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Abstract 
This article tries to provide a clear picture of the methodological requirements of Islamic 
policy design in the face of social injuries by using the author's experiences during the 
implementation of a research project on chastity and hijab policies in Iran. To this end, it 
has separated the three main stages of the policy design process, namely problem analysis, 
philosophical and normative principles, and proposed policy analysis, and has tried to 
explain how Islamic themes influence each of these stages by giving examples. The first 
stage includes several axes that in at least two axes of expressing the problem and 
explaining the current situation, we can talk about the possibility of influencing Islamic 
themes in policy design. The second stage includes two axes: philosophical principles and 
normative principles, in which Islamic themes play a decisive role in almost all of them. 
The third stage also includes several axes which, although mainly based on empirical and 
statistical methods, sometimes we see the effect of Islamic themes in them, and that is in 
cases where the explanation of reasons for selection or capacities or obstacles to the 
proposed policy depends on explaining its relationship with Islamic views. has it. 
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دهیچک
های عفاف و  سیاست نهٔ یزمگیری از تجارب نگارنده در خالل اجرای طرحی پژوهشی در  کوشد با بهره این مقاله می

های  های اسالمی در مواجهه با آسیب شناختی طراحی سیاست حجاب در ایران، تصویر روشنی از ملزومات روش
اصلی فرایند طراحی سیاست یعنی تحلیل مسئله، بررسی مبانی فلسفی  مرحلهٔ اجتماعی ارائه دهد. بدین منظور، سه 

و هنجاری و تحلیل سیاست پیشنهادی را تفکیک کرده و کوشیده است چگونگی اثرگذاری مضامین اسالمی در هر 
 کم در دو نخست، شامل محورهای متعددی است که دست مرحلهٔ یک از این مراحل را با ذکر نمونه توضیح دهد. 
سخن  یاستستوان از امکان اثرگذاری مضامین اسالمی در طراحی  محور بیان مسئله و تبیین وضعیت موجود می

 ها آن همهٔ گیرد که مضامین اسالمی تقریبًا در  دوم، دو محور مبانی فلسفی و مبانی هنجاری را دربر می مرحلهٔ گفت. 
های تجربی و  سوم نیز شامل چندین محور است که هرچند اساسًا مبتنی بر روش مرحلهٔ کننده دارند.  نقشی تعیین

ها  شاهدیم و آن در مواردی است که توضیح دالیل انتخاب یا ظرفیت ها آنمضامین اسالمی را در  تأثیراند، گاه  آماری
 اسالم دارد. یا موانع اجرای سیاست پیشنهادی، بستگی به توضیح نسبت آن با دیدگاه

است عفاف و حجاب.یسی، امر جنسی، اجتماع های بیآسی، اسالم یپژوه استیس، استیس یطراح :کلیدواژه

.................................................................................................................................................................
٠٥/٠٨/١٤٠٠، تاریخ پذیرش: ٢٥/٠٦/١٤٠٠تاریخ دریافت:  *.
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 مقدمه
 چرخهٔ پژوهان با اصطالح  است که سیاستای  یی از فرایندی چندمرحلهها طراحی سیاست، شامل بخش

ای  مرحله مدلی هفت ارائهٔ با  ١٩٥٦در سال  ٢نخستین بار السِولکنند. این اصطالح که  یاد میاز آن  ١یگذار سیاست
گیرد،  ی کرد، عالوه بر مراحل تدوین سیاست، مراحل اجرا و ارزشیابی را نیز در بر میگذار سیاستوارد مباحث 

شوند و این  سیاستی می بستهٔ سازی  که طراحی سیاست به مراحلی اشاره دارد که منجر به تدوین و آماده درحالی
 .بحث، ناظر به همین مفهوم اخیر است

ن منظور یا یبرا یمختلف های مدل، ن رویاز دارد و از ایند پژوهش نیت فرایهدا یبرا یاست به مدلیس یطراح
 م داشت.یخواه یخّط سازی  مدل ۀنمونبر دو  ینجا مروریارائه شده است که در ا

ل و بـا یذ ۀگان ششدر قالب مراحل ، انجامد یم یاجتماع یها استیس یه به طراحکرا  یریمس، نخست ٔ◌ نمونه
 رده است:کم یبرال ترسیاستمدار لیس یکتوسط  یپرداز استیاز س یفرض یاستفاده از مثال

 نند (داده)؛ک یم یر خط فقر زندگیشورش زکدرصد از مردم  ٢٠ه حدودًا کداند  یاستمدار مین سیا .١

