد است خواه در جسم یا رفتار هایی از بدن را که تحریک کنندهدارد تا قمستمیاب به این معناست که زن را وا ان گفت حجتومی

 (.16: 1387برای پوشاندن مظاهر زنانگی است)قاسمی،  ای فطری در درون زنب خواستهبه عبارت دیگر حجا. و گفتار بپوشاند

ز حجاب اسالمی عبارت ا»کند: نوان کشورهای اسالمی حجاب را اینگونه تعریف میهای همبستگی بای بازینامه اجرایاز آیین 2ماده 

 «.باشدپوشیدگی اعضای بدن و موی سر می

ی مردم از عبارت ستر است و تا قبل از این فقها و عامهبرای پوشش زنان امری جدید « حجاب»ذکر این نکته ضروری است که استعمال کلمه

 (.27: 1391باشد)غالمی، کردند که به معنای پرده، حجاب و پوشش میورد پوشش استفاده میدر م

 

 ارزش و اهمیت حجاب-1-1

عفت، اصالت و هویت فرهنگی است، ایفا حجاب نقش حیاتی را در تکامل جامعه و رسیدن امت اسالمی به هدف آفرینش که همان پاکی، 

تنها حافظ اخالق و تجسم تقوا و عفت در سطح جامعه است بلکه وجود چنین حکمی در اسالم، نوعی از آن نظر اهمیت دارد که نه کند و می

بنابراین اسالم با طرح پوشش زن در حقیقت جواز حضور او را در . های مردان استمان و محفوظ نگهداشتن وی از نگاهبزرگداشت زن مسل

ذا ل .استهدف ماندن نجات داده ای بیی عظیم را از تباه شدن و در گوشهاین نیرو گشااست و با دستورهای حکیمانه و راهاجتماع رقم زده 

رزش آن سخن به میان آید و از آن حمایت د توجه قرار گرفته و از آثار و ااجتماعی هر چه بیشتر مور-شایسته است که این سنت اسالمی

 گردد.

 

 حجابیهای اجتماعی بیآسیب-1-2

و توجه تا بدان این اندیشه . اسالمی به آن بسیار توجه شده است تفکردی و فرهنگی از جمله مسایلی است که در ، اقتصااجتماعی هایحوزه

: 1391حمزه پور،  )حاذق،عتبار برخوردار است که از عمده وظایف دولت اسالمی ایجاد امنیت همه جانبه در جامعه استپایه از ارزش و ا

224.) 

حجابی و عدم  . بیحجاب و پوشش زنان در جامعه است مسألهتواند امنیت اخالقی و اجتماعی را تامین کند ترین مسایلی که مییکی از مهم

گری را به همراه دارد و مردان به ویژه جوانان را در معرض ه به دنبال خود پیامدهایی ناگوار چون آرایش، خود آرایی و عشوهپوشش در جامع

-مهم دیگری که ناشی از بیاجتماعی  آسیبهمچنین  دهد.دروغین زودگذر در جامعه قرار می یجانتحریک دایم عصبی و ایجاد التهاب و ه

ی افزون در جامعهشکستن حریم خانواده و برهنگی روزاست.  و تزلزل آن سست شدن بنیان خانوادهکند، حجابی در جامعه ظهور پیدا می



 
آیند ه صورت کاالی مشترک به شمار میآزاد برهنگی، زنان بواهد داشت زیرا در بازار ها را در پی خ، جدایی و از هم گسیختگی خانوادهانسانی

وادگی بر برد و در نتیجه کانون خانبه یکدیگر تعلق دارند از بین می و دیگر پیوند زناشویی قداست و پاکی خاص خویش را میان دو نفر که

و آرامش روانی اعضای  در مقابل حفظ حجاب موجب تحکیم روابط خانواده( 81: 1386شود)مطهری،  گذاری میاساس دشمنی و نفرت پایه

 گردد.خانواده می

وی کارایی مردان را دچار بار زن در جامعه از سویی نیروبند. حضور بیهای اجتماعی استالیتکاری و مانع فعحجابی یکی از عوامل کمبی

پوشش مناسب مانع رسیدن به چنین عدم شود. هماش میه کار و فعالیت اجتماعیجدی زن ب کند و از سوی دیگر مانع از پرداختنرکود می

