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 .1مقدمه

سياستها به طور كلّي از سه منبع معرفتي تغذيه ميشوند :اطالعات و دانشهاي تجربي،
پيشفرضهاي فراتجربي و احكام هنجاري كه هر كدام عناصري را به شرح ذيل در بر ميگيرند:
yyمباني فلسفي يا ايدئولوژيك كه ذيل پيشفرضهاي فراتجربي قرار ميگيرند؛
yyشش عنصر نظريه ،مدل ،فرضيهها ،تكنيكها ،قضاياي خارجيه 1و قضاياي شخصيه 2كه از
منبع اطالعات و دانشهاي تجربي به دست ميآيند؛
yyسه عنصر ارزشها ،احكام فقهي و ارزشداوري درباره موضوع مورد مطالعه كه منبع سوم يعني
احكام هنجاري ،آنها را در بر ميگيرد(بستان نجفی.)181-180 :1390 ،
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شکل  .1منابع و عناصر سياستپردازي

با توجه به اثرپذیری سیاستپردازیها از مبانی فلسفی ،فقهی ،حقوقی ،ارزشی و ایدئولوژیک،
در بحث پیش رو ،از میان انواع گوناگون این مبانی ،بر مبانی ارزشی تمرکز خواهیم داشت .بر این
اساس ،پرسش اصلی بحث آن است که سیاستهای عفاف و حجاب در جمهوری اسالمی ایران
باید بر کدام مبانی ارزشی استوار شوند؟ در پاسخ به این پرسش ،مجموعهای از مبانی ارزشی در
 .1قضايايي كه حكمي را براي تعدادي از افراد يا مصاديق در يك زمان يا مكان خاص ثابت ميكنند كه گزارههاي آماري
نيز در همين دسته از قضايا جاي ميگيرند.
 .2قضايايي كه حكمي را براي موضوعي شخصي ثابت ميكنند.
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چهار محور مباني فقهي ،مباني حقوقي ،چارچوب مرجع ارزشگذاري و نظريه جنسي ،شناسایی
و بررسی شدهاند.
گفتنی است در مورد این بحث به پیشینه قابلذکری دست نیافتیم؛ زیرا پژوهشگران عرصه
سیاستگذاری عفاف و حجاب معموالً از زاویه مبانی ارزشی به این بحث نپرداختهاند یا دستکم،
بحث مدوّنی را در این خصوص ارائه ندادهاند .با توجه به این نکته ،در تحلیلهای آتی بر رویکردی
عقالنی  -اجتهادی تکیه خواهیم کرد ،یعنی از سویی تأمالت عقالنی و فلسفی و از سوی دیگر،
روش اصولی استنباط از متون اسالمی ،مبنای استداللها خواهند بود.
 .2مباني فقهي

بخش مهمي از مباني مؤثر در سياستگذاري عفاف و حجاب به حوزه فقه راجع است .بر پايه
مباحثی كه در زمينه فقه فردي و فقه اجتماعي عفاف و حجاب در خالل يك دوره ميانمدت براي
جمعي از فعّاالن فرهنگي عرصه عفاف ارائه شد ،افزون بر مجموعه گستردهاي از وظایف فردی
در زمینههای پوشش ،نگاه به جنس مخالف و انواع روابط زن و مرد که متوجه هر مکلّفی است،
وظایف اجتماعی فراوانی پيرامون سه محور تعلیم و تربیت ،حمایت و نظارت شناسایی شدند.
محور تعلیم و تربیت شامل وظایفي عام مانند مطلوبیت ارشاد جاهل ،حرمت ا ِضالل(گمراهسازي)
ديگران ،استحباب پایهریزی س ّنتهای حسنه و حرمت پایهریزی س ّنتهای نادرست و نيز وظایف
خاص متعلق به هر يك از نهادهاي اجتماعي مانند خانواده ،خويشاوندان ،روحانيت ،رسانهها و
ِ
حكومت در زمينه تعلیم و تربیت است.
در محور حمايت ،گذشته از وظيفه عام تعاون در نيكوكاري و پرهيزگاري و ترك تعاون در گناه
و تجاوزگري ،وظایفي بر عهده نهاد خانواده ،شامل وجوب حمایت عاطفي و جنسى زن از شوهر
و بالعكس ،وجوب تأمین نفقه زن بر شوهر ،وجوب تأمین نفقه والدين و فرزندان نيازمند ،لزوم
حمایت از فرزندان در امر ازدواج و تشکیل خانواده و نيز برخی وظایف ساير نهادها از جمله لزوم
حمايت اقتصادي دولت در زمينههاي تهيه پوشاك عفيفانه ،ازدواج ،اشتغال و تأمين مسكن جوانان،
درمان بيماران ،معتادان و ديگر مبتاليان به اختالالت جنسي يا جسمي و همچنين مطلوبيت انواع
حمايتهاي مردمي و خويشاوندي در زمينههاي يادشده به اثبات رسيد.
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سرانجام در محور نظارت ،قواعد كلّي وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،وجوب مرابطه(مرزباني)،
خاص متعلق به نهاد خانواده ،شامل مسئوليت
ِ
قاعده اشتراط ضمن عقد و نيز وظایف و اختيارات
شوهر در جلوگيرى از گناه همسر و فرزندان ،مطلوبیت غیرتورزی ،اشتراط خروج زن از منزل
به اذن شوهر ،لزوم بازداشتن کودکان از مشاهده روابط جنسی يا حضور در خلوت بزرگساالن و
نيز وظایف و اختيارات ساير نهادها بهويژه خويشاوندان ،روحانيت ،تشكلهاي مردمي ،رسانهها و
حكومت بر پايه اصل امر به معروف و نهی از منکر با شرائط مقرّر و به طور خاص ،وظایف و اختيارات
حكومت در زمينه الزام شهروندان به رعايت قوانين و مقررات عفاف و حجاب و نيز اجرای حدود
و تعزیرات در مورد مجرمان و متخلّفان ،مهمترين مواردي هستند كه وظایف و حقوق نظارتي
نهادهاي اجتماعي در زمينه عفاف و حجاب را به نمايش ميگذارند.
به هر حال ،آنچه از منظر سیاستگذاری اهمیت ویژهای دارد و نگارنده این سطور در طرحی
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پژوهشی پیگیر آن است ،تدوین نظاممند و تعریف شاخصهای دقیق و عملیاتی برای وظایف
یادشده است تا در نتیجه ،زمینه اختالف قرائتها میان مسئوالن حکومتی و تفسیرهای سلیقهای
ایشان از احکام شرعی به حد اقلّ کاهش یابد(بستان نجفی ،طرح پژوهشی فقه عفاف).
 .3مباني حقوقي

در اين قسمت به بررسي چهار مبنای حقوقي ،يعني حق آزادي ،حق كرامت انساني ،حق
حريم خصوصي و تلفیق حقگرایی و وظیفهگرایی به عنوان مباني حقوقي مؤثر بر سياستگذاري
عفاف و حجاب ميپردازيم.
 .1-3حق آزادي

حق آزادي ،يكي از حقوق اساسي بشر است كه در قوانين داخلي و بينالمللي به آن تصريح
شده است .اين حق داراي ابعاد مختلف ديني ،خانوادگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي است كه
حق آزادي عقيده و بيان از مهمترين آنها به شمار ميآيد ،ضمن آنكه پيوند نزديكتري با مسئله
سياستگذاري عفاف و حجاب دارد.
قانون اساسی جمهوري اسالمي ايران در اصول متعدد به حق آزادي به طور اكيد توجه كرده
است و حتي در اصل دوم ،آن را در امتداد اصول پنجگانه دين شمرده است ،هرچند در همين
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اصل ،عبارت «آزاديِ توأم با مسئوليت در برابر خداوند» و در برخي اصول ديگر ،تعبير آزاديهاي
مشروع را به كار برده كه مبتني بر نوع نگاه اسالم به اصل آزادي است .بر پايه همين نگاه ،در بيان
مصاديق آزادي در قانون اساسی (به استثناي آزادي عقيده و مذهب) همواره از قيودي مانند «با
رعايت موازين اسالمي» و «به شرط عدم اخالل در مباني اسالم» استفاده شده است كه اين نكته را
براي نمونه ،در مورد آزادي بيان مطالب در نشريات و مطبوعات(اصل  ،)24آزادي بيان و نشر افكار
در صدا و سيماي جمهوري اسالمي(اصل  )175و آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها(اصل
 )27مشاهده ميكنيم.
بنابراين ،تا آنجا كه موازين اسالمي در حوزه عفاف و حجاب مشخص شده و به آگاهي عموم
رسيده باشند ،هر گونه آزاديِ مغاير با اين موازين ،فاقد مشروعيت تلقي شده و امكان محدودسازي
آن از راههاي قانوني بهويژه با تدابير حكومتي وجود دارد .از بيانات امام خميني(قدسسره) در مقاطع
گوناگون نهضت اسالمي و پس از تشكيل نظام جمهوري اسالمي ،از جمله فراز ذيل از وصيتنامه
سياسي الهي ايشان ،چنين رويكردي به مسئله آزادي قابل استنباط است:
آزادى به شكل غربى آن كه موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مىشود ،از نظر
اسالم و عقل محكوم است و تبليغات و مقاالت و سخنرانيها و كتب و مجالت بر خالف
اسالم و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان ،جلوگيرى
از آنها واجب است و از آزاديهاى مخرّب بايد جلوگيرى شود و از آنچه در نظر شرع حرام
و آنچه بر خالف مسير ملت و كشور اسالمى و مخالف با حيثيت جمهورى اسالمى است
به طور قاطع اگر جلوگيرى نشود ،همه مسئول مىباشند و مردم و جوانان حزباللهى
اگر برخورد به يكى از امور مذكور نمودند ،به دستگاههاى مربوطه رجوع كنند و اگر آنان
كوتاهى نمودند ،خودشان مكلّف به جلوگيرى هستند(امام خميني ،1389 ،ج. )436 :21

