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1. مقدمه

سیاست ها به طور کلّي از سه منبع معرفتي تغذیه مي شوند: اطالعات و دانش هاي تجربي، 

پیش فرض هاي فراتجربي و احکام هنجاري که هر کدام عناصري را به شرح ذیل در بر مي گیرند:

y مباني فلسفي یا ایدئولوژیک که ذیل پیش فرض هاي فراتجربي قرار مي گیرند؛

y  شش عنصر نظریه، مدل، فرضیه ها، تکنیک ها، قضایاي خارجیه1 و قضایاي شخصیه2 که از

منبع اطالعات و دانش هاي تجربي به دست مي آیند؛

y  سه عنصر ارزش ها، احکام فقهي و ارزش داوري درباره موضوع مورد مطالعه که منبع سوم یعني

احکام هنجاري، آنها را در بر مي گیرد)بستان نجفی، ۱۳۹0: ۱۸۱-۱۸0(.

شکل 1. منابع و عناصر سیاست پردازي

با توجه به اثرپذیری سیاست پردازی ها 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 سیاست های عفاف و حجاب در جمهوری اسالمی ایران 

باید بر کدام مبانی ارزشی استوار شوند؟ در پاسخ به این پرسش، مجموعه ای از مبانی ارزشی در 

۱.  قضايايي كه حكمي را براي تعدادي از افراد يا مصاديق در يك زمان يا مكان خاص ثابت مي كنند كه گزاره هاي آماري 
نیز در همین دسته از قضايا جاي مي گیرند. 

۲.  قضايايي كه حكمي را براي موضوعي شخصي ثابت مي كنند.
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چهار محور مباني فقهي، مباني حقوقي، چارچوب مرجع ارزش گذاري و نظریه جنسي، شناسایی 

و بررسی شده اند.

گفتنی است در مورد این بحث به پیشینه قابل ذکری دست نیافتیم؛ زیرا پژوهشگران عرصه 

سیاست گذاری عفاف و حجاب معموالً از زاویه مبانی ارزشی به این بحث نپرداخته اند یا دست کم، 

بحث مدّونی را در این خصوص ارائه نداده اند. با توجه به این نکته، در تحلیل های 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 استدالل ها خواهند بود.    

2. مباني فقهي 

بخش مهمي از مباني مؤثر در سیاست گذاري عفاف و حجاب به حوزه فقه راجع است. بر پایه 

مباحثی که در زمینه فقه فردي و فقه اجتماعي عفاف و حجاب در خالل یک دوره میان مدت براي 

جمعي از فّعاالن فرهنگي عرصه عفاف ارائه شد، افزون بر مجموعه گسترده اي از وظایف فردی 

در زمینه های پوشش، نگاه به جنس مخالف و انواع روابط زن و مرد که متوجه هر مکلّفی است، 

وظایف اجتماعی فراوانی پیرامون سه محور تعلیم و تربیت، حمایت و نظارت شناسایی شدند. 

محور تعلیم و تربیت شامل وظایفي عام مانند مطلوبیت ارشاد جاهل، حرمت اِضالل)گمراه سازي( 

دیگران، استحباب پایه ریزی سّنت های حسنه و حرمت پایه ریزی سّنت های نادرست و نیز وظایف 

خاِص متعلق به هر یک از نهادهاي اجتماعي مانند خانواده، خویشاوندان، روحانیت، رسانه ها و 

حکومت در زمینه تعلیم و تربیت است. 

در محور حمایت، گذشته از وظیفه عام تعاون در نیکوکاري و پرهیزگاري و ترک تعاون در گناه 

و تجاوزگري، وظایفي بر عهده نهاد خانواده، شامل وجوب حمایت عاطفي و جنسی زن از شوهر 

و بالعکس، وجوب تأمین نفقه زن بر شوهر، وجوب تأمین نفقه والدین و فرزندان نیازمند، لزوم 

حمایت از فرزندان در امر ازدواج و تشکیل خانواده و نیز برخی وظایف سایر نهادها از جمله لزوم 

حمایت اقتصادي دولت در زمینه هاي تهیه پوشاک عفیفانه، ازدواج، اشتغال و تأمین مسکن جوانان، 

درمان بیماران، معتادان و دیگر مبتالیان به اختالالت جنسي یا جسمي و همچنین مطلوبیت انواع 

حمایت هاي مردمي و خویشاوندي در زمینه هاي یادشده به اثبات رسید.



28

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره یازدهم/ پاییز و زمستان 1397

سرانجام در محور نظارت، قواعد کلّي وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب مرابطه)مرزباني(، 

قاعده اشتراط ضمن عقد و نیز وظایف و اختیارات خاِص متعلق به نهاد خانواده، شامل مسئولیت 

شوهر در جلوگیری از گناه همسر و فرزندان، مطلوبیت غیرت ورزی، اشتراط خروج زن از منزل 

به اذن شوهر، لزوم بازداشتن کودکان از مشاهده روابط جنسی یا حضور در خلوت بزرگساالن و 

نیز وظایف و اختیارات سایر نهادها به ویژه خویشاوندان، روحانیت، تشکل هاي مردمي، رسانه ها و 

حکومت بر پایه اصل امر به معروف و نهی از منکر با شرائط مقّرر و به طور خاص، وظایف و اختیارات 

حکومت در زمینه الزام شهروندان به رعایت قوانین و مقررات عفاف و حجاب و نیز اجرای حدود 

و تعزیرات در مورد مجرمان و متخلّفان، مهم ترین مواردي هستند که وظایف و حقوق نظارتي 

نهادهاي اجتماعي در زمینه عفاف و حجاب را به نمایش مي گذارند. 

به هر حال، آنچه از منظر سیاست گذاری اهمیت ویژه ای دارد و نگارنده این سطور در طرحی 

پژوهشی پیگیر آن است، تدوین نظام مند و تعریف شاخص های دقیق و عملیاتی برای وظایف 

یادشده است تا در نتیجه، زمینه اختالف قرائت ها میان مسئوالن حکومتی و تفسیرهای سلیقه ای 

ایشان از احکام شرعی به حد اقّل کاهش یابد)بستان نجفی، طرح پژوهشی فقه عفاف(.

3. مباني حقوقي

در این قسمت به بررسي چهار مبنای حقوقي، یعني حق آزادي، حق کرامت انساني، حق 

حریم خصوصي و تلفیق حق گرایی و وظیفه گرایی به عنوان مباني حقوقي مؤثر بر سیاست گذاري 

عفاف و حجاب مي پردازیم.  

3-1. حق آزادي

حق آزادي، یکي از حقوق اساسي بشر است که در قوانین داخلي و بین المللي به آن تصریح 

شده است. این حق داراي ابعاد مختلف دیني، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي است که 

حق آزادي عقیده و بیان از مهم ترین آنها به شمار مي آید، ضمن آنکه پیوند نزدیک تري با مسئله 

سیاست گذاري عفاف و حجاب دارد. 

قانون اساسی جمهوري اسالمي ایران در اصول متعدد به حق آزادي به طور اکید توجه کرده 

است و حتي در اصل دوم، آن را در امتداد اصول پنج گانه دین شمرده است، هرچند در همین 
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اصل، عبارت »آزادِي توأم با مسئولیت در برابر خداوند« و در برخي اصول دیگر، تعبیر آزادي هاي 

مشروع را به کار برده که مبتني بر نوع نگاه اسالم به اصل آزادي است. بر پایه همین نگاه، در بیان 

مصادیق آزادي در قانون اساسی )به استثناي آزادي عقیده و مذهب( همواره از قیودي مانند »با 

رعایت موازین اسالمي« و »به شرط عدم اخالل در مباني اسالم« استفاده شده است که این نکته را 

براي نمونه، در مورد آزادي بیان مطالب در نشریات و مطبوعات)اصل ۲4(، آزادي بیان و نشر افکار 

در صدا و سیماي جمهوري اسالمي)اصل ۱75( و آزادي تشکیل اجتماعات و راهپیمایي ها)اصل 

۲7( مشاهده مي کنیم.