شمار حجاب اسالمی و ند و با اعتقاد به قبول منافع بیگردد. اگر زنان یک جامعه به فلسفه حجاب پی ببرهای علمی و فرهنگی میپیشرفت

حمزه انجامد)حاذق، چه بیشتر مدارج علمی و فرهنگی میده و به تعالی هر ها از هوسرانی منقطع گردیافکار انسان ،به آن پایبند باشند عقالیی

 (.220: 1391پور، 

وانشناسان پوشش و ی رگذارد. به گفتهار مهم جامعه هستند بر جای میحجاب تاثیر روانی عمیقی بر زنان که از اقش مسألهاز سوی دیگر 

ت زنان هماهنگ و برای بلوغ روانی و تعیین هویت انسانی آنان ضروری است. بر فطر ن چه در سالمت اخالق موثر باشد باتر از آحجاب بیش

توجهی به این گردد و ریشه در فطرت دارد. بیان باز میخالف تبلیغات عوامانه پوشش مناسب برای زنان به تفاوت مراحل رشد روانی آن

 (.8: 1369دارد)روحانی، بلوغ انسانی و تعیین هویت باز میی لهکند و آنان را از رشد به مرحبیشترین خسارت را متوجه زنان می مسأله

الزم است برای گسترش فرهنگ حجاب در جامعه راهکارهایی  ،های اجتماعیو تاثیر آن در همه ابعاد و زمینه مسألهبا توجه به اهمیت این 

تواند در این زمینه موثر واقع شود ترین راهکارهایی که میمحجابی مصون بماند. یکی از مها جامعه از آفات و تبعات منفی بیاندیشیده شود ت

نگ است که به گسترش فرهشود مواد قانونی حثی که در ذیل مطرح میگذار به این صحنه است. مباود قانونوجود ساز و کارهای قانونی و ور

 رساند.حجاب و عفاف در جامعه یاری می

 

 لزوم استفاده از حربه قانون-2

شود و سعی قانونگذار بر آن است تا مقررات هر چه بیشتر بر اساس حجابی گناه محسوب میالمی حجاب از جمله فرایض و بیاس در فرهنگ

-ربت مطرح است و نمیای بر این باور باشند که در انجام عبادات و فرایض دینی قصد قموازین و اصول فقهی تعیین شوند. ممکن است عده

حساس گذار در این عرصه احکومتی اشخاص را به یک فریضه دینی الزام کرد و به تعبیری دیگر نیازی به ورود قانونهای قانونی و توان با حربه

 (.78: 1390زادگان، شود)مهدوینمی

 ام داده استعمل حرامی انج تواند هر کسی را کهاند حاکم میاز آن پیروی کردهکه مشهور فقها  ،به لحاظ فقهی طبق یک نظر

 (.296: 1412هم در مقابل این نظر وجود دارند)موسوی گلپایگانی، هر چند که مخالفانی ( 448: 1392زات( نماید)نجفی، تعزیر)مجا

هر »اند که: این چنین پاسخ داده « تحمیل کند؟ آیا دولت اسالمی مجاز است حجاب اجباری را به مردم»منتظری در پاسخ به این سوال که 

دری کنند و به عفت عمومی لطمه بزنند و ین( ولی اگر افرادی بخواهند پردهآن اکراه نیست )ال اکراه فی الدچند در دین و انجام دستورات 



 
ها را بگیرند، و اگر از باب اتفاق نوبت به نسل جوان را به انحراف بکشند. متصدیان امور باید عاقالنه و به دور از اعمال خشونت جلوی آن

 (.233: 1389)شادی، «مقدم است جامعه بر مصلحت افراداجرا نمایند. زیرا مصلحت  راها اجرای حدود الهی رسید آن

ای عام و همگانی است. این تصور مسألهگنجد بلکه و عفاف در قلمروی مسایل فردی نمیحجاب  مسألهضروری است که  مسألهتوجه به این 

ناپذیرفتنی است زیرا شخص با نوع پوشش خود در جامعه و معقول و ، امری ناگرددمربوط میسالیق آنان به ی و شخص ،که نوع پوشش افراد

 گذارد.ا اعم از مثبت یا منفی بر جای میدر بین آحاد مردم ظاهر شده و به تبع تاثیرات خود ر