 )؛یابد (قضاوت ارزشی یم یراخالقیرا نامناسب و غ یتین وضعیاو چن .٢

 (هدف)؛ آید عدالتی برمی در صدد رفع این بیاو  .٣

عالوه، مفـروض  های اجتماعی در جامعه است و به سرمایه همهٔ پذیرد که آموزش، منبع  این فرضیه را میاو  .٤
پیدا نکردن شغل بـه دلیـل فقـدان  یجهٔ نت ها آنفقر ، بلکه اند،  گیرد که مردم خودشان فقر را انتخاب نکرده می

 )؛های مورد نیاز است (فرضیه مهارت

توانـد  های آمـوزش شـغلی می طور خاص، برنامه گیرد که آموزش و به این فرضیه را مسّلم می چنین هموی  .٥
 )؛یکنکا تی طور چشمگیر کاهش دهد (وسیله میزان فقر را به

های عمومی اسـت کـه بایـد توسـط  های پایه، یکی از سرمایه کند که آموزش این ترتیب، او احتجاج میبه  .٦
 .)٣٣٥ص ، ١٩٩٨دولت تأمین شود (اصل عام یا هنجار سیاسی) (بانگ، 

 اند: ش داده شدهیل نمایذ یخالصه در مدل خّط  طور بهگانه  ن مراحل ششیا

اصول عام یا هنجارهای سیاسی ←ها  تکنیک ←ها  فرضیه ←اهداف  ←های ارزشی  قضاوت ←های تجربی  داده
................................................................................................................................................................. 

1. policy cycle. 

2. Lasswell, Harold D. 
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ارتباط تام با ، ن دو بخشیحل است. ا ل راهیل مسئله و تحلیتحل یعنی، یدو بخش اصل یدوم دارا ٔ◌ نمونه
شدن بخش مربوط یبه غن یل دائمکها و اطالعات به ش شامل داده یا مهیبخش ضم یک که آنضمن ، گر دارندیدیک

ند.ک یم کمکها  حل ل راهیبه تحل

 ها بر اساس مدل خّطی سیاستگر  : فعالیت تحلیل١ نمودار

شامل سه گام است:، ل مسئلهیتحل

 شناخت مسئله؛. ١

]؛ینیی[تب یساز مدل. ٢

ها. تیح اهداف و محدودیتشر. ٣

رد:یگ یچهار گام را در بر م، حل ل راهیتحل

؛ینیل اهداف به موارد عیتبد یبرا ییها کها و مال انتخاب شاخص. ١

؛یاستیمختلف س یها حل ن راهییتع. ٢

شده؛ دهیشیاند یها استیات سیرتأث هٔ یسمقاو  یابیارزی، نیب شیپ. ٣

.یحل نهائ راه ۀیتوص. ٤

شود: یل را شامل میموارد ذ، ها و اطالعات بخش داده

 ها و اطالعات مربوط؛ داده ییشناسا. ١

 تحلیل راه حل تحلیل مسئله

 داده ها و اطالعات

توصیۀ سیاستی به 
سیاست گذار برای 
 تدوین سیاست
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 مربوط؛ ها و اطالعات داده یده سامان. ٢

 مربوط. یها هینظر ییشناسا. ٣

 یهـا یژگیو ید دارایـبا، ها بـه دسـت آمـده اسـتیل سیـاز تحل که آنگذار یاستسبه  یاستیس یهٔ توص، سرانجام
 باشد: لیذ

 د باشد؛یمف. ١

 باشد؛ها در آن مشخص  تیاولو. ٢

 باشند؛ شده یحتشر یروشن در آن به فّنیها و اصطالحات  واژه. ٣

 .)٦٤-٦٠ص  ،١٣٩٤ محمدی، ک(مل باشد بخش هر خاص ینمختلف با عناو یها بخش دارای. ٤

پردازی در میان نبوده و صرفًا  عناصر دخیل در سیاست همهٔ قصد احصای  ها سازی گونه مدل گفتنی است در این
پردازی دارند، مد نظر بوده است. شاهد ایـن سـخن آن  اشاره به عناصری که حضور مستقیم و آشکارتری در سیاست

 ها در تـدوین سیاسـت ها و ایـدئولوژی هـا ، دکترینها انکارناپـذیر فلسـفه یرتأثخود به  ها است که طراحان این مدل
کاری اقتصاد نئوکالسیک بـر اجـرای سیاسـت  فردگرایی و ایدئولوژی محافظه فلسفهٔ  یرتأثتصریح کرده و برای مثال، 

انـد  المللی پول از اجرای آن در کشـورهای جهـان سـوم حمایـت کرده درمانی که بانک جهانی و صندوق بین شوک
 .اند داده ) را نشان٤٠٨ص ، ١٩٩٨(بانگ، 