گفتنی است برحسب ماده  19اعالميه جهاني حقوق بشر نیز هر كس حق آزادي عقيده و بيان
دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقائد خود ،بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب
اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار آن ،با تمام وسائل ممكن و بدون مالحظات مرزي ،آزاد باشد.
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي كه در دسامبر  1966به تصويب مجمع عمومي سازمان
ملل متحد رسيده نيز ضمن تأكيد بر آزادي عقيده و بيان ،به امكان وضع برخي محدوديتها در
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قبال خصوص آزادي بيان اشاره كرده است ،محدوديتهايي كه در قانون پيشبيني شده باشند
و براي حمايت از امنيت ،نظم ،سالمت يا اخالق عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران
ضرورت داشته باشند(سروش.)365 :1381 ،
بر اين اساس ،روشن است كه هم از نگاه ديني كه در قوانين جمهوري اسالمي و بيانات امام
خميني(قدسسره) نمود يافته و هم از منظر عقالیي كه در ميثاقنامههاي بينالمللي جلوهگر شده،
امكان محدودسازي آزاديهاي فردي در موارد تعارض با مصالح مهمتر مفروض گرفته شده است.
با اين حال ،امروزه افرادي با ژست روشنفكري بر هر گونه اجبار و ايجاد محدوديت در فضاهاي
حقيقي و مجازي ميتازند و آن را ناقض حق آزادي و انتخاب فردي قلمداد ميكنند؛ در حالي
كه بنا بر استدالل آنان همه ا َشكال محدوديت و اجبار ،حتي ا َشكال متداول و پذيرفتهشده آن
از قبيل سوادآموزي ،سربازي ،واكسيناسيون و قرنطينه اجباري ،ماليات ،عوارض ،محدوديتهاي
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ترافيكي و  ،...مشروعيت خود را از دست ميدهند و بايد به خود افراد در رعايت كردن يا نكردن
اين امور ،حق انتخاب داده شود.
آري ،تنها تفاوت اين امور با موضوع بحث يعني عفاف و حجاب در اين است كه امور يادشده
داراي منافع مادي و محسوس از قبيل توسعه اقتصادي ،سالمت و امنيتاند ،در حالي كه فوائد
عفاف و حجاب در بسياري از موارد ،جنبه معنوي و نامحسوس دارند ،ولي روشن است كه اين
تفاوت ،موجب تغيير در صورتبندي و استنتاج حقوقي بحث نميشود ،مگر از نگاه كساني كه آثار
معنوي عفاف و حجاب را اساساً انكار ميكنند يا اهميت و اولويت آن را زير سؤال ميبرند كه در
اين دو فرض ،ديگر با مسئلهاي حقوقي روبهرو نيستيم تا استدالل حقوقي در آن راهگشا باشد،
بلكه ناگزير از ورود به حوزه كالم براي دفاع عقالني از آموزه ديني عفاف و حجاب يا ورود به حوزه
فقه براي اثبات جايگاه ارزشي عفاف و حجاب از منظر اسالم و يا ورود به حوزه علوم اجتماعي براي
نشان دادن اهميت و ضرورت جامعهشناختي و روانشناختي عفاف و حجاب هستيم.
 .2-3حق كرامت انساني