عرصه و تدوین قوانین  حجابی ورود قانونگذار به اینتوان این گونه عنوان کرد که بنابر مصالح اجتماعی و دفع مفاسد منبعث از بیبنابراین می

 انجامد واجب و ضروری است.عه میخاص که به گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جام

 

 هنجار قانونی -2-1

ن آن و شدت دوی ضد ارزش بری هر عملی به مثابهانگا، بدین صورت که جرمدنشوها محسوب میهای آنقوانین مجازات کشورها آیینه ارزش

تر و شدیدتر تعیین شود این معنا را خواهد داشت که ارزش باالتری هر چقدر مجازات سنگین .زش واالی آن استحدت مجازات حاکی از ار و

ی پوشش و حجاب شهروندان، دهد. کشورهای متعددی پیرامون نحوهزیر پا گذاشته شده و به منظور مقابله با آن حکومت واکنش نشان می

نمایند. مانند کشور انگلستان که در ه و سیاست کیفری حاکم بر آن، اقدام به وضع مقرراتی میمتناسب با هنجارها و تفکر موجود در جامع

 (.84: 1369بود)دورانت، هایی شبیه مجازات ساحران تعیین کرده میالدی در رابطه با پوشش زنان مجازات 1770سال 

نگذار در جهت حمایت از گسترش ینی ارزشمند مطرح است، قانوی ایران به عنوان یک اصل فرهنگی و دحجاب در جامعه مسألهنظر به اینکه 

 ست.آن هنجارهای قانونی اعمال کرده ا

 

 الگوی قانونی-2-2

های ضد ارزشی است اما داشتن ماده قانونی و تعیین مجازات ین اقدام در مواجهه با پدیدهرالقاعده آخند که دخالت قانونگذار کیفری علیچهر

ی حفظ حقوق شهروندی است انگاری وجود نص قانونی شفاف، بدون ابهام و صریح الزمهدر فرایند جرم رسد.به نظر میبرای آن گاهاً ضروری 

شود، ی معین میها از طریق قانون بایستی توجه کرد که مجازاتی که برای رفتارهای ضد ارزشو برای تعیین مجازات و پاسخ به ناهنجاری

انجامد. قانونگذار در وضع قوانین از رد پذیرش جامعه قرار گیرد چرا که دراین صورت به متروک شدن آن میای باشد که مومتناسب و به گونه

ای الزام آوار واقع شده و آن را به عنوان قاعدهگیرد. عرفی که در میان مردم یک جامعه به دلیل اکثریت انجام آن مورد پذیرش عرف الگو می

چنانکه پس از چندی به نظر گیرد های زندگی اجتماعی میی عرف اعتبار خود را از ضرورتبه تعبیر (.178: 1387کند)کاتوزیان، تلقی می

 (.199: 1392دانند)اردبیلی، شته و خالف آن را جایز نمیرسد همگان بر این عادت رضایت ضمنی دامی



 
ظ گردد چرا که چنانچه جامعه واکنش اجرای مجازات انگاری و تعیین کیفر، فرهنگ حاکم بر جامعه باید لحاهمان طور که گذشت در جرم

وب به نظر بیایند در های کیفری نامطلها اقدام نماید. در واقع اگر مؤلفهق دیگری به حمایت از ارزشرفتاری را به رسمیت نشناسد از طرعلیه 

(. 365: 1393باطی)دلماس مارتی، ضی اداری و اناجراهادیگری استفاده کرد از جمله ضمانتهای مشابه زدایی باید از گزینهراستای کیفر

ها تنها یکی ی کیفری سودمند نخواهد بود و مجازاتبدین معنا که تا زمانی که امکان انتخاب راهکارهای غیر کیفری وجود دارد انتخاب شبکه

 (.70: 1392ها بهره گرفت)پرادل، توان از آناز ابزارهایی هستند که می
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ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب حجاب توجه شده بود، قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه مسألهاولین قانونی که در آن به 

همراه  آن عدم رعایت حجاب اسالمی با ضمانت اجرای توبیخ کتبی با درج در پرونده و یا اخراج و انفصال از خدمت 18بود که در ماده  1360

قانون  8ماده  13اجرای اداری در بند حجابی دارای ضمانتین آن شد و بیهای رسیدگی به تخلفات اداری جایگزبود. دو سال بعد قانون هیأت