بنابراین، تا آنجا که موازین اسالمي در حوزه عفاف و حجاب مشخص شده و به آگاهي عموم 

رسیده باشند، هر گونه آزادِي مغایر با این موازین، فاقد مشروعیت تلقي شده و امکان محدودسازي 

آن از راه هاي قانوني به ویژه با تدابیر حکومتي وجود دارد. از بیانات امام خمیني)قدسسره( در مقاطع 

گوناگون نهضت اسالمي و پس از تشکیل نظام جمهوري اسالمي، از جمله فراز ذیل از وصیت نامه 

سیاسي الهي ایشان، چنین رویکردي به مسئله آزادي قابل استنباط است:  

آزادی  به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر 
اسالم و عقل محکوم است و تبلیغات و مقاالت و سخنراني ها و کتب و مجالت بر خالف 
اسالم و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان، جلوگیری 
از آنها واجب است و از آزادي های مخّرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام 
و آنچه بر خالف مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف با حیثیت جمهوری اسالمی است 
به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی 
اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان 
کوتاهی نمودند، خودشان مکلّف به جلوگیری هستند)امام خمیني، ۱۳۸۹، ج۲۱: 4۳6( .

گفتنی است برحسب ماده ۱۹ اعالمیه جهاني حقوق بشر نیز هر کس حق آزادي عقیده و بیان 

دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقائد خود، بیم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب 

اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد. 

میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي که در دسامبر ۱۹66 به تصویب مجمع عمومي سازمان 

ملل متحد رسیده نیز ضمن تأکید بر آزادي عقیده و بیان، به امکان وضع برخي محدودیت ها در 
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قبال خصوص آزادي بیان اشاره کرده است، محدودیت هایي که در قانون پیش بیني شده باشند 

و براي حمایت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق عمومي یا حقوق و آزادي هاي اساسي دیگران 

ضرورت داشته باشند)سروش، ۱۳۸۱: ۳65(.

بر این اساس، روشن است که هم از نگاه دیني که در قوانین جمهوري اسالمي و بیانات امام 

خمیني)قدسسره( نمود یافته و هم از منظر عقالیي که در میثاق نامه هاي بین المللي جلوه گر شده، 

امکان محدودسازي آزادي هاي فردي در موارد تعارض با مصالح مهم تر مفروض گرفته شده است. 

با این حال، امروزه افرادي با ژست روشنفکري بر هر گونه اجبار و ایجاد محدودیت در فضا هاي 

حقیقي و مجازي مي تازند و آن را ناقض حق آزادي و انتخاب فردي قلمداد مي کنند؛ در حالي 

که بنا بر استدالل آنان همه اَشکال محدودیت و اجبار، حتي اَشکال متداول و پذیرفته شده آن 

از قبیل سوادآموزي، سربازي، واکسیناسیون و قرنطینه اجباري، مالیات، عوارض، محدودیت هاي 

ترافیکي و ...، مشروعیت خود را از دست مي دهند و باید به خود افراد در رعایت کردن یا نکردن 

این امور، حق انتخاب داده شود.

آري، تنها تفاوت این امور با موضوع بحث یعني عفاف و حجاب در این است که امور یادشده 

داراي منافع مادي و محسوس از قبیل توسعه اقتصادي، سالمت و امنیت اند، در حالي که فوائد 

عفاف و حجاب در بسیاري از موارد، جنبه معنوي و نامحسوس دارند، ولي روشن است که این 

تفاوت، موجب تغییر در صورت بندي و استنتاج حقوقي بحث نمي شود، مگر از نگاه کساني که آثار 

معنوي عفاف و حجاب را اساساً انکار مي کنند یا اهمیت و اولویت آن را زیر سؤال مي برند که در 

این دو فرض، دیگر با مسئله اي حقوقي روبه رو نیستیم تا استدالل حقوقي در آن راهگشا باشد، 

بلکه ناگزیر از ورود به حوزه کالم براي دفاع عقالني از آموزه دیني عفاف و حجاب یا ورود به حوزه 

فقه براي اثبات جایگاه ارزشي عفاف و حجاب از منظر اسالم و یا ورود به حوزه علوم اجتماعي براي 

نشان دادن اهمیت و ضرورت جامعه شناختي و روان شناختي عفاف و حجاب هستیم.    

3-2. حق کرامت انساني         

یکي دیگر از حقوق اساسي انسان که در قوانین بین المللي و به طور خاص در اعالمیه جهاني 

حقوق بشر بر آن تأکید شده، حق برخورداري از کرامت است. اصل دوم قانون اساسی جمهوري 
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اسالمي ایران نیز جایگاه کم نظیری برای کرامت انسان قائل شده و از اصول شش گانه توحید، 

نبوت، معاد، عدل، امامت و »کرامت و ارزش واالی انسان«، به عنوان مبانی اساسی نظام اسالمی 

یاد کرده است. از آنجا که نفس پذیرش این حق و نیز تفسیري که از آن ارائه مي شود، پیامدهاي 

مهمي براي سیاست پردازي دارد، توضیح کوتاهي درباره جایگاه این حق در بینش اسالمي الزم 

به نظر مي رسد.  

الْبَرِّ َو الْبَْحِر َو َرَزْقنَاُهم مَِّن  ْمنَا بَنِي آَدَم َو َحَمْلنَاُهْم فِي  لََقْد َكرَّ قرآن کریم در آیه شریفه »َو 

ْن َخَلْقنَا تَْفِضياًل«)سوره إسراء، آیه70(، کرامت را موهبتي الهي به  ْلنَاُهْم َعَلى َكثِيٍر مِّمَّ يِّبَاِت َو فَضَّ الطَّ

فرزندان آدم معرفي مي کند. در این آیه به دو مفهوم تفضیل و تکریم بنی آدم اشاره شده است. 

مفهوم تفضیل، بیانگر برتری انسان بر سایر موجوداتی است که در اصل فضیلت با او مشترک اند؛ 

در حالی که مراد از تکریم، اختصاص یافتن انسان به عنایت و شرافتی است که دیگر موجودات از 

آن بهره اي ندارند و آن نعمت عقل است. به عالوه، مراد آیه از تکریم بنی آدم، بیان حال جنس بشر 

است و در آن کرامت های خاص و فضائل روحی و معنوی انسان های خاص لحاظ نشده است. از 

این رو، این کرامت ذاتی، حتی غیرمؤمنان را نیز در بر می گیرد)طباطبایی، ]بی تا[، ج۱۳: ۱56(.

با این حال، انسان ها افزون بر کرامت ذاتي یادشده، مي توانند به وسیله ایمان و تقوا و رعایت 

ارزش هاي انساني، از کرامت و احترامي اکتسابي نیز برخوردار شوند، همچنان که نقض معیارهاي 

اسالمي یا انساني موجب سلب این احترام خواهد شد و این نکته اي است که از آیات و روایات 

ََّکثُواْ اَْیَمانَُهم  مختلف، از جمله آیه »إِنَّ أَْكَرَمُکْم ِعنَد اهللِ أَْتَقاُكْم«)سوره حجرات، آیه ۱۳(، آیه »َو إِن ن

َُّهْم اَل اَْیَماَن لَُهْم لََعلَُّهْم یَنتَُهوَن«)سوره توبه، آیه  ه الُْکْفِر إِن مِّن بَْعِد َعْهِدِهْم َو َطَعنُواْ فِي ِدینُِکْم فََقاتُِلواْ أَئِمَّ

«)حّر عاملي، ۱40۹ق،  مَّه أَْن یُْنَظَر إِلَى  ُشُعوِرِهَنّ َو أَْیِدیِهَنّ ۱۱( و روایت »اَل ُحْرَمه لِنَِساِء أَْهِل الذِّ

ج۲0: ۲05( به دست مي آید.

گفتني است با پذیرش مبناي وظیفه گرایي که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، حفظ کرامت 

و احترام صرفاً به عنوان یک حق تلقي نمي شود تا بتوان از امکان اسقاط حق سخن گفت، بلکه هر 

فردي عالوه بر داشتن چنین حقي، مکلّف است حیثیت و احترام خویش را حفظ کند و به تعبیر 

دیگر، حیثیت و کرامت اشخاص، هم جنبه حق الناسي و هم جنبه حق اللهي دارد)نجفي، ]بی تا[، 
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ص۳۱: ۳74؛ امام خمینی، ۱۳۸۱ق، ج۲: ۳۹۳(. بر این اساس، اگر مثاًل زني با پوشش و آرایش 

زننده در محیط هاي عمومي ظاهر شود و خود را بي آبرو و انگشت نماي خاص و عام کند یا با 

اختیار و رضایت خود، تصاویر روابط خصوصي اش را در فضاي مجازي منتشر کند، ِصرف رضایت 

او به بي آبرو شدن، مجّوز این عمل نخواهد بود. 