يكي ديگر از حقوق اساسي انسان كه در قوانين بينالمللي و به طور خاص در اعالميه جهاني
حقوق بشر بر آن تأكيد شده ،حق برخورداري از كرامت است .اصل دوم قانون اساسی جمهوري
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اسالمي ايران نيز جایگاه کمنظیری برای كرامت انسان قائل شده و از اصول ششگانه توحید،
نبوت ،معاد ،عدل ،امامت و «کرامت و ارزش واالی انسان» ،به عنوان مبانی اساسی نظام اسالمی
یاد كرده است .از آنجا كه نفس پذيرش اين حق و نيز تفسيري كه از آن ارائه ميشود ،پيامدهاي
مهمي براي سياستپردازي دارد ،توضيح كوتاهي درباره جايگاه اين حق در بينش اسالمي الزم
به نظر ميرسد.
قرآن كريم در آيه شریفه « َو لَقَدْ َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو حَ َم ْلنَاهُمْ فِي الْبَ ِّر َو الْبَحْ ِر َو َر َز ْقنَاهُم مِّنَ
َات َو فَضَّ ْلنَاهُمْ َعلَى َكثِي ٍر ِّممَّنْ خَ َل ْقنَا تَفْضِ يالً»(سوره إسراء ،آیه ،)70كرامت را موهبتي الهي به
ال َّطيِّب ِ
فرزندان آدم معرفي ميكند .در اين آيه به دو مفهوم تفضیل و تکریم بنیآدم اشاره شده است.
مفهوم تفضیل ،بیانگر برتری انسان بر سایر موجوداتی است که در اصل فضیلت با او مشترکاند؛
در حالی که مراد از تکریم ،اختصاص یافتن انسان به عنایت و شرافتی است که دیگر موجودات از
آن بهرهاي ندارند و آن نعمت عقل است .بهعالوه ،مراد آیه از تکريم بنیآدم ،بیان حال جنس بشر
است و در آن کرامتهای خاص و فضائل روحی و معنوی انسانهای خاص لحاظ نشده است .از
این رو ،این کرامت ذاتی ،حتی غیرمؤمنان را نیز در بر میگیرد(طباطبایی[ ،بیتا] ،ج.)156 :13
با اين حال ،انسانها افزون بر كرامت ذاتي يادشده ،ميتوانند به وسيله ايمان و تقوا و رعايت
ارزشهاي انساني ،از كرامت و احترامي اكتسابي نيز برخوردار شوند ،همچنانكه نقض معيارهاي
اسالمي يا انساني موجب سلب اين احترام خواهد شد و اين نكتهاي است كه از آيات و روايات
مختلف ،از جمله آيه «إِ َّن أَ ْك َرمَكُ مْ عِندَ اهلل ِ أَ ْتقَاكُمْ »(سوره حجرات ،آیه  ،)13آيه « َو إِن ن َّكَ ثُواْ ا َ ْيمَانَهُم
ال ا َ ْيمَانَ لَهُمْ ل َ َعلَّهُمْ يَنتَهُونَ »(سوره توبه ،آیه
مِّن ب َ ْع ِد َع ْه ِدهِمْ َو َط َعنُواْ فِي دِينِكُ مْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّه ال ْكُ ْف ِر إِنَّهُمْ َ
ى شُ عُو ِره َِّن َو أَ ْيدِيه َِّن»(ح ّر عاملي1409 ،ق،
«ل حُ رْ مَه لِنِسَ ا ِء أَهْلِ الذِّ مَّه أَنْ يُنْظَ َر إِل َ 
 )11و روايت َ
ج )205 :20به دست ميآيد.
گفتني است با پذيرش مبناي وظيفهگرايي كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد ،حفظ كرامت
و احترام صرفاً به عنوان يك حق تلقي نميشود تا بتوان از امكان اسقاط حق سخن گفت ،بلكه هر
فردي عالوه بر داشتن چنين حقي ،مكلّف است حيثيت و احترام خويش را حفظ كند و به تعبير
ديگر ،حيثيت و كرامت اشخاص ،هم جنبه حقالناسي و هم جنبه حقاللهي دارد(نجفي[ ،بیتا]،
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ال زني با پوشش و آرايش
ص374 :31؛ امام خمینی1381 ،ق ،ج .)393 :2بر اين اساس ،اگر مث ً
زننده در محيطهاي عمومي ظاهر شود و خود را بيآبرو و انگشتنماي خاص و عام كند يا با
اختيار و رضايت خود ،تصاوير روابط خصوصياش را در فضاي مجازي منتشر كند ،صِ رف رضايت
او به بيآبرو شدن ،مجوّز اين عمل نخواهد بود.
اين نوع نگرش به موضوع کرامت انسان ،دستكم از دو جنبه بر سياستپژوهي عفاف و حجاب اثر
ميگذارد :نخست ،از جنبه اثباتي ،به اين صورت كه موجب اتخاذ سياستهايي معطوف به گسترش
عفاف و حجاب و كاهش اختالط غير ضروري ميان زنان و مردان ميشود و از اين طريق ،زمينه
مساعدتري براي حفظ و تقويت كرامت انسانی زنان فراهم ميكند؛ برخالف سياستهاي جنسي
ال کرامت و ارزش انسانی او را پایمال کرده
در غرب كه در پوشش دفاع از آزادی و حقوق زن ،عم ً
و گاه او را تا حد ابزار تبلیغاتی و کاالی تجاری تنزل دادهاند(امام خميني ،1389 ،ج-274 :12
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 )275تا آنجا که این مسئله (شیءسازی زنان) حتی صدای اعتراض فمینیستها را نیز درآورده
است( َگرِت 45 :1380 ،و  .)49دوم ،از جنبه سلبي ،به اين صورت كه مانع از اتخاذ سياستهايي
ميشود كه به كرامت انساني افراد ،بهويژه زنان آسيب وارد ميكنند؛ چرا كه برحسب آموزههاي
اسالمي« ،هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان نمايد»(امام خميني ،1389 ،ج.)141 :17
حتي كسي كه هنجارهاي اسالمي يا انساني را نقض ميكند ،فقط به ميزاني كه در شرع و قانون
مقرّر شده ،مستحق كيفر خواهد بود و فراتر از آن بايد كرامت و احترام او محفوظ بماند .براي
مثال ،زن زناكاري كه حدّ الهى بر وى جارى شده ،از همان حيثيت و احترامى كه ديگران دارند،
برخوردار است و اگر كسى به چنين زنى نسبت زنا بدهد ،حد قَذف يعنى هشتاد ضربه تازيانه بر
او اجرا مىگردد(ح ّر عاملي1409 ،ق ،.ج .)188 :28همچنين اگر كسي در ادارات يا جاهاي ديگر
مرتكب گناهي شد ،نبايد در مأل عام افشا نمود ،بلكه بايد به محاكم صالحه و مقامات ذيربط
اطالع داد تا جلوگيري و مجازات شود(امام خميني ،1389 ،ج.)422 :19
گفتني است تفسير نادرستي كه از مفهوم كرامت در سطح عمومي جامعه تا حدّ ي رواج يافته و
احتماالً بر ذهنيت سياستگذاران نيز بيتأثير نبوده است ،ميتواند بر سياستهاي عفاف و حجاب
به گونه ديگري تأثير بگذارد .برحسب اين تفسير ،هر گونه اقدامي در سطح خُ رد يا كالن كه در
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راستاي جلوگيري از رفتارهاي غيرعفيفانه صورت گيرد(براي مثال ،تفكيك جنسی در محل كار
يا تحصيل و فيلترينگ سايتهاي مستهجن) ،با كرامت انساني شهروندان منافات داشته و توهين
به آنان تلقي ميشود؛ چرا كه اين گونه اقدامات ،بيانگر بياعتمادي و بدبيني به انسانهاي بالغ و
عاقلي است كه قادرند صالح و فساد خود را بهخوبي تشخيص دهند و نيازي به هدايت و ارشاد
ديگران ندارند.
با اين حال ،نميتوان اين تفسير را چيزي فراتر از يك مغالطه دانست؛ زيرا بر فرض قبول آن،
فلسفه وجودي نظارت اجتماعي و پليس و اجراي قانون زير سؤال ميرود و حكومتها بايد بدون
هيچگونه مداخله قانوني ،انسانهاي بالغ و عاقل را به حال خود واگذارند تا با اتكا به درك و شعور
خويش قوانين را اجرا كنند! روشن است كه از نظر عقال اين امر به هيچ وجه پذيرفتني نيست و
س ّر مطلب آن است كه عقال به تجربه تاريخي دريافتهاند كه اکثر قریب به اتفاق انسانها در برابر
ال نيز دچار انحراف ميشوند و بر
محرّكهاي جنسي و شهواني آسيبپذيرند و بسياري از آنها عم ً
اين اساس ،همواره پارهاي حساسيتها و محدوديتهاي ايجادشده از سوي حكومتها را كه با
هدف صيانت از عفّت افراد و در نتيجه ،سالمسازي محيط اجتماعي صورت ميگيرند ،پذيرفتهاند،
ال هيچگاه اقدامات
بدون آنكه اين رويكرد را توهين حاكمان به مردم تعبير كنند ،همچنانكه مث ً
حفاظتي يا انتظامي پليس مانند تفتيش بدني و ايجاد محدوديتهاي ترافيكي را توهين و بياحترامي
به شهروندان تفسير نميكنند.
از اين گذشته ،آيا ميتوان به اين سخن تفوّه كرد كه دستور خداوند به پردهنشيني همسران
رسول خدا( )يا توصيههاي آن حضرت و امامان معصوم( )به پرهيز زن و مرد نامحرم از
اختالط غيرضروري ،حاوي معناي توهين و نشانه بدبيني است؟!
 .3-3حق حريم خصوصي

يكي از مباني حقوقي مؤثر بر سياستپردازي عفاف و حجاب ،حق حريم خصوصي است .با
توجه به سيّاليت و ابهام مفهوم حريم خصوصي كه به ارائه تعاريف مختلف و ناهمگون از آن منجر
شده است ،در بسياري از اسناد حقوقي به جاي تعريف مفهومي ،به بيان مصاديق بارز آن بسنده
ميشود .بر اين اساس ،مصاديقي مانند حريمهاي مكاني ،جسمي ،شخصيتي و خانوادگي و نيز
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اطالعات شخصي ،ارتباطات شخصي و لوازم شخصي ميتوانند به عنوان شاخصهاي اين مفهوم
تلقي شوند(سروش.)26-11 :1393 ،
حق برخورداري از حريم خصوصي در قوانین جمهوری اسالمی ایران و اسناد بينالمللي حقوق
بشر و در اسناد حقوق اساسي بسياري از كشورها پذيرفته شده است .قوانين جمهوري اسالمي از
جمله قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري با تكيه بر مستندات فقهي مانند قاعده سلطه
اشخاص بر نفس خود ،حرمت عِرض مؤمن ،حرمت ايذاء مؤمن(همان )82-65 :و نيز حرمت تجسّ س
و ورود بياجازه به خانه ديگران(سوره حجرات ،آیه 12؛ سوره نور ،آیه 27؛ همچنين ر.ك :امام
خميني ،1389 ،ج ،)140 :17حق حريم خصوصي را به رسميت شناخته و به مصاديق مختلف
آن از جمله حريم اطالعات و ارتباطات شخصي ،حيثيت و مسكن توجه كردهاند(سروش:1394 ،
 .)176-169همچنین ماده  12اعالميه حقوق بشر ميگويد« :احدي در زندگي خصوصي ،امور
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خانوادگي ،اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخلههاي خودسرانه واقع شود» و بند سوم از
ماده  18اعالميه حقوق بشر اسالمي تصريح ميكند« :هر انساني حق دارد در امور زندگي خصوصي
خود (مسكن ،خانواده ،مال و ارتباطات) استقالل داشته باشد؛ جاسوسي [از او] يا نظارت بر او يا
مخدوش كردن حيثيت او جايز نيست و بايد از شئونات او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه
حمايت شود»(همو.)30-29 :1393 ،
ال روشن است كه پذيرش حق حريم خصوصي ،ميتواند محدوديتهايي را براي
كام ً
سياستپردازي عفاف و حجاب ايجاد كند؛ زيرا چنين حقي با امكان مداخله حكومتي در قبال
رفتارهاي خصوصي غيرعفيفانه ناسازگار است .با اين حال ،مشكل سيّاليت مفهوم دوگانه خصوصي-
عمومي ،دستيابي به يك مرزبندي مشخص ميان اين دو عرصه را بسيار دشوار ميسازد؛ زيرا
بهسختي ميتوان امري خصوصي را تصور كرد كه به لحاظ آثار و پيامدهايش هيچگاه داراي ابعاد
اجتماعي نباشد .در نتيجه ،به نظر ميرسد حق حريم خصوصي فقط در موارد رفتارهاي خصوصي
غيرعفيفانهاي كه هيچ پيامد اجتماعي(مانند گمراهسازي ،آزاررساني و بدآموزي به ديگران و )...
هرچند در گستره محدود نداشته باشند ،ميتواند دست سياستگذار را براي مداخله ببندد و
روشن است که رفتارهایی مانند بیحجابی در انظار عمومی را حتی اگر در داخل اتومبیل شخصی
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انجام گیرد ،نمیتوان خالی از پيامدهای منفی اجتماعي و در نتیجه ،نمیتوان متعلق به حريم
خصوصي دانست.
 .4-3تلفیق حقگرایی و وظیفهگرایی