بود که ماده  1362ذکر گردید. اما اولین قانونی که به صورت فراگیر و عمومی برای آحاد جامعه تصویب گردید قانون تعزیرات مصوب سال 

چهار ضربه شالق  زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا هفتاد و» :داشتاین قانون مقرر می 105

 .«محکوم خواهند شد

د حجابی باشتواند یکی از مصادیق و عوامل بیهایی که دوخت و شکل ظاهری آن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، میگاهی اوقات لباس

 .ها، قصد داشته که این نوع رفتارهای ضد ارزشی را در نطفه از بین ببردگونه لباسری از توزیع ایناز این رو قانونگذار با اقدامی جهت جلوگی

 شرعها در مالء عام خالف هایی که استفاده از آنبا تصویب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس 1365لذا در سال 

به عنوان تخلف شمرده شد و  حجابیاین قانون بی 2ی می در این راستا برداشت. در مادهکند گادار میاست و یا عفت عمومی را جریحه

 بینی گردید.ارشاد، توبیخ، تعطیلی محل کسب و... برای آن پیش اجراهایی از قبیل تذکر وضمانت

ای از قبیل گیرانهاجراهای سهلبه نحوی که قانونگذار ضمانتنیست  وازنبینی شده توسط قانونگذار متاجرای پیشرسد ضمانتبه نظر می

بینی کرده ی مقابل کیفر شالق را برای مصرف کنندگان پیشهای غیرمتعارف و در نقطهلباستوبیخ، ارشاد و... را در مورد تولید کنندگان 

 ازات برای تولید کنندگان به مراتب بیشتر از مصرف کنندگان آن است.است، درحالی که اهمیت رسیدگی و تعیین مج

االشعار که در راستای قانون فوق 1371سال مصوبات کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد وزارت کشور در 

ز تعیین شده است. برای مثال استفاده از انواع لوازم آرایشی خور توجه است. طی این مصوبه برخی از مصادیق البسه و آرایش غیر مجابود در

های رنگین غیر مجاز اعالم ها و عینکهای کوتاه و یا نازک و جوراب لنگه به لنگه! و برخی کفشی چشم و رژلب و... یا حتی لباسد سایهمانن

 گردید.

جامعه خالی از اشکال نیست. ی شخصی آحاد در نظر و سلیقه انتخاب نوع عینک یا رنگ رژلب یا نوع کفش از سوی حکومت دخالت آشکار

-های مختلف تاثیردر الیه کم رنگ شدن حجابنمودهای  ،های فرهنگی صورت گرفته علیه کشورهجمه البته در شرایط کنونی و با توجه به



 
آرایش سایر طبقات با تحول عمیق در نوع پوشش و همراه  مسألهمتاسفانه این  ی ملی، سینما و... آشکار است،عه از جمله رسانهگذار بر جام

-الزم در این امر صورت نگیرد، جرمطلبد و تا زمانی که اقدامات فرهنگی قانونگذار و مقامات قضایی را میتوجه ویژه  مردم همراه شده که

 حرکت کنند.  مسألها یکدیگر در این شود و الزم است سازو کارهای قانونی و فرهنگی همسو بانگاری این قبیل رفتارها موثر واقع نمی

های شکنی بر روشاف عالی و جلوگیری از بروز هنجارای داشته و برای نیل به اهداخالقی اهتمام ویژهکه دین مبین اسالم به تعالیم تر آنمهم

وانین کیفری اگر تحت رغم اینکه قانگاری نگاه مثبتی ندارد. علیهای کنترل بیرونی مثل جرمه شیوهکند و بمی تأکیدتربیتی و آموزشی 

ی اول آموزش را توصیه ها دفاع و حمایت کنند، اما اسالم در وهلهتوانند از هنجارها و ارزشمتناسب و معقول تدوین شوند می شرایط علمی،

در (. 107: 1390کرد)نوبهار،  یت آنانگاری به آموزش فراگیر رسید و همگی را ملزم به رعاتوان از طریق جرماین است که نمیکند و بر می

موثرتر  ،ها و هنجارهای مطلوبها توجه بیشتری داشته باشند، خود در گسترش ارزشها و نظام آموزش و پرورش به ارزشواقع اگر رسانه