این نوع نگرش به موضوع کرامت انسان، دست کم از دو جنبه بر سیاست پژوهي عفاف و حجاب اثر 

مي گذارد: نخست، از جنبه اثباتي، به این صورت که موجب اتخاذ سیاست هایي معطوف به گسترش 

عفاف و حجاب و کاهش اختالط غیر ضروري میان زنان و مردان مي شود و از این طریق، زمینه 

مساعدتري براي حفظ و تقویت کرامت انسانی زنان فراهم مي کند؛ برخالف سیاست هاي جنسي 

در غرب که در پوشش دفاع از آزادی و حقوق زن، عماًل کرامت و ارزش انسانی او را پایمال کرده 

و گاه او را تا حد ابزار تبلیغاتی و کاالی تجاری تنزل داده اند)امام خمیني، ۱۳۸۹، ج ۱۲: ۲74-

۲75( تا آنجا که این مسئله )شیء سازی زنان( حتی صدای اعتراض فمینیست ها را نیز درآورده 

است)َگِرت، ۱۳۸0: 45 و 4۹(. دوم، از جنبه سلبي، به این صورت که مانع از اتخاذ سیاست هایي 

مي شود که به کرامت انساني افراد، به ویژه زنان آسیب وارد مي کنند؛ چرا که برحسب آموزه هاي 

اسالمي، »هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید«)امام خمیني، ۱۳۸۹، ج۱7: ۱4۱(. 

حتي کسي که هنجارهاي اسالمي یا انساني را نقض مي کند، فقط به میزاني که در شرع و قانون 

مقّرر شده، مستحق کیفر خواهد بود و فراتر از آن باید کرامت و احترام او محفوظ بماند. براي 

مثال، زن زناکاري که حّد الهی بر وی جاری شده، از همان حیثیت و احترامی که دیگران دارند، 

برخوردار است و اگر کسی به چنین زنی نسبت زنا بدهد، حد َقذف یعنی هشتاد ضربه تازیانه بر 

او اجرا می گردد)حّر عاملي، ۱40۹ق.، ج۲۸: ۱۸۸(. همچنین اگر کسي در ادارات یا جاهاي دیگر 

مرتکب گناهي شد، نباید در مأل عام افشا نمود، بلکه باید به محاکم صالحه و مقامات ذي ربط 

اطالع داد تا جلوگیري و مجازات شود)امام خمیني، ۱۳۸۹، ج ۱۹: 4۲۲(.

گفتني است تفسیر نادرستي که از مفهوم کرامت در سطح عمومي جامعه تا حّدي رواج یافته و 

احتماالً بر ذهنیت سیاست گذاران نیز بي تأثیر نبوده است، مي تواند بر سیاست هاي عفاف و حجاب 

به گونه دیگري تأثیر بگذارد. برحسب این تفسیر، هر گونه اقدامي در سطح ُخرد یا کالن که در 
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راستاي جلوگیري از رفتارهاي غیرعفیفانه صورت گیرد)براي مثال، تفکیک جنسی در محل کار 

یا تحصیل و فیلترینگ سایت هاي مستهجن(، با کرامت انساني شهروندان منافات داشته و توهین 

به آنان تلقي مي شود؛ چرا که این گونه اقدامات، بیانگر بي اعتمادي و بدبیني به انسان هاي بالغ و 

عاقلي است که قادرند صالح و فساد خود را به خوبي تشخیص دهند و نیازي به هدایت و ارشاد 

دیگران ندارند. 

با این حال، نمي توان این تفسیر را چیزي فراتر از یک مغالطه دانست؛ زیرا بر فرض قبول آن، 

فلسفه وجودي نظارت اجتماعي و پلیس و اجراي قانون زیر سؤال مي رود و حکومت ها باید بدون 

هیچ گونه مداخله قانوني، انسان هاي بالغ و عاقل را به حال خود واگذارند تا با اتکا به درک و شعور 

خویش قوانین را اجرا کنند! روشن است که از نظر عقال این امر به هیچ وجه پذیرفتني نیست و 

سّر مطلب آن است که عقال به تجربه تاریخي دریافته اند که اکثر قریب به اتفاق انسان ها در برابر 

محّرک هاي جنسي و شهواني آسیب پذیرند و بسیاري از آنها عماًل نیز دچار انحراف مي شوند و بر 

این اساس، همواره پاره اي حساسیت ها و محدودیت هاي ایجادشده از سوي حکومت ها را که با 

هدف صیانت از عّفت افراد و در نتیجه، سالم سازي محیط اجتماعي صورت مي گیرند، پذیرفته اند، 

بدون آنکه این رویکرد را توهین حاکمان به مردم تعبیر کنند، همچنان که مثاًل هیچ گاه اقدامات 

حفاظتي یا انتظامي پلیس مانند تفتیش بدني و ایجاد محدودیت هاي ترافیکي را توهین و بي احترامي 

به شهروندان تفسیر نمي کنند.    

از این گذشته، آیا مي توان به این سخن تفّوه کرد که دستور خداوند به پرده نشیني همسران 

رسول خدا)( یا توصیه هاي آن حضرت و امامان معصوم)( به پرهیز زن و مرد نامحرم از 

اختالط غیرضروري، حاوي معناي توهین و نشانه بدبیني است؟!      

 3-3. حق حریم خصوصي

یکي از مباني حقوقي مؤثر بر سیاست پردازي عفاف و حجاب، حق حریم خصوصي است. با 

توجه به سّیالیت و ابهام مفهوم حریم خصوصي که به ارائه تعاریف مختلف و ناهمگون از آن منجر 

شده است، در بسیاري از اسناد حقوقي به جاي تعریف مفهومي، به بیان مصادیق بارز آن بسنده 

مي شود. بر این اساس، مصادیقي مانند حریم هاي مکاني، جسمي، شخصیتي و خانوادگي و نیز 
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اطالعات شخصي، ارتباطات شخصي و لوازم شخصي مي توانند به عنوان شاخص هاي این مفهوم 

تلقي شوند)سروش، ۱۳۹۳: ۲6-۱۱(.

حق برخورداري از حریم خصوصي در قوانین جمهوری اسالمی ایران و اسناد بین المللي حقوق 

بشر و در اسناد حقوق اساسي بسیاري از کشورها پذیرفته شده است. قوانین جمهوري اسالمي از 

جمله قانون اساسي و قانون آیین دادرسي کیفري با تکیه بر مستندات فقهي مانند قاعده سلطه 

اشخاص بر نفس خود، حرمت ِعرض مؤمن، حرمت ایذاء مؤمن)همان: 65-۸۲( و نیز حرمت تجّسس 

و ورود بي اجازه به خانه دیگران)سوره حجرات، آیه ۱۲؛ سوره نور، آیه ۲7؛ همچنین ر.ک: امام 

خمیني، ۱۳۸۹، ج۱7: ۱40(، حق حریم خصوصي را به رسمیت شناخته و به مصادیق مختلف 

آن از جمله حریم اطالعات و ارتباطات شخصي، حیثیت و مسکن توجه کرده اند)سروش، ۱۳۹4: 

۱6۹-۱76(. همچنین ماده ۱۲ اعالمیه حقوق بشر مي گوید: »احدي در زندگي خصوصي، امور 

خانوادگي، اقامت گاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود« و بند سوم از 

ماده ۱۸ اعالمیه حقوق بشر اسالمي تصریح مي کند: »هر انساني حق دارد در امور زندگي خصوصي 

خود )مسکن، خانواده، مال و ارتباطات( استقالل داشته باشد؛ جاسوسي ]از او[ یا نظارت بر او یا 

مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از شئونات او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه 

حمایت شود«)همو، ۱۳۹۳: ۳0-۲۹(.