يكي از مباني ارزشي كه تأثير تعيينكنندهاي بر سياستهاي عفاف و حجاب به جا ميگذارد،
موضعي است كه سياستپرداز در مسئله حق و تكليف مفروض ميگيرد .روشن است كه در بيشتر
مكاتب حقوقي غربي بهويژه مكاتب ليبراليستي به دلیل مفروض گرفتن اصالت انسان (اومانيسم)،
جايي براي وظيفهگرايي به عنوان یک امر استقاللیِ ناظر به تکالیف الهی باقي نميماند ،هرچند
به اقتضای حقوقی که هر فرد از آن برخوردار است ،دیگران به طور تبعی موظفاند حقوق او را
رعایت کنند .در نتيجه ،زمانی که انسان خود را محور هستی و فقط برخوردار از حق دانست و
مسئولیتهای الهی خود را انکار کرد ،راه برای ظلم و تجاوز و تعدّ ی او باز خواهد شد .با نپذیرفتن
چنین مسئولیتی از سوی انسان ،او به حیوانی زیادهخواه تبدیل میشود که جز تمتّعات مادی و
دنیوی و تالش برای آنها هدف دیگری در زندگی نخواهد داشت(امام خمینی ،1389 ،ج.)450 :9
در نظام ارزشي اسالم ،حقگرايي از وظيفهگرايي منفك نيست؛ زيرا هرچند انسانها به حكم
عقل و شرع از حقوق مختلفي برخوردارند ،ولي بر مبناي جهانبيني ديني ،واليت و ربوبيت الهي
مستلزم اطاعت بندگان از فرامين خدا ،پیامبران و جانشينان آنهاست (سوره نساء ،آیه  )64كه
اين فرامين در همه حوزههاي زندگي انسان و همه ارتباطات چهارگانه او ،شامل ارتباط با خدا،
ارتباط با خود ،ارتباط با طبيعت و ارتباط با انسانهاي ديگر ،سريان دارند .بر اين اساس ،انسان
در قبال سایر مردم موظف به تالش برای احقاق حقوق و جلوگیری از انحراف آنان است و این
وظیفه چنانکه اشاره شد ،جنبه الهی داشته و فراتر از وظیفهای است که حقوق دیگران به طور
قهری و تبعی مستلزم آن است .والیت اهل ایمان بر یکدیگر از مفاهیم بسیار مهم در مجموعه
تعالیم اسالمی است که بر پايه آن همه مردم موظفاند از ارزشهاي ديني و انساني از طریق امر به
معروف و نهی از منکر حراست كنند(سوره توبه ،آیه  )71بهعالوه ،انسانها نسبت به رفع نيازهاي
معيشتي دیگران مکلفاند و حق ندارند نسبت به فقرا و نيازمندان جامعه بيتفاوت باشند(سوره
حاقّه ،آیه .)34
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نتيجه التزام به این مبنا براي بحث عفاف و حجاب اين خواهد بود كه براي هنجارهاي عفاف و
حجاب ،جنبه تكليفي و حقاللهی قائل شويم ،هرچند گاه ممكن است جنبه حقالناسی نيز داشته
باشند .براي مثال ،اسالم بر خالف بسياري از نظامهاي حقوقي غربي ،ارتكاب زنا را حرام شرعي و
در حوزه حقاهلل قرار مىدهد ،مجرمانه بودن زنا را به عدم رضايت زن منوط نميكند و فرد زناكار
را در هر صورت مستحق مجازات ميداند(جوادي آملي.)42-41 :1371 ،
 .4چارچوب مرجع ارزشگذاري

يكي از ويژگيهاي اساسي و آشكار سياستپژوهي ،هنجاري بودن آن است(هاولت و دیگران،
 .)18 :2009با توجه به نقش پررنگ ارزشگذاريها در طراحي يا انتخاب سياستها ،معموالً
سياستپردازيها با مشكل تعارض (و به اصطالح فقهی ،تزاحم) ميان ارزشهاي اخالقي و اجتماعي
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روبرو هستند و اين امر ،تعيين معياري براي محاسبه وزن اهداف و ارزشهاي متعارض را ضروري
ميسازد .ولي واقعيت آن است كه بيشتر گزينشهاي ارزشي از معيارهاي ثابت و مشخص و
مبتني بر يك چارچوب ارزشي منسجم و مستحكم پيروي نميكنند ،بلكه صرفاً تابع مالحظات
موردي و مصلحتانديشيهايي هستند كه بر پايه برجسته ساختن برخي از ارزشها و ناديده
گرفتن ارزشهاي ديگر استوارند و به همين دليل ،بسيار اتفاق ميافتد كه در موقعيتهاي مشابه،
گزينشهاي ارزشي متفاوت يا حتي متضادي صورت ميگيرند و ريشه بسياري از اختالفنظرهاي
سياستگذاران نيز در همين نكته نهفته است.
از اين رو ،در سياستپژوهي ديني به طور عام و سياستپژوهي عفاف و حجاب به طور خاص،
زماني به نقطه مطلوب ميرسيم كه بتوانيم بر پايه متون ديني ،چارچوب جامع و سلسلهمراتبي
ارزشها و اهداف اجتماعي را تدوين كنيم ،چارچوبي كه نسبت اين ارزشها با يكديگر و وزن
هر كدام از آنها را مشخص ميكند و در نتيجه ،مشكل نسبيت و ضابطهمند نبودن گزينشهاي
سياستگذارانه در نظام اسالمي را تا حد زياد مرتفع ميسازد .با اين حال ،تا زماني كه چنين
چارچوبي تدوين نشده است ،تصميمگيري درباره ارزشهاي متعارض ناگزير بايد از طريق بررسيهاي
اجتهادي به صورت موردي و بر پايه اصل ترجيح اهمّ بر مهم يا دفع افسد به فاسد صورت پذيرد.
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با توجه به توضيح باال ،اگر قرار باشد چنين چارچوب جامعي تدوين شود ،به نظر ميرسد
بايد دستكم هشت اصل ذيل را به عنوان اصول حاكم بر ترجيحات ارزشيِ مؤثر در سياستهاي
عفاف و حجاب مفروض بگيرد:
اصل تقدم حفظ نظام اسالمي بر حفظ ساير احكام و ارزشهاي ديني؛
اصل تقدم ارزشهاي معنوي بر ارزشهاي مادي؛
اصل تقدم خانوادهمحورى بر فردمحورى؛
اصل تقدم منافع جمعي بر منافع فردي؛
اصل تقدم حفظ بعض مصلحت بر ترک کل مصلحت؛
اصل تقدم ازدواج دائم بر ازدواج موقت؛
اصل تقدم ازدواج موقت بر روابط جنسي نامشروع؛
اصل تقدم بيعفتيهاي كوچك بر گناهان و بيعفتيهاي بزرگ؛
در خالل نكات ذيل به بررسي اين اصول هشتگانه ميپردازيم:
	-اصل تقدم حفظ نظام اسالمي بر حفظ ساير احكام و ارزشهاي ديني ،يكي از اصول بنيادين
نظام اسالمي است كه بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران ،امام خميني(قدس سره) ،بسيار بر آن تأكيد
داشت و از جمله ميفرمود:
حفظ اسالم يك فريضه الهى است ،باالتر از تمام فرائض؛ يعنى هيچ فريضهاى در اسالم
باالتر از حفظ خود اسالم نيست .اگر حفظ اسالم جزء فريضههاى بزرگ است و بزرگترين
فريضه است ،بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانيون حفظ اين جمهورى اسالمى
از اعظم فرائض است(امام خميني ،1389 ،ج.)329 :15

به نظر ميرسد اين اصل از سه مقدمه قابل استنتاج است :نخست ،وجوب حفظ اسالم؛ دوم،
رجحان حفظ اسالم بر حفظ ساير احكام؛ سوم ،توقف حفظ اسالم در زمان حاضر بر حفظ نظام
جمهورى اسالمى ايران .در مورد مقدمه اول و دوم به دليل آنكه بر ادله عقلي و شرعي استوارند
و حضرت امام نيز به اين مطلب تصريح كرده است(همان ،ج ،)153 :19ابهام خاصي وجود ندارد.
اما راجع به مقدمه سوم ،روشن است كه نميتوان حفظ اسالم و حفظ جمهورى اسالمى ايران را
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ال قابل دفاع است كه در اوضاع و شرائط كنوني،
مفهوماً يكسان دانست؛ با اين حال ،اين ادعا كام ً
اگر آسيبي به نظام جمهورى اسالمى وارد شود ،قطعاً اسالم ضربه ميخورد و ظاهرا ً حضرت امام
نيز ناظر به همين مطلب است ،چنانكه در عبارت معروفي اظهار ميدارد:
اگر خداى نخواسته ،اسالم در ايران سيلى بخورد ،بدانيد كه در همه دنيا سيلى خواهد
خورد؛ و بدانيد كه به اين زودى ديگر نمىتواند سرش را بلند كند .اين اآلن يك تكليف
بسيار بزرگى است كه از همه تكاليف باالتر است ،حفظ اسالم در ايران(همان ،ج.)383 :17