نیافته در مواردی ت قدرت مشروعی»ها را داشته باشند. زیرا که جباری و به تنهایی قصد اجرای ارزشد بود تا اینکه قوانین به صورت اخواه

 (.27: 1386پور، )قلی«ه استآورد که درست متضاد آن چیزی است که مد نظر بودال میبناثراتی را به د

ی نهادهای مرتبط کلیه 1384در این راستا شورای عالی انقالب فرهنگی در قانون راهکارهای اجرای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 

. در واقع این اقدام با شرح وظایفشان در این موضوع احصا نموده استها را سیما و وزارت فرهنگ و سایر ارگان با این موضوع از جمله صدا و

جرای کامل ی نهادها و ا. و لذا مشارکت همهی آغاز خوبی برای حرکت به سمت نهادینه سازی فرهنگ حجاب در جامعه استمطلع و نقطه

البته باید توجه داشت که  (.176: 1391حرکت به سمت مطلوب را میسر سازد)غالمی، تواند ان میمصوبات و در عین حال نظارت دقیق بر آن

 های دفعی و آنی امکان تغییر و تحول وجود ندارد.باشد و با برخوردامری تدریجی می نهادینه سازی مباحث فرهنگی از جمله حجاب 

نامه ، آیین1374انقالب فرهنگی در سال جمهوری اسالمی مصوبه شورای عالی  نامه انضباطی دانشجویانتوان به آییناز دیگر مصوبات می

در شورای عالی آموزش و پرورش و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسالمی در سال  1379اجرایی مدارس مصوب 

 اند.بینی کردهی انضباطی علیه آن پیشاجرا به عنوان یک تخلف شناخته و ضمانتحجابی را ها بینام برد که همگی آن 1372
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ی آن به اعمال و تبصره 638ی ، ماده1375دارنده مصوب های بازت و مجازاتدر قانون مجازات اسالمی در کتاب پنجم آن با عنوان تعزیرا

هر کس علناً » :داردت سابق الذکر گردید چنین مقرر میتعزیراقانون  105حجابی اختصاص یافته است. این ماده که جایگزین ماده حرام و بی

هفتاد و چهار ضربه شالق در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 

دار نماید فقط به باشد ولی عفت عمومی را جریحهمینگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر محکوم می

 حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهد شد.

ریال  تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار

 .«محکوم خواهند شدجزای نقدی 



 
ست. این چنین شرطی بدون ی عامی است که کامالً موضوع را روشن نساخته ای فوق واژهبه کار رفته در تبصره« بدون حجاب شرعی»ی واژه

-گردد یا اساساً هیچمشخص نیست شخصی که اصطالحاً بد حجاب است مشمول ماده می. در واقع قابل شناسایی استضابطه در قانون غیر

دادنامه شماره سازد. برای نمونه در ها مهیا میای شدن آراء دادگاهرا برای سلیقه. این طور ابهامات زمینه گونه حجابی نباید داشته باشد

بر عدم رعایت حجاب دایر  در خصوص اتهام خانم...»نویسد: یدادگاه عمومی جزایی مشهد این چنین م 128شعبه  24/8/89مورخ  701101

مش ... اتهاکایت از عدم رعایت حجاب شرعی است و... با توجه به گزارش پلیس امنیت اخالقی و تصویر مأخوذه از متهم که حمعابرشرعی در 

  .«گردد...محرز می

حجابی را محرز دانسته و حکم مبنی بر رسد محکومیت فرد صرفاً به دلیل ابهام در الفاظ قانونی است به شکلی که دادگاه بیبه نظر می

ر برائت وی برد و رأی بحجاب بودن یکی از متهمین نمیمجرمیت وی صادر نموده است. اما در وضعیتی مشابه پرونده فوق، دادگاه پی به بی

-در خصوص اتهام خانم» :داردمقرر میدادگاه عمومی جزایی مشهد  128ی شعبه 9/2/90مورخ  700388ه شماره دادنامنماید. در صادر می

-حجابی را نشان نمیهای اخذ شده از وی بی... نظر به اینکه عکس ... در خصوص اتهام متهم ردیف دومر عدم رعایت حجاب شرعی... دایر بها

چنین اند و همتگیر و تحویل مقامات دادسرا دادهحجابی دسان دادگستری متهمین را به جرم بی اینکه ضابط .«دهد اتهام وی محرز نیست...