براي  را  محدودیت هایي  مي تواند  خصوصي،  حریم  حق  پذیرش  که  است  روشن  کاماًل 

سیاست پردازي عفاف و حجاب ایجاد کند؛ زیرا چنین حقي با امکان مداخله حکومتي در قبال 

رفتارهاي خصوصي غیرعفیفانه ناسازگار است. با این حال، مشکل سّیالیت مفهوم دوگانه خصوصي- 

عمومي، دستیابي به یک مرزبندي مشخص میان این دو عرصه را بسیار دشوار مي سازد؛ زیرا 

به سختي مي توان امري خصوصي را تصور کرد که به لحاظ آثار و پیامدهایش هیچ گاه داراي ابعاد 

اجتماعي نباشد. در نتیجه، به نظر مي رسد حق حریم خصوصي فقط در موارد رفتارهاي خصوصي 

غیرعفیفانه اي که هیچ پیامد اجتماعي)مانند گمراه سازي، آزاررساني و بدآموزي به دیگران و ...( 

هرچند در گستره محدود نداشته باشند، مي تواند دست سیاست گذار را براي مداخله ببندد و 

روشن است که رفتارهایی مانند بی حجابی در انظار عمومی را حتی اگر در داخل اتومبیل شخصی 
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انجام گیرد، نمی توان خالی از پیامدهای منفی اجتماعي و در نتیجه، نمی توان متعلق به حریم 

خصوصي دانست.

3-4. تلفیق حق گرایی و وظیفه گرایی

یکي از مباني ارزشي که تأثیر تعیین کننده اي بر سیاست هاي عفاف و حجاب به جا مي گذارد، 

موضعي است که سیاست پرداز در مسئله حق و تکلیف مفروض مي گیرد. روشن است که در بیشتر 

مکاتب حقوقي غربي به ویژه مکاتب لیبرالیستي به دلیل مفروض گرفتن اصالت انسان )اومانیسم(، 

جایي براي وظیفه گرایي به عنوان یک امر استقاللِی ناظر به تکالیف الهی باقي نمي ماند، هرچند 

به اقتضای حقوقی که هر فرد از آن برخوردار است، دیگران به طور تبعی موظف اند حقوق او را 

رعایت کنند. در نتیجه، زمانی که انسان خود را محور هستی و فقط برخوردار از حق دانست و 

مسئولیت های الهی خود را انکار کرد، راه برای ظلم و تجاوز و تعّدی او باز خواهد شد. با نپذیرفتن 

چنین مسئولیتی از سوی انسان، او به حیوانی زیاده خواه تبدیل می شود که جز تمّتعات مادی و 

دنیوی و تالش برای آنها هدف دیگری در زندگی نخواهد داشت)امام خمینی، ۱۳۸۹، ج۹: 450(.

در نظام ارزشي اسالم، حق گرایي از وظیفه گرایي منفک نیست؛ زیرا هرچند انسان ها به حکم 

عقل و شرع از حقوق مختلفي برخوردارند، ولي بر مبناي جهان بیني دیني، والیت و ربوبیت الهي 

مستلزم اطاعت بندگان از فرامین خدا، پیامبران و جانشینان آنهاست )سوره نساء، آیه 64( که 

این فرامین در همه حوزه هاي زندگي انسان و همه ارتباطات چهارگانه او، شامل ارتباط با خدا، 

ارتباط با خود، ارتباط با طبیعت و ارتباط با انسان هاي دیگر، سریان دارند. بر این اساس، انسان 

در قبال سایر مردم موظف به تالش برای احقاق حقوق و جلوگیری از انحراف آنان است و این 

وظیفه چنان که اشاره شد، جنبه الهی داشته و فراتر از وظیفه ای 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 پایه آن همه مردم موظف اند از ارزش هاي دیني و انساني از طریق امر به 

معروف و نهی از منکر حراست کنند)سوره توبه، آیه 7۱( به عالوه، انسان ها نسبت به رفع نیازهاي 

معیشتي دیگران مکلف اند و حق ندارند نسبت به فقرا و نیازمندان جامعه بي تفاوت باشند)سوره 

حاّقه، آیه ۳4(.
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نتیجه التزام به این مبنا براي بحث عفاف و حجاب این خواهد بود که براي هنجارهاي عفاف و 

حجاب، جنبه تکلیفي و حق اللهی قائل شویم، هرچند گاه ممکن است جنبه حق الناسی نیز داشته 

باشند. براي مثال، اسالم بر خالف بسیاري از نظام هاي حقوقي غربي، ارتکاب زنا را حرام شرعي و 

در حوزه حق اهلل قرار می دهد، مجرمانه بودن زنا را به عدم رضایت زن منوط نمي کند و فرد زناکار 

را در هر صورت مستحق مجازات مي داند)جوادي آملي، ۱۳7۱: 4۲-4۱(.

4. چارچوب مرجع ارزش گذاري

یکي از ویژگي هاي اساسي و آشکار سیاست پژوهي، هنجاري بودن آن است)هاولت و دیگران، 

۲00۹: ۱۸(. با توجه به نقش پررنگ ارزش گذاري ها در طراحي یا انتخاب سیاست ها، معموالً 

سیاست پردازي ها با مشکل تعارض )و به اصطالح فقهی، تزاحم( میان ارزش هاي اخالقي و اجتماعي 

روبرو هستند و این امر، تعیین معیاري براي محاسبه وزن اهداف و ارزش هاي متعارض را ضروري 

مي سازد. ولي واقعیت آن است که بیشتر گزینش هاي ارزشي از معیارهاي ثابت و مشخص و 

مبتني بر یک چارچوب ارزشي منسجم و مستحکم پیروي نمي کنند، بلکه صرفاً تابع مالحظات 

موردي و مصلحت اندیشي هایي هستند که بر پایه برجسته ساختن برخي از ارزش ها و نادیده 

گرفتن ارزش هاي دیگر استوارند و به همین دلیل، بسیار اتفاق مي افتد که در موقعیت هاي مشابه، 

گزینش هاي ارزشي متفاوت یا حتي متضادي صورت مي گیرند و ریشه بسیاري از اختالف نظرهاي 

سیاست گذاران نیز در همین نکته نهفته است.

از این رو، در سیاست پژوهي دیني به طور عام و سیاست پژوهي عفاف و حجاب به طور خاص، 

زماني به نقطه مطلوب مي رسیم که بتوانیم بر پایه متون دیني، چارچوب جامع و سلسله مراتبي 

ارزش ها و اهداف اجتماعي را تدوین کنیم، چارچوبي که نسبت این ارزش ها با یکدیگر و وزن 

هر کدام از آنها را مشخص مي کند و در نتیجه، مشکل نسبیت و ضابطه مند نبودن گزینش هاي 

سیاست گذارانه در نظام اسالمي را تا حد زیاد مرتفع مي سازد. با این حال، تا زماني که چنین 

چارچوبي تدوین نشده است، تصمیم گیري درباره ارزش هاي متعارض ناگزیر باید از طریق بررسي هاي 

اجتهادي به صورت موردي و بر پایه اصل ترجیح اهّم بر مهم یا دفع افسد به فاسد صورت پذیرد.
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با توجه به توضیح باال، اگر قرار باشد چنین چارچوب جامعي تدوین شود، به نظر مي رسد 

باید دست کم هشت اصل ذیل را به عنوان اصول حاکم بر ترجیحات ارزشِي مؤثر در سیاست هاي 

عفاف و حجاب مفروض بگیرد:

اصل تقدم حفظ نظام اسالمي بر حفظ سایر احکام و ارزش هاي دیني؛ �

اصل تقدم ارزش هاي معنوي بر ارزش هاي مادي؛ �

اصل تقدم خانواده محوری بر فردمحوری؛ �

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 بي عفتي هاي کوچک بر گناهان و بي عفتي هاي بزرگ؛ �

در خالل نکات ذیل به بررسي این اصول هشت گانه مي پردازیم:

اصل تقدم حفظ نظام اسالمي بر حفظ سایر احکام و ارزش هاي دیني، یکي از اصول بنیادین - 

نظام اسالمي است که بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران، امام خمیني)قدسسره(، بسیار بر آن تأکید 

داشت و از جمله مي فرمود:

حفظ اسالم یک فریضه الهی است، باالتر از تمام فرائض؛ یعنی هیچ فریضه ای در اسالم 
باالتر از حفظ خود اسالم نیست. اگر حفظ اسالم جزء فریضه های بزرگ است و بزرگ ترین 
فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسالمی 

از اعظم فرائض است)امام خمیني، ۱۳۸۹، ج ۱5: ۳۲۹(.

به نظر مي رسد این اصل از سه مقدمه قابل استنتاج است: نخست، وجوب حفظ اسالم؛ دوم، 

رجحان حفظ اسالم بر حفظ سایر احکام؛ سوم، توقف حفظ اسالم در زمان حاضر بر حفظ نظام 

جمهوری اسالمی ایران. در مورد مقدمه اول و دوم به دلیل آنکه بر ادله عقلي و شرعي استوارند 

و حضرت امام نیز به این مطلب تصریح کرده است)همان، ج۱۹: ۱5۳(، ابهام خاصي وجود ندارد. 