بر پايه اصل يادشده ،چنانچه اجراي احكام شرعي عفاف و حجاب با حفظ اصل نظام اسالمي
در تعارض قرار گيرد ،قطعاً اولويت با حفظ نظام خواهد بود .ولي الزم است به اين نكته توجه
شود كه در تعارض مزبور ،آنچه طرف تعارض است ،از يك سو ،اجراي برخي احكام شرعي به طور
مقطعي است ،نه همه يا بخش عمدهاي از آنها به طور دائم و از سوي ديگر ،حفظ نظام اسالمي
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به معناي واقعي كلمه است ،نه حفظ پوسته و ظاهر نظام اسالمي .بنابراين ،در صورتي كه به
تشخيص كارشناسان معتمد ،اجرا نشدن بخش قابل توجهي از احكام ديني بهويژه احكام مهم
بهتدريج موجب انحراف نظام اسالمي از مسير اصلي و تهي شدن آن از جوهر ديني و الهياش
شود ،هرچند ظاهر آن حفظ گردد ،نميتوان ترجيح حفظ نظام بر حفظ احكام و ارزشهاي ديني
را داراي وجاهت دانست ،مگر با اين شرط كه تدابيري در جهت جلوگيري از انحراف يادشده اتخاذ
شود .به نظر ميرسد امام خميني(قدس سره) با عنايت به همين نكته بر جنبه اضطراري و موقّتيِ آن
دسته از قوانين جمهوري اسالمي كه طبق احكام ثانويه و برخالف احكام اوليه اسالم و با هدف
حفظ نظام تصويب و اجرا ميگردند ،تأكيد كرده و خواستار تصريح قانونگذار به اين مطلب و
پيشبيني ضمانت اجراي الزم براي رعايت آن ميشود .به تعبير ايشان:
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسالمى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختالل
نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل
يا ترك آن مستلزم حَ رَج است ،پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكالى مجلس
شوراى اسالمى 1،با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقَّق است ،و پس از
 .1حضرت امام (ره) بعدها با هدف تقويت اين سازوكار ،مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأسيس كرد.
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رفع موضوع خودبهخود لغو مىشود ،مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود
كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرّر تجاوز نمود ،مجرم شناخته مىشود و تعقيب
قانونى و تعزير شرعى مىشود(همان ،ج.)297 :15

بديهي است بهجز تدابير قانوني يادشده ،ميتوان از ساير تدابير فرهنگي ،اقتصادي و مديريتي
نيز در جهت تغيير موضوع حكم ثانوي و بازگشت به شرائط حكم اوّلي بهره جست.
	-اصل تقدم ارزشهاي معنوي بر ارزشهاي مادي ،يكي ديگر از اصول اساسي مؤثر بر سياستهاي
عفاف و حجاب است .مبنا و مأخذ این اصل ،گذشته از روح کلّی حاکم بر اندیشه دینی که ترجیح
آخرتگرایی بر دنیاگرایی است 1،برخی احادیثاند که به طور خاص بر لزوم ترجیح حفظ دین بر
حفظ جان و به تعبیر عامتر ،لزوم ترجیح دین بر دنیا در فرض تزاحم تأکید کردهاند 2.بیگمان،
این اصل ظرفیت آن را دارد كه حل پارهاي از تعارضهاي ارزشي در سياستگذاريهاي نظام
اسالمي بر مبناي آن صورت گيرد .تعارض ميان توسعه اقتصادي و توسعه فرهنگ بهويژه فرهنگ
ديني و تعارض توسعه اجتماعي با خانوادهگرايي و زندگي عفيفانه (براي نمونه ،تعارض گسترش
ورزش و تفريحات با حفظ عفّت عمومي) از مهمترين اين تعارضها به شمار ميآيند.
يك پرسش اساسي در اين ارتباط آن است كه حد و مرز توسعه اقتصادي و اجتماعي يا توسعه
مادي كجاست و اگر اين مبناي ناسازگار با انديشه اسالمي را بپذيريم كه حد و مرز آن دستيابي به
باالترين درجه رفاه و سعادت دنيوي است 3،باز اين سؤال مطرح است كه با توجه به ذومراتب بودن
 .1در آیاتی از قرآن کریم به این مطلب تصریح شده است؛ از جمله آیة «ب َلْ تُؤْ ثِرُونَ ال ْحَ يَا َة الدُّ نْيَا َو ْالخِ َر ُة خَ ْي ٌر َو أَبْقَى؛ ولی
شما زندگی دنیا را ترجیح میدهید ،در حالی که آخرت بهتر و پایندهتر است»( .سوره أعلی ،آیات )17-16
َت ب َ ِليَّ ٌة فَاجْ َعلُوا أَ ْموَال َكُ مْ
 .2برای نمونه ،برحسب روایتی معتبر ،امیر مؤمنان علی (ع) به یاران خود میفرماید« :إِذَا حَ ضَ ر ْ
ِب دِينُهُ»( .ح ّر
ِيب مَنْ حُ ر َ
َك دِينُ ُه َو ال ْحَ ر َ
ِك مَنْ َهل َ
دُونَ أَنْفُسِ كُ مْ َو إِذَا ن َ َزل َْت ن َا ِزل َ ٌة فَاجْ َعلُوا أَنْفُسَ كُ مْ دُونَ دِينِكُ مْ َو ا ْع َلمُوا أَ َّن الْهَال َ
عاملي1409 ،ق ،.ج)192 :16
 .3در روايات متعدد بر قناعت به كفاف (حد نياز) و پرهيز از فزونطلبي تأكيد شده است؛ از جمله امير مؤمنان علي (ع)
ْض ال َّدعَة؛ كسي كه به اندازة كفاف زندگي بسنده كند،
َاف فَ َق ِد انْتَظَ مَ الرَّاحَ َة َو تَبَ َّوأَ خَ ف َ
ميفرمايد« :مَنِ ا ْقتَصَ َر َعلَى ب ُ ْل َغ ِة ال ْكَ ف ِ
به آرامش خاطر رسد و در فراخناى آسايش جاى گيرد (كليني1407 ،ق ،.ج )19 :8و نيز ميفرمايدَ « :و َل تَسْ َأل ُوا فِيهَا
َاف؛ و در دنيا جز مقدار كفاف را نخواهيد»( .تميمي آمدي )128 :1366 ،و امام جعفر صادق (ع) از لقمان
[الدّنيا] ّال ال ْكَ ف ِ
َّك ل َمْ تُؤْ مَرْ ب ِ ِعمَا َرتِهَا؛ دنيا را آباد مكن؛ زيرا تو به آباد كردن آن امر
«ل تَ ْعمُرْ هَا [الدُّ نْيَا] فَ ِإن َ
حكيم اين جمله را نقل ميكند كهَ :
نشدهاي»( .كليني1407 ،ق ،.ج .)135 :2با اين حال ،آيات و روايات فراواني از جمله آية  77سورة قصص بر لزوم توجه
به دنيا و جواز استفاده از مواهب آن تأكيد كردهاند كه در جمعبندي اين دو دسته از ادله ميتوان گفت :از ديدگاه اسالم،
آبادسازي دنيا يا توسعة اقتصادي تا جايي ارزشمند است كه در راستاي تأمين سعادت اخروي انسانها قرار داشته باشد
و گرنه بهخوديخود داراي ارزش نيست( .مجلسي1403 ،ق ،.ج)36-25 :70
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توسعه مادي ،آيا در فرض تزاحم ميتوان گفت همه مراتب آن بر توسعه ديني و فرهنگي تقدم
ال به اين صورت كه در مراتب پايينت ِر توسعه مادي
دارند يا بايد بين مراتب آن تمايز قائل شد ،مث ً
كه به تأمين حداقلهاي معيشت و سالمت مردم مربوط است ،بايد به اين توسعه اولويت داد ،اما
در مراحل باالتر ،توسعه مادي بايد تابع توسعه فرهنگ و به طور خاص ،فرهنگ ديني قرار گيرد؟
به نظر ميرسد ديدگاه قرآن كريم با گزينه اخير سازگارتر است ،آنجا كه از ميان وظایف گوناگون
مردم و حاكمان در جامعه اسالمي ،بر اقامه نماز و پرداخت زكات و امر به معروف و نهي از منكر
ُوف
ْض أَقَامُوا الصَّ َله َو آتَوُا ال َّزكَاه َو أَ َمرُوا ب ِال ْ َم ْعر ِ
الر ِ
تأكيد كرده و ميفرمايد« :الَّذِينَ إِن مَّكَّ نَّاهُمْ فِي ْ َ
َو نَهَوْ ا عَنِ الْمُنكَ رِ»( .سوره حج ،آیه  )41همچنين سيره و گفتار پيامبر اكرم ( ،)امير مؤمنان
علي ( )و ساير امامان معصوم ( )به عنوان منبع معرفتي تمدنسازي اسالمي ميتواند در
اين زمينه بسيار الهامبخش باشد؛ زيرا هيچ شاهدي وجود ندارد كه نشان دهد آن بزرگواران به
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توسعه مادي و تكنولوژيك در برابر تعالي ديني و اخالقي امّت اسالمي ،اصالت و اولويت داده باشند.
بديهي است با تغيير نظام اولويتبندي اهداف اجتماعي ،تغييرات شگرفي در سياستگذاريهاي
كالن كشور رخ خواهد داد و ديگر شاهد وضعيتي نخواهيم بود كه در آن ،نيازهاي اجتماعي و
اقتصاديِ درجهدوم يا درجهسوم ،از قبيل نياز به ايجاد مراكز و سالنهاي ورزشي و هنري و اماكن
تفريحي ،زيباسازي محيطهاي شهري ،ارتقاي جايگاه تيمهاي ملّي در رقابتهاي بينالمللي ،توسعه
وسائل نقليه مرفّه و توسعه فنّاوري پيشرفته ارتباطات در اولويت قرار ميگيرند و بودجههاي هنگفت
به آنها اختصاص مييابد ،اما نوبت به حمايت از خانواده و زندگي عفيفانه كه ميرسد ،آسمان
ميتپد و حمايت از خانواده به پرداخت وام ازدواج تقليل مييابد ،آن هم مشروط به تأمين اعتبار
و همراهي بانكهاي عامل و داشتن چك و سفته و ضامن و  !...حال آنكه الگوي كامل زمامداري
اسالمي ،امير مؤمنان علي ( ،)وقتي جوان تنگدستي را كه خودارضائي كرده ،نزدش ميآورند،
ابتدا او را تعزير و سپس هزينه ازدواجش را از بيتالمال پرداخت ميكند( .ح ّر عاملي1409 ،ق،.
ج)363 :28
پيامد قابل پيشبينيِ چنين تغييري در نظام اولويتبندي اهداف و ارزشهاي اجتماعي آن است
كه از شتاب پيشرفت در حوزههايي كه اولويت كمتري دارند ،كاسته ميشود و بر اين اساس ،الزم