حجابی آن اند نشان از این امر دارد که از نظر آنان بیه صدور کیفر خواست علیه او نمودها احراز مجرمیت وی اقدام باینکه مقامات دادسرا ب

این اختالف انگارد. دهد و او را مجرم نمیودن فرد میزن مشهود و محرز بوده است اما از طرفی مقام قضایی در دادگاه نظر به با حجاب ب

 گردد.های غیر همسو میمنتهی به رویهاست که  جود در قانونها حاکی از ابهام مونظر

گردد. وجود چنین رغم زیبایی ظاهری معنای دقیق و روشنی از آن مستفاد نمیعلی 638مذکور در ماده « فت عمومیع»ی همچنین واژه

وجود چنین شرطی به عنوان یکی از شرایط الخصوص متهم بیانجامد. ضرورت به تضییع حقوق افراد جامعه و علیتواند شرطی در قانون می

ار میان ارتکاب فعل شود. در واقع برای قانونگذدار شدن عفت عمومی نمیتکاب فعل حرام لزوماً موجب جریحهجرم به این معنی است که ار

-ای اعمال نظر شخصی باز میبر دار شدن عفت عمومی تردید وجود دارد. وجود ابهام در معنای اخالل در عفت عمومی راه راحرام و جریحه

دار شدن عفت عمومی در عین حالی که امکان جریحهی سابق الذکر که به دلیل ابهام قانونی شرط را محرز ندانسته و . مانند پروندهگذارد

نطباق آن با مورد ی قانونی و عدم ادر این فرض دلیل تبرئه فرد اشکال در مادهشاید کند. ه است حکم بر برائت متهم صادر میوجود داشت

گردد. در چنین او صادر می دلیل ابهام قانونی حکم به مجرمیت . شخصی که بهمقابل این فرض هم قابل تصور است یبوده است. نقطه

هراً . با این اوصاف قانون ظاگرددت و کرامت افراد آن میسر میزیرا که اصالت جامعه از طریق سعاد تی منافع عمومی تامین نخواهد شد حاال

تر و رسد روش مناسبی نیست و قانون نیاز به بازنگری با الفاظی شفافهای اجتماعی بوده که به نظر میدر مقام حمایت از کاهش آسیب

 بدون ابهام دارد.

م با شود که مستلزم وجود جری مهم برای اثرگذاری هر چه بیشتر قانون محسوب میدر واقع رعایت اصل قانونی بودن جرایم یک مؤلفه

 توان به تضمین حقوق شهروندان امید داشت.ادبیات و الفاظ شفاف و قابل درک برای تمامی شهروندان است که با رعایت این اصل می

کنند گسترده  ی زنانی که درجامعه حضور پیدا می، الزام قانون به حفظ و رعایت حجاب را برای تمام638از طرفی قانونگذار در تبصره ماده 

و  بینند. همچنین لزوم رعایت حجاب برای زنان مسنرسد فقها لزومی در رعایت حجاب برای زنان اهل ذمه نمیالی که به نظر میاست. در ح

ی قانونی تمامی زنان حاضر در جامعه اسالمی را اعم از . این در حالی است که مادهسوره نور( 60ی رود )آیهسالخورده در مواردی از بین می



 
حجابی نظر به ظاهر قانون و عملکرد قانونگذار و با صرف نظر از  انگاری بیرگرفته است. جرممسلمان و اعم از پیر و جوان دربمسلمان و غیر 

 . ی حکومتی داشته است، بیشتر جنبهبردحجابی میفوایدی که جامعه از ممنوعیت بی

حجابی حجابی مطرح است برخورد دوگانه قانون با معضل بیبی های اجتماعیی دیگری که پیرامون نقد حمایت قانونی از کاهش آسیبنکته

در قانون  ، امااندنسبتاً خفیف برای آن تعیین کرده اجرایا صرفاً یک تخلف انگاشته و ضمانتحجابی راست. چرا که در برخی قوانین، بی

کند. جرم دانستن یک عمل در قانون و تخلف اعالم میبت به سایر قوانین، جرم بینی مجازات شدید نسحجابی را با پیشمجازات اسالمی بی