اما راجع به مقدمه سوم، روشن است که نمي توان حفظ اسالم و حفظ جمهوری اسالمی ایران را 
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مفهوماً یکسان دانست؛ با این حال، این ادعا کاماًل قابل دفاع است که در اوضاع و شرائط کنوني، 

اگر آسیبي به نظام جمهوری اسالمی وارد شود، قطعاً اسالم ضربه مي خورد و ظاهراً حضرت امام 

نیز ناظر به همین مطلب است، چنان که در عبارت معروفي اظهار مي دارد:      

اگر خدای نخواسته، اسالم در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد 
خورد؛ و بدانید که به این زودی دیگر نمی تواند سرش را بلند کند. این اآلن یک تکلیف 
بسیار بزرگی است که از همه تکالیف باالتر است، حفظ اسالم در ایران )همان، ج۱7: ۳۸۳(.

بر پایه اصل یادشده، چنانچه اجراي احکام شرعي عفاف و حجاب با حفظ اصل نظام اسالمي 

در تعارض قرار گیرد، قطعاً اولویت با حفظ نظام خواهد بود. ولي الزم است به این نکته توجه 

شود که در تعارض مزبور، آنچه طرف تعارض است، از یک سو، اجراي برخي احکام شرعي به طور 

مقطعي است، نه همه یا بخش عمده اي از آنها به طور دائم و از سوي دیگر، حفظ نظام اسالمي 

به معناي واقعي کلمه است، نه حفظ پوسته و ظاهر نظام اسالمي. بنابراین، در صورتي که به 

تشخیص کارشناسان معتمد، اجرا نشدن بخش قابل توجهي از احکام دیني به ویژه احکام مهم 

به تدریج موجب انحراف نظام اسالمي از مسیر اصلي و تهي شدن آن از جوهر دیني و الهي اش 

شود، هرچند ظاهر آن حفظ گردد، نمي توان ترجیح حفظ نظام بر حفظ احکام و ارزش هاي دیني 

را داراي وجاهت دانست، مگر با این شرط که تدابیري در جهت جلوگیري از انحراف یادشده اتخاذ 

شود. به نظر مي رسد امام خمیني)قدسسره( با عنایت به همین نکته بر جنبه اضطراري و موّقتِي آن 

دسته از قوانین جمهوري اسالمي که طبق احکام ثانویه و برخالف احکام اولیه اسالم و با هدف 

حفظ نظام تصویب و اجرا مي گردند، تأکید کرده و خواستار تصریح قانون گذار به این مطلب و 

پیش بیني ضمانت اجراي الزم براي رعایت آن مي شود. به تعبیر ایشان:   

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختالل 
نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل 
یا ترک آن مستلزم َحَرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکالی مجلس 
شورای اسالمی،1 با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقَّق است، و پس از 

۱.  حضرت امام )ره( بعدها با هدف تقويت اين سازوكار، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأسیس كرد.  
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رفع موضوع خودبه خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود 
که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقّرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود و تعقیب 

قانونی و تعزیر شرعی می شود)همان، ج۱5: ۲۹7(.

بدیهي است به جز تدابیر قانوني یادشده، مي توان از سایر تدابیر فرهنگي، اقتصادي و مدیریتي 

نیز در جهت تغییر موضوع حکم ثانوي و بازگشت به شرائط حکم اّولي بهره جست. 

اصل تقدم ارزش هاي معنوي بر ارزش هاي مادي، یکي دیگر از اصول اساسي مؤثر بر سیاست هاي - 

عفاف و حجاب است. مبنا و مأخذ این اصل، گذشته از روح کلّی حاکم بر اندیشه دینی که ترجیح 

آخرت گرایی بر دنیاگرایی است،1 برخی احادیث اند که به طور خاص بر لزوم ترجیح حفظ دین بر 

حفظ جان و به تعبیر عام تر، لزوم ترجیح دین بر دنیا در فرض تزاحم تأکید کرده اند.2 بی گمان، 

این اصل ظرفیت آن را دارد که حل پاره اي از تعارض هاي ارزشي در سیاست گذاري هاي نظام 

اسالمي بر مبناي آن صورت گیرد. تعارض میان توسعه اقتصادي و توسعه فرهنگ به ویژه فرهنگ 

دیني و تعارض توسعه اجتماعي با خانواده گرایي و زندگي عفیفانه )براي نمونه، تعارض گسترش 

ورزش و تفریحات با حفظ عّفت عمومي( از مهم ترین این تعارض ها به شمار مي آیند. 

یک پرسش اساسي در این ارتباط آن است که حد و مرز توسعه اقتصادي و اجتماعي یا توسعه 

مادي کجاست و اگر این مبناي ناسازگار با اندیشه اسالمي را بپذیریم که حد و مرز آن دستیابي به 

باالترین درجه رفاه و سعادت دنیوي است،3 باز این سؤال مطرح است که با توجه به ذومراتب بودن 

نْيَا َو اْلِخَرُة َخْيٌر َو أَبَْقى؛ ولی  ۱. در آياتی از قرآن کريم به اين مطلب تصريح شده است؛ از جمله آية »بَْل تُْؤثُِروَن الَْحيَاَة الدُّ
شما زندگی دنیا را ترجیح می دهید، در حالی که آخرت بهتر و پاينده تر است«. )سوره أعلی، آيات ۱7-۱6(  

۲. برای نمونه، برحسب روايتی معتبر، امیر مؤمنان علی )ع( به ياران خود می فرمايد: »إَِذا َحَضَرْت بَِليٌَّة فَاْجَعُلوا أَْمَوالَُکْم 
ُدوَن أَنُْفِسُکْم َو إَِذا نََزلَْت نَاِزلٌَة فَاْجَعُلوا أَنُْفَسُکْم ُدوَن ِدینُِکْم َو اْعَلُموا أَنَّ الَْهالَِک َمْن َهَلَک ِدینُُه َو الَْحِریَب َمْن ُحِرَب ِدینُُه«. )حّر 

عاملي، ۱4۰۹ق.، ج ۱6: ۱۹۲ ( 
۳. در روايات متعدد بر قناعت به كفاف )حد نیاز( و پرهیز از فزون طلبي تأكید شده است؛ از جمله امیر مؤمنان علي )ع( 
َعة؛ كسي كه به اندازة كفاف زندگي بسنده كند،  أَ َخْفَض الدَّ اَحَة َو تَبَوَّ مي فرمايد: »َمِن اْقتََصَر َعَلى بُْلَغِة الَْکَفاِف فََقِد انْتََظَم الرَّ
به آرامش خاطر رسد و در فراخناى آسايش جاى گیرد )كلیني، ۱4۰7ق.، ج۸: ۱۹( و نیز مي فرمايد: »َو اَل تَْسَألُوا فِيَها 
]الّدنيا[ ااّل الَْکَفاِف؛ و در دنیا جز مقدار كفاف را نخواهید«. )تمیمي آمدي، ۱۳66: ۱۲۸( و امام جعفر صادق )ع( از لقمان 
ََّک لَْم تُْؤَمْر بِِعَماَرتَِها؛ دنیا را آباد مكن؛ زيرا تو به آباد كردن آن امر  نْيَا[ فَِإن حكیم اين جمله را نقل مي كند كه: »اَل تَْعُمْرَها ]الدُّ
نشده اي«. )كلیني، ۱4۰7ق.، ج۲: ۱۳5(. با اين حال، آيات و روايات فراواني از جمله آية 77 سورة قصص بر لزوم توجه 
به دنیا و جواز استفاده از مواهب آن تأكید كرده اند كه در جمع بندي اين دو دسته از ادله مي توان گفت: از ديدگاه اسالم، 
آبادسازي دنیا يا توسعة اقتصادي تا جايي ارزشمند است كه در راستاي تأمین سعادت اخروي انسان ها قرار داشته باشد 

و گرنه به خودي خود داراي ارزش نیست. )مجلسي، ۱4۰۳ق.، ج7۰: ۳6-۲5( 
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توسعه مادي، آیا در فرض تزاحم مي توان گفت همه مراتب آن بر توسعه دیني و فرهنگي تقدم 

دارند یا باید بین مراتب آن تمایز قائل شد، مثاًل به این صورت که در مراتب پایین تِر توسعه مادي 