بازخوانی مباني ارزشي سياستپردازي در حوزه عفاف و حجاب

است در اسناد چشمانداز و برنامههاي راهبردي ،زمان دستيابي به اهداف مورد نظر در آن حوزهها
ال به جاي بيست سال ،سي يا چهل سال زمان براي تحقق يك هدف
طوالنيتر لحاظ شود و مث ً
منظور گردد ،اما آنچه نبايد از ياد برد ،منافع بسيار مهمي مانند افزايش سرمايه اجتماعي است
كه از رهگذر اين تغيير ،عائد نظام اسالمي خواهد شد و تأخيرهاي يادشده را جبران خواهد كرد.
	-با توجه به هدف پنجم از اهداف ششگانه چشمانداز مطلوب عفاف و حجاب كه بر استحكام
باالي نهاد خانواده تأكيد دارد ،اصل تقدم خانوادهمحورى بر فردمحورى از اصول ديگري است كه
بر سياستهاي عفاف و حجاب حاكم خواهد بود .از نتائج اين اصل ميتوان به اولويت نقشهاي
مادري و همسري زنان در مقايسه با اشتغال آنان اشاره كرد؛ زيرا زن ،محور زندگي خانوادگي
و عامل اصلي انسجام آن است كه اگر به واسطه اشتغال خود ،منافع فردياش را بر مصلحت
خانواده ترجيح دهد ،قطعاً ثبات خانواده آسيب خواهد ديد .همچنين ،اصل مزبور اولويت اشتغال
مردان نسبت به اشتغال زنان را در صورت تعارض ايجاب ميكند؛ چرا كه وجوب نفقه و تأمين
هزينههاى زندگى خانوادگى در اسالم به مردان اختصاص داشته و زنان از پرداخت نفقه معافاند
و در نتيجه ،در فرض محدوديت فرصتهاي شغلي و با قطع نظر از ساير مزيّتهاي احتمالي
اشتغال زنان ،تأمين اشتغال مردان ضرورت بيشتري خواهد داشت .آري ،با در نظر گرفتن ساير
مزيّتها ،اولويت اشتغال زنان موجّ ه خواهد بود؛ خواه مزيّتهاي ذاتي مانند اولويت شرعي مراجعه
بيماران زن به پزشك زن و خواه مزيّتهاي َعرَضي و موردي مانند تخصص شغلي باالتر زن در
مقايسه با مردان همكار.
روشن است كه چنين رويكردى در سياستگذارىهاي اشتغال در مقايسه با رويكرد فردمحور،
به دليل انطباق بيشتر با معيارهاى عدالت اجتماعى ،هدف استحكام خانواده را بهتر تأمين ميكند؛
زيرا نتيجه رويكرد فردمحور اين خواهد شد كه بسيارى از خانوادهها از دو يا چند شغل درآمدزا
مناسب محروم و در
ْ
بهرهمند شوند و در مقابل ،بخشى از خانوادهها از داشتن حتي يك شغل
نتيجه در گرداب فقر گرفتار شوند ،ضمن آنكه براي بسيارى از پسران جوان به دليل بيكارى اساساً
امكان تشكيل خانواده فراهم نگردد.
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	-اصل تقدم مصالح جمعي بر مصالح فردي در فرض تزاحم ،از اصول عقالئي مؤثر بر سياستگذاري
است كه در بسياري از احكام ديني مانند وجوب خمس ،زكات ،امر به معروف و نهي از منكر ،جهاد
و اجراي حد بر مفسدان نيز ميتوان داللتهايي بر تأييد آن يافت .برحسب اين اصل ،حفظ مصالح
و منافع جمعي ميتواند مجوّزي براي جلوگيري از رفتار غيرعفيفانه فرد فراهم آورد ،هرچند به
قيمت سلب منافع فرد تمام شود.
	-اصل تقدم حفظ بعض مصلحت بر ترک کل مصلحت در فرضی مورد استناد قرار میگیرد که
امکان استیفای کامل یک مصلحت اجتماعی وجود نداشته باشد و در نتیجه ،امر میان ترک کل
مصلحت و حفظ بخشی از آن دائر شود که در چنین فرضی به حکم اصل مزبور باید با پرهیز از
گزینه ترک کل مصلحت ،در جهت حفظ بعض مصلحت تالش کرد .این اصل را میتوان از احکام
اعتباری عقل تلقی کرد و همین حکم عقلی است که مهمترین مدرک آن به شمار میرود ،گرچه
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برخی روایات نیز در تأیید مضمون آن در دائره امور شرعی وارد شدهاند 1و بر این اساس ،فقها
قاعدهای فقهی با عنوان قاعده میسور از آن استنتاج کردهاند 2.بر پایه این اصل ،در فرضی که
استیفای کامل یک مصلحت مانند مصلحت حجاب ممکن نباشد ،نمیتوان این امر را مجوّزی
برای بیاعتنایی کامل به آن تلقی کرد ،بلکه تا جایی که مقدور است باید به آن جامه عمل پوشاند.
	-از ديگر اصول مؤثر بر سياستهاي عفاف و حجاب ،اصل تقدم ازدواج دائم بر ازدواج موقت
است .بر اساس نتائجی که از مباحث فقه عفاف جنسی در موضوع ازدواج موقت به دست آمد،
مالک اصلی استحباب ازدواج موقت ،نیاز جنسی در فرض فراهم نبودن امکان ارضای آن از طریق
ازدواج دائم است و اين نكته اقتضا ميكند كه در سياستگذاريهاي مربوط به ازدواج ،همواره
ازدواج موقت در طول ازدواج دائم در نظر گرفته شود .بر اين اساس ،هر گونه پيشنهادي در زمينه
فرهنگسازي ،ساماندهي و حمايت از الگوي ازدواج موقت ،تنها زماني موجّ ه و قابل اجرا خواهد
بود كه به تضعيف الگوي ازدواج دائم و كاهش اقبال عمومي به آن منجر نشود.
َك ُك ُّل ُه»(احسائى1405 ،ق،.ج. )58 :4
َك ُك ُّل ُه َل يُ ْتر ُ
َك ال ْ َميْسُ و ُر ب ِال ْ َمعْسُ و ِر» و روایت «مَا َل يُدْ ر ُ
«ل يُ ْتر ُ
 .1از جمله ،روایت َ
 .2البته برخی فقها مناقشاتی دربارة این قاعده مطرح کردهاند که عمدت ًا مربوط به سند روایات آن و نیز تطبیق آن بر
واجبات مرکّب شرعی مانند وضو و نماز است .ولی با قطع نظر از پاسخهایی که به این مناقشات داده شده ،بحث کنونی
ناظر به برخی تطبیقات این قاعده (به طور خاص ،مورد تعدد واجبات) است که در واقع به تعدد مطلوب بازمیگردد و
از نظر حکم عقلی مسلّم تلقی میشود(ر.ک :مراغی1417 ،ق ،.ج. )471-464 :1
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	-اصل تقدم ازدواج موقت بر روابط جنسي نامشروع كه ميتوان آن را از برخي تعابير حديثي
مانند «إِنَّمَا يُخْ رِجُ هَا مِنْ حَ رَا ٍم إِل َى حَ َللٍ » (ح ّر عاملي1409 ،ق ،.ج )29 :21الهام گرفت ،مبتني بر