ی زیادی نسبت بینی شده، فاصلهای یک رفتار در قوانین متعدد پیشهایی که برگر محل ایراد است. همچنین مجازاتشمردن آن در قانون دی

رغم ضروری تر باشد. بهع عدالت نزدیکبه موض ،اجرای خفیفو اعمال ضمانتبی حجابی رسد تخلف شمردن به یکدیگر دارند که به نظر می

ها و برخواست. تاثیر سوء اجرای مجازاتتوان با اجرای کیفر به مقابله بودن وجود مجازات در قبال رفتارهای ضد ارزشی اما همیشه نمی

و میزان آن گردد. به نحوی که در حال دگرگونی و کاهش نوع  هاشرایط و اوضاع و احوال جامعه باعث شد تا رویکرد قانونی نسبت به مجازات

ند مثبت تواتر جزای نقدی تنزل یافته است، میرا معین کرده بود به مجازات خفیفع قانونگذار نسبت به اوایل که کیفر شالق و حبس موض

 گردند.ها به تنهایی مؤثر واقع نمیاین ادعا باشد که مجازات

 34های خفیف با تحوالت بسیاری همراه بوده است تا جایی که طبق ماده ا مجازاتب ر باب رسیدگی به جرایماز طرفی رویکرد قانونگذار د

ته نهاد آید و بر خالف گذششت مستقیماً در دادگاه به عمل میرسیدگی به جرایم درجه هفت و ه 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

با تصویب قانون شورای حل اختالف دستخوش تغییر شد.  1394در سال نظر نخواهد کرد. اما باز هم این رویکرد دادسرا در مورد آن اظهار

های تعزیری که دارای کیفر جزای نقدی درجه هشت هستند در صالحیت رسیدگی نون اخیرالذکر آن دسته از مجازاتقا 9وفق بند ح ماده 

شالق یا حبس صادر نماید. با توجه به مجازات تواند حکم به ماده شورای حل اختالف نمی  همان 2شورا قرار خواهد گرفت و طبق تبصره 

توان گفت عمالً د و تحوالت قانونی صورت گرفته میشوقانون مجازات اسالمی درجه هشت محسوب می 18ماده  برابرحجابی که جرم بی

که فقط از طریق شورای اجرای آن جزای نقدی خواهد بود اند و تنها ضمانتم نسخ ضمنی شدههای شالق و حبس در مورد این جرمجازات

 شود. حل اختالف و نه دادگاه به متهم تحمیل می

 

  گیرینتیجه

های اجتماعی فراوانی در جامعه بر جای تواند آسیبت که عدم رعایت آن میحجاب در فرهنگ دینی و ملی ما از جایگاه واالیی برخوردار اس

حجابی و پیامدهای بی ، گسترش فساد و عدم امنیت همگی از تبعاتای اخالقیهیل سست شدن بیان خانواده، آلودگیتی از قببگذارد. مقوال

 است. ترین الزامات مطروحه در جامعه اسالمی توجه به این مقوله و تالش در مسیر نهادینه سازی آن د. از مهمشونمحسوب می

تواند با ورود خردمندانه و تصویب قوانین مؤثر مربوط گذار میین فرآیند، حربه قانون و ورود قانونگذار است. قانونیکی از سازوکارهای مهم در ا

 از قانون نحوه رسیدگی به 12بصره آن از قانون مجازات اسالمی و و ت 638یاری رساند. مواد قانونی های اجتماعی به حجاب به کاهش آسیب

گرچه نسبت به آن که اند. هدر این راستا تصویب شد هاییها و آیین نامهنامهمجاز و بخشهای غیرتخلفات و مجازات فروشندگان لباس



 
قانونی، عدم توازن بین مجازات تولید کنندگان البسه غیرمجاز و در سویی دیگر مصرف  صنارد است از جمله عدم شفافیت در انتقاداتی نیز و

همیت و لزوم اعمال قانون در این زمینه را منکر توان ابا این حال نمی کیفر تعیین شده قانونی. کنندگان، عدم تناسب بین رفتار ارتکابی و

-گردید. لذا برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسالمی الزم است قانون با تمام توان وارد عرصه شده وبا هماهنگی باال با ارگان

 های فرهنگی و اجتماعی و اعمال سازوکارهای فرهنگی، این مهم را در جامعه تحقق بخشد.
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