که به تأمین حداقل هاي معیشت و سالمت مردم مربوط است، باید به این توسعه اولویت داد، اما 

در مراحل باالتر، توسعه مادي باید تابع توسعه فرهنگ و به طور خاص، فرهنگ دیني قرار گیرد؟ 

به نظر مي رسد دیدگاه قرآن کریم با گزینه اخیر سازگارتر است، آنجا که از میان وظایف گوناگون 

مردم و حاکمان در جامعه اسالمي، بر اقامه نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهي از منکر 

َكاه َو أََمُروا بِالَْمْعُروِف  اَله َو آتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِي اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ َِّذیَن إِن مَّکَّ تأکید کرده و مي فرماید: »ال

َو نََهْوا َعِن الُْمنَکرِ«. )سوره حج، آیه 4۱( همچنین سیره و گفتار پیامبر اکرم )(، امیر مؤمنان 

علي )( و سایر امامان معصوم )( به عنوان منبع معرفتي تمدن سازي اسالمي مي تواند در 

این زمینه بسیار الهام بخش باشد؛ زیرا هیچ شاهدي وجود ندارد که نشان دهد آن بزرگواران به 

توسعه مادي و تکنولوژیک در برابر تعالي دیني و اخالقي اّمت اسالمي، اصالت و اولویت داده باشند.     

بدیهي است با تغییر نظام اولویت بندي اهداف اجتماعي، تغییرات شگرفي در سیاست گذاري هاي 

کالن کشور رخ خواهد داد و دیگر شاهد وضعیتي نخواهیم بود که در آن، نیازهاي اجتماعي و 

اقتصادِي درجه دوم یا درجهسوم، از قبیل نیاز به ایجاد مراکز و سالن هاي ورزشي و هنري و اماکن 

تفریحي، زیباسازي محیط هاي شهري، ارتقاي جایگاه تیم هاي ملّي در رقابت هاي بین المللي، توسعه 

وسائل نقلیه مرّفه و توسعه فّناوري پیشرفته ارتباطات در اولویت قرار مي گیرند و بودجه هاي هنگفت 

به آنها اختصاص مي یابد، اما نوبت به حمایت از خانواده و زندگي عفیفانه که مي رسد، آسمان 

مي تپد و حمایت از خانواده به پرداخت وام ازدواج تقلیل مي یابد، آن هم مشروط به تأمین اعتبار 

و همراهي بانک هاي عامل و داشتن چک و سفته و ضامن و ...! حال آنکه الگوي کامل زمامداري 

اسالمي، امیر مؤمنان علي )(، وقتي جوان تنگدستي را که خودارضائي کرده، نزدش مي آورند، 

ابتدا او را تعزیر و سپس هزینه ازدواجش را از بیت المال پرداخت مي کند. )حّر عاملي، ۱40۹ق.، 

ج۲۸: ۳6۳( 

پیامد قابل پیش بینِي چنین تغییري در نظام اولویت بندي اهداف و ارزش هاي اجتماعي آن است 

که از شتاب پیشرفت در حوزه هایي که اولویت کمتري دارند، کاسته مي شود و بر این اساس، الزم 
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است در اسناد چشم انداز و برنامه هاي راهبردي، زمان دستیابي به اهداف مورد نظر در آن حوزه ها 

طوالني تر لحاظ شود و مثاًل به جاي بیست سال، سي یا چهل سال زمان براي تحقق یک هدف 

منظور گردد، اما آنچه نباید از یاد برد، منافع بسیار مهمي مانند افزایش سرمایه اجتماعي است 

که از رهگذر این تغییر، عائد نظام اسالمي خواهد شد و تأخیرهاي یادشده را جبران خواهد کرد. 

با توجه به هدف پنجم از اهداف شش گانه چشم انداز مطلوب عفاف و حجاب که بر استحکام - 

باالي نهاد خانواده تأکید دارد، اصل تقدم خانواده محوری بر فردمحوری از اصول دیگري است که 

بر سیاست هاي عفاف و حجاب حاکم خواهد بود. از نتائج این اصل مي توان به اولویت نقش هاي 

مادري و همسري زنان در مقایسه با اشتغال آنان اشاره کرد؛ زیرا زن، محور زندگي خانوادگي 

و عامل اصلي انسجام آن است که اگر به واسطه اشتغال خود، منافع فردي اش را بر مصلحت 

خانواده ترجیح دهد، قطعاً ثبات خانواده آسیب خواهد دید. همچنین، اصل مزبور اولویت اشتغال 

مردان نسبت به اشتغال زنان را در صورت تعارض ایجاب مي کند؛ چرا که وجوب نفقه و تأمین 

هزینه های زندگی خانوادگی در اسالم به مردان اختصاص داشته و زنان از پرداخت نفقه معاف اند 

و در نتیجه، در فرض محدودیت فرصت هاي شغلي و با قطع نظر از سایر مزیّت هاي احتمالي 

اشتغال زنان، تأمین اشتغال مردان ضرورت بیشتري خواهد داشت. آري، با در نظر گرفتن سایر 

مزیّت ها، اولویت اشتغال زنان موّجه خواهد بود؛ خواه مزیّت هاي ذاتي مانند اولویت شرعي مراجعه 

بیماران زن به پزشک زن و خواه مزیّت هاي َعَرضي و موردي مانند تخصص شغلي باالتر زن در 

مقایسه با مردان همکار. 

روشن است که چنین رویکردی در سیاست گذاری هاي اشتغال در مقایسه با رویکرد فردمحور، 

به دلیل انطباق بیشتر با معیارهای عدالت اجتماعی، هدف استحکام خانواده را بهتر تأمین مي کند؛ 

زیرا نتیجه رویکرد فردمحور این خواهد شد که بسیاری از خانواده ها از دو یا چند شغل درآمدزا 

بهره مند شوند و در مقابل، بخشی از خانواده ها از داشتن حتي یک شغل مناسْب محروم و در 

نتیجه در گرداب فقر گرفتار شوند، ضمن آنکه براي بسیاری از پسران جوان به دلیل بیکاری اساساً 

امکان تشکیل خانواده فراهم نگردد.
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اصل تقدم مصالح جمعي بر مصالح فردي در فرض تزاحم، از اصول عقالئي مؤثر بر سیاست گذاري - 

است که در بسیاري از احکام دیني مانند وجوب خمس، زکات، امر به معروف و نهي از منکر، جهاد 

و اجراي حد بر مفسدان نیز مي توان داللت هایي بر تأیید آن یافت. برحسب این اصل، حفظ مصالح 

و منافع جمعي مي تواند مجّوزي براي جلوگیري از رفتار غیرعفیفانه فرد فراهم آورد، هرچند به 

قیمت سلب منافع فرد تمام شود.

اصل تقدم حفظ بعض مصلحت بر ترک کل مصلحت در فرضی مورد استناد قرار می گیرد 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 می توان از احکام 

اعتباری عقل تلقی کرد و همین حکم عقلی است که مهم ترین مدرک آن به شمار می رود، گرچه 

برخی روایات نیز در تأیید مضمون آن در دائره امور شرعی وارد شده اند1 و بر این اساس، فقها 

قاعده ای فقهی با عنوان قاعده میسور از آن استنتاج کرده اند.2 بر پایه این اصل، در فرضی که 

استیفای کامل یک مصلحت مانند مصلحت حجاب ممکن نباشد، نمی توان این امر را مجّوزی 

برای بی اعتنایی کامل به آن تلقی کرد، بلکه تا جایی که مقدور است باید به آن جامه عمل پوشاند.   

از دیگر اصول مؤثر بر سیاست هاي 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 این نکته اقتضا مي کند که در سیاست گذاري هاي مربوط به ازدواج، همواره 

ازدواج موقت در طول ازدواج دائم در نظر گرفته شود. بر این اساس، هر گونه پیشنهادي در زمینه 

فرهنگ سازي، سامان دهي و حمایت از الگوي ازدواج موقت، تنها زماني موّجه و قابل اجرا خواهد 

بود که به تضعیف الگوي ازدواج دائم و کاهش اقبال عمومي به آن منجر نشود. 