اصل عا ّمتر ترجيح حالل بر حرام است كه از شاخههاي وظيفهگرايي است .اگر چه اين اصل در
ال بديهي به نظر ميآيد و به لحاظ نظري در سياستگذاريهاي جمهوري اسالمي
نگاه نخست كام ً
ال
مسلّم انگاشته ميشود ،ولي واقعيات نشان ميدهد كه مديران اجرائي نظام در موارد زيادي عم ً
به آن بيتوجهي ميكنند يا با مفروض گرفتن توجيهاتي سطحي و برداشتهايي غيرتخصصي
از احكام شرعي ،بهسادگي از كنار آن ميگذرند ،در حالي كه وظيفه ديني آنان اقتضا ميكند
شرائط اجتماعي مساعد براي بسط حالل و حذف حرام را فراهم كنند .براي مثال ،وقتي اسالم
الگوي ازدواج موقّت را به عنوان راهكاري براي كاهش گناه جنسي در جامعه مطرح كرده ،چرا بايد
شاهد بيتفاوتي مسئوالن در برابر گسترش الگوهايي مانند همخانگي و ازدواج سفيد باشيم؟ آيا
معناي اين بيتفاوتي يا نتيجه آن ،چيزي غير از ترجيح عملي اين الگوها بر ازدواج موقت است؟
البته ممكن است ادعا شود الگوي ازدواج موقّت بهويژه در شرائط فعلي داراي برخي اشكاالت و
معايب است و كارآمدي الزم را ندارد ،ولي نباید فراموش کرد كه نفس حالل بودن ،مزيّتي است
ّت منحصربهفرد ،دليل كافي است بر اينكه مسئوالن امر
كه الگوهاي ديگر فاقد آناند و همين مزي ِ
در سیاستگذاریهای خود برای این الگوی مشروع جایی در نظر بگیرند و ضمناً در جهت رفع
معايب و كاربردي كردن آن چارهانديشي كنند.
	-اصل تقدم بيعفتيهاي كوچك بر گناهان و بيعفتيهاي بزرگ ،از اصل عقلي لزوم دفع افسد به
فاسد كه دامنه آن بسياري از تصميمات و كنشهاي ارادي انسان را در بر ميگيرد 1،قابل استنتاج
است .براي مثال ،يكي از مصاديق ادعائي اين اصل كه طي چهار دهه پس از انقالب اسالمي همواره
بر آن تأكيد شده است ،ترجيح فيلمهاي تلويزيون و سينماي داخلي – بهرغم عدم رعايت كامل
معيارهاي شرعي عفاف و حجاب  -بر فيلمهاي ماهوارهاي خارجي در سياستهاي رسانهاي جمهوري
اسالمي است .البته اين ادعا خالي از مناقشه نيست كه در ادامه به آن اشارهاي خواهيم داشت.
 .1اينكه پزشك جرّاح به منظور حفظ جان بيمار ،تصميم به قطع پاي او به دليل عفونت آن ميگيرد و اينكه خود بيمار
به اين تصميم رضايت ميدهد ،از مثالهاي سادة اين اصل عقلي و عقالئياند.
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ولي نكته مهم در ارتباط با اصل لزوم دفع افسد به فاسد ،مشكل جدّ ي تشخيص ميزان مفسده
است كه ظرفيت كاربردي اين اصل را در بسياري از موارد زير سؤال ميبرد .براي مثال ،سياستگذار
ممكن است در نگاه بدوي به تشخيصي درباره افسد و فاسد برسد و بر آن اساس ،نسبت به فاسد
تساهل نشان دهد ،ولي در واقعيت امر ،نفس اين تساهل و تغافل ،مفسده شديدتري مانند گسترش
و عاديشدن گناه در جامعه يا تضعيف صبغه الهي نظام اسالمي در مقايسه با مفسده افسد در
پي داشته باشد .به همين دليل ،در سيره امير مؤمنان علي ( )نيز مشاهده ميكنيم كه در
مواردي به مصلحتانديشي اطرافيان كه مستلزم كنار آمدن با برخي مفاسد بود ،توجه نميكرد و
ال وضوح داشت ،بر پايه اين اصل عمل ميكرد .در
فقط زماني كه مصداق دفع افسد به فاسد كام ً
نتيجه ،متوليان امور بايد از سادهانگاري و شتابزدگي در تشخيص مصاديق فساد بهشدت حذر
كنند تا ناخواسته دچار دفع فاسد به افسد نگردند و به جاي آنكه زمينه تقويت دين و گسترش
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دينداري در جامعه را فراهم كنند ،شرائطي به وجود آورند كه پياده شدن احكام الهي به بهانه دفع
مفسدههاي مهمتر با مانع روبهرو شود(ر.ك :بحراني1426 ،ق.)355 ،289 :.
گفتني است پيشفرض همه اصول يادشده ،وقوع تعارضهايي ميان ارزشهاي اجتماعي است
كه سياستگذار را بهناچار در موضع ترجيح ارزشي قرار ميدهد ،در حالي كه خود وقوع تعارض
بر خالف اصل و نيازمند دليل است ،يعني تا زماني كه وقوع تعارض ميان ارزشها با شواهد معتبر
تأييد نشده ،اصلِ جامعنگري اقتضا ميكند نگاه سياستگذار به تحقق همزمان همه ارزشها و
اهداف اجتماعي معطوف گردد و نميتوان به مجرّد توهّم وقوع تعارض ،از ارزشي به نفع ارزش
ديگر چشم پوشيد .براي نمونه ،ادعاي سياستگذاران رسانه ملّي مبني بر اينكه پخش فيلمهاي
تلويزيوني و سينمايي داخلي ،با علم به اينكه مطابقت كاملي با معيارهاي شرعي عفاف و حجاب
ندارند ،مانع از گرايش مخاطبان به فيلمهاي مبتذل ماهوارهاي ميشود ،ادعائي قابل مناقشه و
دستكم ثابتنشده است؛ زيرا تحقيق معتبري در دست نيست كه نشان دهد بخش قابلتوجهي
از مخاطبان رسانه بهرغم برخورداري از امكانات دسترسي به برنامههاي ماهوارهاي ،صرفاً به اين
دليل كه برنامهسازان داخلي ،جذابيت جنسي را در برنامههاي رسانه ملّي در نظر ميگيرند ،اين
برنامهها را بر برنامههاي ماهوارهاي ترجيح ميدهند و در صورتي كه اين معيار در برنامهسازي
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لحاظ نشود ،بسياري از مردم به سمت برنامههاي ماهوارهاي روي خواهند آورد !
بر اين اساس ،در مواردي كه اساساً تعارضي در كار نيست ،به طريق اولي بايد در جهت تحقق
همزمان همه ارزشهاي اجتماعي تالش كرد و نميتوان براي مثال ،به بهانه اينكه ارزشهايي
مهمتر از عفاف و حجاب از جمله عدالت و امنيت اجتماعي و كرامت انساني در جامعه زير پا
گذاشته ميشوند ،از كوشش در جهت تحكيم عفاف و حجاب دست كشيد؛ زيرا پيگيري عفاف و
حجاب ،منافاتي با پيگيري ارزشهاي ديگر ندارد و به اصطالح علماي منطق ،اين ارزشها مانعه
الجمع نيستند.
 .5نظريه جنسي