۱. از جمله، روايت »اَل یُْتَرُك الَْمْيُسوُر بِالَْمْعُسورِ « و روایت »َما اَل یُْدَرُك ُكلُُّه اَل یُْتَرُك ُكلُّهُ «)احسائى، ۱4۰5ق.،  ج4: 5۸( .
۲. البته برخی فقها مناقشاتی دربارة اين قاعده مطرح کرده اند که عمدتًا مربوط به سند روايات آن و نیز تطبیق آن بر 
واجبات مرّکب شرعی مانند وضو و نماز است. ولی با قطع نظر از پاسخ هايی که به اين مناقشات داده شده، بحث کنونی 
ناظر به برخی تطبیقات اين قاعده )به طور خاص، مورد تعدد واجبات( است که در واقع به تعدد مطلوب بازمی گردد و 

از نظر حکم عقلی مسّلم تلقی می شود)ر.ک: مراغی، ۱4۱7ق.، ج۱: 47۱-464(   .
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اصل تقدم ازدواج موقت بر روابط جنسي نامشروع که مي توان آن را از برخي تعابیر حدیثي - 

ََّما یُْخِرُجَها ِمْن َحَراٍم إِلَى َحاَلٍل« )حّر عاملي، ۱40۹ق.، ج۲۱: ۲۹( الهام گرفت، مبتني بر  مانند »إِن

اصل عامّ تر ترجیح حالل بر حرام است که از شاخه هاي وظیفه گرایي است. اگر چه این اصل در 

نگاه نخست کاماًل بدیهي به نظر مي آید و به لحاظ نظري در سیاست گذاري هاي جمهوري اسالمي 

مسلّم انگاشته مي شود، ولي واقعیات نشان مي دهد که مدیران اجرائي نظام در موارد زیادي عماًل 

به آن بي توجهي مي کنند یا با مفروض گرفتن توجیهاتي سطحي و برداشت هایي غیرتخصصي 

از احکام شرعي، به سادگي از کنار آن مي گذرند، در حالي که وظیفه دیني آنان اقتضا مي کند 

شرائط اجتماعي مساعد براي بسط حالل و حذف حرام را فراهم کنند. براي مثال، وقتي اسالم 

الگوي ازدواج موّقت را به عنوان راهکاري براي کاهش گناه جنسي در جامعه مطرح کرده، چرا باید 

شاهد بي تفاوتي مسئوالن در برابر گسترش الگوهایي مانند همخانگي و ازدواج سفید باشیم؟ آیا 

معناي این بي تفاوتي یا نتیجه آن، چیزي غیر از ترجیح عملي این الگوها بر ازدواج موقت است؟ 

البته ممکن است ادعا شود الگوي ازدواج موّقت به ویژه در شرائط فعلي داراي برخي اشکاالت و 

معایب است و کارآمدي الزم را ندارد، ولي نباید فراموش کرد که نفس حالل بودن، مزیّتي است 

که الگوهاي دیگر فاقد آن اند و همین مزیِّت منحصربه فرد، دلیل کافي است بر اینکه مسئوالن امر 

در سیاست گذاری های خود برای این الگوی مشروع جایی در نظر بگیرند و ضمناً در جهت رفع 

معایب و کاربردي کردن آن چاره اندیشي کنند.       

اصل تقدم بي عفتي هاي کوچک بر گناهان و بي عفتي هاي بزرگ، از اصل عقلي لزوم دفع افسد به - 

فاسد که دامنه آن بسیاري از تصمیمات و کنش هاي ارادي انسان را در بر مي گیرد،1 قابل استنتاج 

است. براي مثال، یکي از مصادیق ادعائي این اصل که طي چهار دهه پس از انقالب اسالمي همواره 

بر آن تأکید شده است، ترجیح فیلم هاي تلویزیون و سینماي داخلي – به رغم عدم رعایت کامل 

معیارهاي شرعي عفاف و حجاب - بر فیلم هاي ماهواره اي خارجي در سیاست هاي رسانه اي جمهوري 

اسالمي است. البته این ادعا خالي از مناقشه نیست که در ادامه به آن اشاره اي خواهیم داشت.

۱. اينكه پزشك جّراح به منظور حفظ جان بیمار، تصمیم به قطع پاي او به دلیل عفونت آن مي گیرد و اينكه خود بیمار 
به اين تصمیم رضايت مي دهد، از مثال هاي سادة اين اصل عقلي و عقالئي اند. 
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ولي نکته مهم در ارتباط با اصل لزوم دفع افسد به فاسد، مشکل جّدي تشخیص میزان مفسده 

است که ظرفیت کاربردي این اصل را در بسیاري از موارد زیر سؤال مي برد. براي مثال، سیاست گذار 

ممکن است در نگاه بدوي به تشخیصي درباره افسد و فاسد برسد و بر آن اساس، نسبت به فاسد 

تساهل نشان دهد، ولي در واقعیت امر، نفس این تساهل و تغافل، مفسده شدیدتري مانند گسترش 

و عادي شدن گناه در جامعه یا تضعیف صبغه الهي نظام اسالمي در مقایسه با مفسده افسد در 

پي داشته باشد. به همین دلیل، در سیره امیر مؤمنان علي )( نیز مشاهده مي کنیم که در 

مواردي به مصلحت اندیشي اطرافیان که مستلزم کنار آمدن با برخي مفاسد بود، توجه نمي کرد و 

فقط زماني که مصداق دفع افسد به فاسد کاماًل وضوح داشت، بر پایه این اصل عمل مي کرد. در 

نتیجه، متولیان امور باید از ساده انگاري و شتاب زدگي در تشخیص مصادیق فساد به شدت حذر 

کنند تا ناخواسته دچار دفع فاسد به افسد نگردند و به جاي آنکه زمینه تقویت دین و گسترش 

دینداري در جامعه را فراهم کنند، شرائطي به وجود آورند که پیاده شدن احکام الهي به بهانه دفع 

مفسده هاي مهم تر با مانع روبه رو شود)ر.ک: بحراني، ۱4۲6ق.: ۲۸۹، ۳55(.

گفتني است پیش فرض همه اصول یادشده، وقوع تعارض هایي میان ارزش هاي اجتماعي است 

که سیاست گذار را به ناچار در موضع ترجیح ارزشي قرار مي دهد، در حالي که خود وقوع تعارض 

بر خالف اصل و نیازمند دلیل است، یعني تا زماني که وقوع تعارض میان ارزش ها با شواهد معتبر 

تأیید نشده، اصِل جامع نگري اقتضا مي کند نگاه سیاست گذار به تحقق همزمان همه ارزش ها و 

اهداف اجتماعي معطوف گردد و نمي توان به مجّرد توّهم وقوع تعارض، از ارزشي به نفع ارزش 

دیگر چشم پوشید. براي نمونه، ادعاي سیاست گذاران رسانه ملّي مبني بر اینکه پخش فیلم هاي 

تلویزیوني و سینمایي داخلي، با علم به اینکه مطابقت کاملي با معیارهاي شرعي عفاف و حجاب 

ندارند، مانع از گرایش مخاطبان به فیلم هاي مبتذل ماهواره اي مي شود، ادعائي قابل مناقشه و 

دست کم ثابت نشده است؛ زیرا تحقیق معتبري در دست نیست که نشان دهد بخش قابل توجهي 

از مخاطبان رسانه به رغم برخورداري از امکانات دسترسي به برنامه هاي ماهواره اي، صرفاً به این 

دلیل که برنامه سازان داخلي، جذابیت جنسي را در برنامه هاي رسانه ملّي در نظر مي گیرند، این 

برنامه ها را بر برنامه هاي ماهواره اي ترجیح مي دهند و در صورتي که این معیار در برنامه سازي 
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لحاظ نشود، بسیاري از مردم به سمت برنامه هاي ماهواره اي روي خواهند آورد !  

بر این اساس، در مواردي که اساساً تعارضي در کار نیست، به طریق اولي باید در جهت تحقق 

همزمان همه ارزش هاي اجتماعي تالش کرد و نمي توان براي مثال، به بهانه اینکه ارزش هایي 

مهم تر از عفاف و حجاب از جمله عدالت و امنیت اجتماعي و کرامت انساني در جامعه زیر پا 

گذاشته مي شوند، از کوشش در جهت تحکیم عفاف و حجاب دست کشید؛ زیرا پیگیري عفاف و 

حجاب، منافاتي با پیگیري ارزش هاي دیگر ندارد و به اصطالح علماي منطق، این ارزش ها مانعه 

الجمع نیستند.        

5. نظریه جنسي

مقصود از نظریه جنسي در این بحث، نظریه اي تجویزي است که مدل مطلوب ارضاي نیاز 

جنسي بر آن استوار مي شود. چنین نظریه اي در سطح انتزاعي، از پاره اي مباني انسان شناختي، 

حقوقي و در خصوص اسالم، احکام فقهي قابل استنتاج است و در سطح انضمامي، افزون بر موارد 

یادشده، به انطباق پذیري با اوضاع عیني جامعه بستگي دارد. از آنجا که تدوین نظریه جنسي بر 

پایه مباني اسالمي در چارچوب این تحقیق نمي گنجد و نیازمند پژوهشي مستقل و مفّصل است، 

به بیان چهار نکته کلّي که در ساختن این نظریه باید مورد توجه قرار گیرند و مستندات آنها در 

مباحث فقه عفاف جنسی و دیگر منابع فقهي به اجمال یا تفصیل بررسي شده اند، بسنده مي شود: 

نیاز جنسي از مهم ترین نیازهاي غریزي انسان است که نقش مهمي در شکل گیري و تطّور - 

جامعه انساني داشته و از این رو، اسالم با رویکردي اعتدالي با آن برخورد کرده است، به این معنا 

که با رّد اندیشه پلیدي ذاتي ارضاي این نیاز، روابط جنسي را با رعایت چارچوبي مشخص که 

مانع از اباحي گري جنسي مي شود، تجویز نموده و از گرایش به رهبانیت، لذت گریزي و سرکوب 

غریزه جنسي جلوگیري کرده است. 

در نظریه جنسي با رویکرد اسالمي، ارضاي نیاز جنسي به عنوان یکي از حقوق اساسي انسان - 

قلمداد مي شود که اثبات آن منوط به پذیرش نظریه حقوق طبیعي نیست و حتي با رد این نظریه 

یا تردید در صحت آن، مي توان با استناد به شواهد متعددي در متون دیني بر ثبوت چنین حقي 

استدالل کرد. از میان این شواهد مي توان به آیه اي از قرآن اشاره کرد که در آن، تعبیر »فاََل ُجنَاَح 
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َعَلْيُکْم فِيَما فََعْلَن فِي أَنُفِسِهنَّ بِالَْمْعُروِف« )بقره، ۲۳4( در اشاره به تصمیم زنان بیوه براي ازدواج 

مجّدد به کار رفته است و نیز روایاتي که در آنها حق تزویج به عنوان یکي از حقوق فرزند بر پدر 

)نوری، ۱40۸ق.، ج۱5: ۱6۹؛ مّتقي الهندي، ۱40۹ق.، ج۱6: 457( یا یکي از حقوق تهیدستان 

در بیت المال مسلمین )حّر عاملي، ۱40۹ق.، ج ۲۸: ۳6۳( به شمار آمده است.  

با یادآوري این نکته که هیچ تجربه موفقي در زمینه ایجاد محدودیت هاي شدید در برابر ارضاي - 

نیاز جنسي از هیچ جامعه انساني، نه در گذشته و نه در حال، گزارش نشده است، اسالم در 

چارچوبي که براي ضابطه مند کردن ارضاي نیاز جنسي مقّرر کرده، هرگز بر قواعد سخت گیرانه و 

سرکوبگرانه تکیه نکرده، بلکه با نگاهي واقع بینانه، محدودیت هایي حّد اقلّي در این خصوص تعیین 

کرده است. بر این اساس، تشکیل خانواده از طریق ازدواج دائم، به عنوان راهکار اصلي ارضاي 

نیاز جنسي و نه راهکار انحصاري آن معرفي شده و در طول آن، راهکار ازدواج موّقت به عنوان 

الگوي جایگزین لحاظ شده است، الگویي که در فرض مهّیا نبودن شرائط ازدواج دائم مي تواند 

به کار گرفته شود. در ضمن، بررسي جزئیات احکام شرعِي هر یک از این دو الگوي ازدواج نشان 

مي دهد که از نظر اسالم، تحقق وضعیت مطلوب در گرو آن است که آحاد جامعه - اعم از مرد و 

زن - هیچ گاه از جهت ارضاي مشروع نیاز جنسي در تنگنا قرار نگیرند و به سبب سرکوب هرچند 

موّقت این نیاز، دچار فشارها یا عقده هاي روحي نشوند.

محدودیت عمده ای که اسالم در زمینه رفتارها و روابط جنسی بر آن تأکید دارد، ناظر به اصل - 

ارضاي نیاز جنسي نیست، بلکه معطوف به ابراز و علنی کردن آن در انظار دیگران است. در تأیید 

این ادعا می توان به روایاتی استناد کرد که نشان می دهند اولیای دین و به طور خاص، رسول 

خدا )( و امیر مؤمنان علی )( در قبال جرائم و کجروی های جنسی که در خفا انجام 

می گرفته اند، حساسیت چندانی از جنبه حاکمیتی از خود نشان نمی داده اند و برعکس، زمانی 

که این گونه گناهان به وسیله شهادت شهود یا از طریق دیگری علنی می شده اند، آن حضرات با 

قاطعیت و شدت عمل برخورد می کرده اند. بر این اساس می توان گفت: اسالم خواهان پایبندی 

همگان به دو حکم الزامی در طول هم است: نخست، لزوم منحصر ماندن ارضاي نیاز 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 انگیزه ای 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 قّوت خود باقی و الزم االجرا و قابل پیگیری قضائی است.      

6. جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله با رویکردی عقالنی - اجتهادی به بازخواني مهم ترین مباني ارزشي مؤثر بر 

سیاست پردازي در حوزه عفاف و حجاب پرداخته شد. مهم ترین نتائج تحقیق از این قرارند:

افزون بر مجموعه گسترده اي از وظایف فردی در زمینه های پوشش، نگاه به جنس مخالف و - 

سایر روابط زن و مرد، وظایف اجتماعی فراوانی پیرامون سه محور تعلیم و تربیت، حمایت و نظارت 

شناسایی شدند که تدوین نظام مند و تعریف شاخص های دقیق و عملیاتی برای آنها ضرورت دارد. 

حق آزادي به عنوان یکي از حقوق اساسي بشر که در قوانین داخلي و بین المللي پذیرفته - 

شده است، هم از نگاه دیني و هم از منظر عقالئي، مشروط به عدم تعارض با مصالح مهم تر است. 

حق کرامت صرفاً یک حق نیست تا بتوان از امکان اسقاط آن سخن گفت، بلکه هر فردي عالوه - 

بر داشتن چنین حقي، مکلّف است کرامت و احترام خویش را حفظ کند. 

حق حریم خصوصي فقط در موارد رفتارهاي خصوصي غیرعفیفانه اي که هیچ پیامد اجتماعي - 

)مانند گمراه سازي، آزاررساني و بدآموزي به دیگران( نداشته باشند، مي تواند مانع مداخله حاکمیت 

شود. 

حق گرایي از وظیفه گرایي منفک نیست و در نتیجه، هنجارهاي عفاف و حجاب می توانند توأماً - 

جنبه حق اللهی و حق الناسی داشته باشند. 

در سیاست هاي عفاف، اصول ذیل به عنوان اصول حاکم بر ترجیحات ارزشي باید لحاظ شوند: - 

اصل ترجیح حفظ نظام اسالمي بر حفظ سایر احکام و ارزش هاي دیني؛ اصل ترجیح ارزش هاي 

منافع  ترجیح  اصل  فردمحوری؛  بر  خانواده محوری  ترجیح  اصل  مادي؛  ارزش هاي  بر  معنوي 

جمعي بر منافع فردي؛ اصل ترجیح ازدواج دائم بر ازدواج موقت؛ اصل ترجیح ازدواج موقت بر 

روابط جنسي نامشروع؛ اصل ترجیح بي عفتي هاي کوچک بر گناهان و بي عفتي هاي بزرگ؛ اصل 

مبغوضیت شدیدتر همجنس بازي نسبت به زنا. 
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برحسب نظریه جنسي اسالمي، نیاز جنسي از مهم ترین نیازهاي غریزي انسان است که ارضاي - 

آن از حقوق اساسي انسان قلمداد مي شود؛ در چارچوب مقّرر براي ضابطه مند کردن ارضاي نیاز 

جنسي، هرگز بر قواعد سخت گیرانه و سرکوبگرانه تکیه نشده است؛ محدودیت عمده در این 

زمینه، ناظر به اصل ارضاي نیاز جنسي نیست، بلکه مربوط به اظهار و علنی کردن آن در انظار 

دیگران است.
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