مقصود از نظريه جنسي در اين بحث ،نظريهاي تجويزي است كه مدل مطلوب ارضاي نياز
جنسي بر آن استوار ميشود .چنين نظريهاي در سطح انتزاعي ،از پارهاي مباني انسانشناختي،
حقوقي و در خصوص اسالم ،احكام فقهي قابل استنتاج است و در سطح انضمامي ،افزون بر موارد
يادشده ،به انطباقپذيري با اوضاع عيني جامعه بستگي دارد .از آنجا كه تدوين نظريه جنسي بر
پايه مباني اسالمي در چارچوب اين تحقيق نميگنجد و نيازمند پژوهشي مستقل و مفصّ ل است،
به بيان چهار نكته كلّي كه در ساختن اين نظريه بايد مورد توجه قرار گيرند و مستندات آنها در
مباحث فقه عفاف جنسی و ديگر منابع فقهي به اجمال يا تفصيل بررسي شدهاند ،بسنده ميشود:
	-نياز جنسي از مهمترين نيازهاي غريزي انسان است كه نقش مهمي در شكلگيري و تطوّر
جامعه انساني داشته و از اين رو ،اسالم با رويكردي اعتدالي با آن برخورد كرده است ،به اين معنا
كه با ر ّد انديشه پليدي ذاتي ارضاي اين نياز ،روابط جنسي را با رعايت چارچوبي مشخص كه
مانع از اباحيگري جنسي ميشود ،تجويز نموده و از گرايش به رهبانيت ،لذتگريزي و سركوب
غريزه جنسي جلوگيري كرده است.
	-در نظريه جنسي با رويكرد اسالمي ،ارضاي نياز جنسي به عنوان يكي از حقوق اساسي انسان
قلمداد ميشود كه اثبات آن منوط به پذيرش نظريه حقوق طبيعي نيست و حتي با رد اين نظريه
يا ترديد در صحت آن ،ميتوان با استناد به شواهد متعددي در متون ديني بر ثبوت چنين حقي
ال جُ نَاحَ
استدالل كرد .از ميان اين شواهد ميتوان به آيهاي از قرآن اشاره كرد كه در آن ،تعبير «فَ َ
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ُوف» (بقره )234 ،در اشاره به تصميم زنان بيوه براي ازدواج
َع َليْكُ مْ فِيمَا فَ َعلْنَ فِي أَنفُسِ هِنَّ ب ِال ْ َم ْعر ِ
مجدّ د به كار رفته است و نيز رواياتي كه در آنها حق تزويج به عنوان يكي از حقوق فرزند بر پدر
(نورى1408 ،ق ،.ج169 :15؛ متّقي الهندي1409 ،ق ،.ج )457 :16يا يكي از حقوق تهيدستان
در بيتالمال مسلمين (ح ّر عاملي1409 ،ق ،.ج )363 :28به شمار آمده است.
	-با يادآوري اين نكته كه هيچ تجربه موفقي در زمينه ايجاد محدوديتهاي شديد در برابر ارضاي
نياز جنسي از هيچ جامعه انساني ،نه در گذشته و نه در حال ،گزارش نشده است ،اسالم در
چارچوبي كه براي ضابطهمند كردن ارضاي نياز جنسي مقرّر كرده ،هرگز بر قواعد سختگيرانه و
سركوبگرانه تكيه نكرده ،بلكه با نگاهي واقعبينانه ،محدوديتهايي حدّ اقلّي در اين خصوص تعيين
كرده است .بر اين اساس ،تشكيل خانواده از طريق ازدواج دائم ،به عنوان راهكار اصلي ارضاي
نياز جنسي و نه راهكار انحصاري آن معرفي شده و در طول آن ،راهكار ازدواج موقّت به عنوان
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الگوي جايگزين لحاظ شده است ،الگويي كه در فرض مهيّا نبودن شرائط ازدواج دائم ميتواند
به كار گرفته شود .در ضمن ،بررسي جزئيات احكام شرعيِ هر يك از اين دو الگوي ازدواج نشان
ميدهد كه از نظر اسالم ،تحقق وضعيت مطلوب در گرو آن است كه آحاد جامعه  -اعم از مرد و
زن  -هيچگاه از جهت ارضاي مشروع نياز جنسي در تنگنا قرار نگيرند و به سبب سركوب هرچند
موقّت اين نياز ،دچار فشارها يا عقدههاي روحي نشوند.
	-محدودیت عمدهای که اسالم در زمینه رفتارها و روابط جنسی بر آن تأکید دارد ،ناظر به اصل
ارضاي نياز جنسي نیست ،بلکه معطوف به ابراز و علنی کردن آن در انظار دیگران است .در تأیید
این ادعا میتوان به روایاتی استناد کرد که نشان میدهند اولیای دین و به طور خاص ،رسول
خدا ( )و امیر مؤمنان علی ( )در قبال جرائم و کجرویهای جنسی که در خفا انجام
میگرفتهاند ،حساسیت چندانی از جنبه حاکمیتی از خود نشان نمیدادهاند و برعکس ،زمانی
که این گونه گناهان به وسیله شهادت شهود یا از طریق دیگری علنی میشدهاند ،آن حضرات با
قاطعیت و شدت عمل برخورد میکردهاند .بر این اساس میتوان گفت :اسالم خواهان پایبندی
همگان به دو حکم الزامی در طول هم است :نخست ،لزوم منحصر ماندن ارضاي نياز جنسي به
چارچوب شرعی یعنی ازدواج؛ دوم ،لزوم مخفی نگاه داشتن رفتارها و روابط جنسی ،خواه مشروع
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و خواه نامشروع ،از چشم دیگران .حال اگر کسی با هر انگیزهای تصمیم بگیرد حکم نخست را
نقض کند و به رفتار یا رابطه جنسی نامشروع اقدام ورزد ،به هیچ وجه ،مجاز به آشکار نمودن آن
نیست؛ زیرا حکم دوم به قوّت خود باقی و الزماالجرا و قابل پیگیری قضائی است.
 .6جمعبندی و نتیجهگیری

در این مقاله با رویکردی عقالنی  -اجتهادی به بازخواني مهمترین مباني ارزشي مؤثر بر
سياستپردازي در حوزه عفاف و حجاب پرداخته شد .مهمترین نتائج تحقیق از این قرارند:
	-افزون بر مجموعه گستردهاي از وظایف فردی در زمینههای پوشش ،نگاه به جنس مخالف و
سایر روابط زن و مرد ،وظایف اجتماعی فراوانی پيرامون سه محور تعلیم و تربیت ،حمایت و نظارت
شناسایی شدند که تدوین نظاممند و تعریف شاخصهای دقیق و عملیاتی برای آنها ضرورت دارد.
	-حق آزادي به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر كه در قوانين داخلي و بينالمللي پذیرفته
شده است ،هم از نگاه ديني و هم از منظر عقالئي ،مشروط به عدم تعارض با مصالح مهمتر است.
	-حق كرامت صرفاً يك حق نیست تا بتوان از امكان اسقاط آن سخن گفت ،بلكه هر فردي عالوه
بر داشتن چنين حقي ،مكلّف است کرامت و احترام خويش را حفظ كند.
	-حق حريم خصوصي فقط در موارد رفتارهاي خصوصي غيرعفيفانهاي كه هيچ پيامد اجتماعي
(مانند گمراهسازي ،آزاررساني و بدآموزي به ديگران) نداشته باشند ،ميتواند مانع مداخله حاکمیت
شود.
	-حقگرايي از وظيفهگرايي منفك نیست و در نتيجه ،هنجارهاي عفاف و حجاب میتوانند توأماً
جنبه حقاللهی و حقالناسی داشته باشند.
	-در سياستهاي عفاف ،اصول ذيل به عنوان اصول حاكم بر ترجيحات ارزشي باید لحاظ شوند:
اصل ترجيح حفظ نظام اسالمي بر حفظ ساير احكام و ارزشهاي ديني؛ اصل ترجيح ارزشهاي
معنوي بر ارزشهاي مادي؛ اصل ترجيح خانوادهمحورى بر فردمحورى؛ اصل ترجيح منافع
جمعي بر منافع فردي؛ اصل ترجيح ازدواج دائم بر ازدواج موقت؛ اصل ترجيح ازدواج موقت بر
روابط جنسي نامشروع؛ اصل ترجيح بيعفتيهاي كوچك بر گناهان و بيعفتيهاي بزرگ؛ اصل
مبغوضيت شديدتر همجنسبازي نسبت به زنا.
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	-برحسب نظريه جنسي اسالمي ،نياز جنسي از مهمترين نيازهاي غريزي انسان است که ارضاي
آن از حقوق اساسي انسان قلمداد ميشود؛ در چارچوب مقرّر براي ضابطهمند كردن ارضاي نياز
جنسي ،هرگز بر قواعد سختگيرانه و سركوبگرانه تكيه نشده است؛ محدودیت عمده در این
زمینه ،ناظر به اصل ارضاي نياز جنسي نیست ،بلکه مربوط به اظهار و علنی کردن آن در انظار
دیگران است.
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