تر، مفروضات فراتجربـی در بـاب طبیعـت انسـان و جامعـه و نیـز مبـانی ارزشـی و هنجـاری  طور مشخص به
تصـریح  هـا آنکنند، گرچه محقـق بـه  یاست دخالت میس طور قطع، در جریان طراحی شده توسط محقق به پذیرفته

قوانین و مقـررات حقـوقی و در خصـوص حکومـت  یرتأثاستا،ر یندر همالتفات نداشته باشد.  ها آننکند یا حتی به 
ایجابی دارد، به این صـورت کـه  جنبهٔ گاه  یرتأثها کامًال آشکار است. این  پردازی احکام فقهی بر سیاست یرتأثدینی، 

گردد و گاهی به شکل سلبی است که در این حالـت، بـه اسـتناد  سیاست خاصی مثًال از یک حکم فقهی استنتاج می
 .شود اعالم می عناصر مزبور، سیاست خاصی غیر قابل پذیرش

ن یـرا در نظر گرفـت. در ا ها استیمؤثر بر س یرونیو عناصر ب یمنابع معرفتد یبا ها استیس یطراحدر ، نیبنابرا
ی، تجربـ یهـا شـوند: اطالعـات و دانش یه میـتغذ یاز سه منبع معرفتـ یلّ ک طور بهها  استیستوان گفت:  یراستا م

 رند:یگ می ل در بریرا به شرح ذ یدام عناصرکه هر ک یام هنجارکو اح یفراتجرب یها فرض شیپ

 رند؛یگ یقرار م یفراتجرب یها فرض شیل پیه ذک یکدئولوژیا ای یفلسف یمبانـ 

ه یشخص یای) و قضایآمار یها گزاره ازجملهه (یخارج یایقضا، ها یکنکت، ها هیفرض، مدل، هیشش عنصر نظرـ 
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 ند؛یآ یبه دست م یتجرب یها ه از منبع اطالعات و دانشک

موضوع مورد مطالعه که منبع سوم یعنی احکام  دربارهٔ داوری  ها، احکام فقهی و ارزش سه عنصر ارزشـ 
 .)١٨١-١٨٠ص ، ١٣٩٠ی، رد (بستان نجفیگ یرا در بر م ها آنی، هنجار

 

 
 : منابع و عناصر طراحی سیاست٢ نمودار

توانند بـا مضـامین اسـالمی تالقـی  نقاط متعددی است که می دربردارندهٔ فرایند طراحی سیاست  این اساس،بر 
پژوهان نقـاط  باشد، این امر زمانی امکان تحقق دارد که سیاست یاسالم های یاستس پیدا کنند و اگر قرار بر طراحی

 کنند. مزبور را با رویکرد اسالمی طراحی و تدوین

ی ها سیاسـت ینـهٔ زمالل اجـرای طرحـی پژوهشـی در از تجارب نگارنده در خگیری  کوشد با بهره این مقاله می
ی اسالمی در مواجهه با انواع ها طراحی سیاستشناختی  عفاف و حجاب در ایران، تصویر روشنی از ملزومات روش

طور کلی به این پرسش پاسخ دهد که اگر قـرار بـر طراحـی سیاسـت بـا رویکـرد  ی اجتماعی ارائه دهد و بهها آسیب
 شوند؟ شناسی باید رعایت روش ازنظرچه الزاماتی اسالمی باشد، 

 یبحث و بررس
طـرح سیاسـت پژوهـی عفـاف و  تجربهٔ های اسالمی، از  شناختی طراحی سیاست برای توضیح ملزومات روش

عنوان الگـو بهـره  ی جنسـی) بـود، بـههـا روی کجی اجتمـاعی مهـم (ها ناظر به یکی از آسـیبان که حجاب در ایر

 طراحی سیاست

 اصول اخالقی 

 احکام فقهی قانونی

 قضاوت ارزشی

یۀ تبیینی   مدل تجربی  نظر

 فرضیه     تکنیک 

 قضایای خارجیه   قضایای شخصیه 

 مبانی فلسفی و

 ایدئولوژی ها

 یها فرضشیپ
 یفراتجرب

های اطالعات و دانش
 تجربی

و  ینظام ارزش
 یقضاوت ارزش
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اصلی آن یعنی تحلیل مسئله، بررسـی مبـانی فلسـفی و ارزشـی و تحلیـل  مرحلهٔ گیریم. بدین منظور، باید به سه  می
 م.یکن حل پیشنهادی اشاره راه

ی گذار سیاست یشینهٔ پمسئله و حل آن،  دربارهٔ ها  نخست، شامل محورهای بیان مسئله، مروری بر دیدگاه ۀمرحل
شناسی اقدامات قبلی، توصیف وضعیت موجود و تبیین وضعیت موجود بود کـه  مسئله، آسیب دربارهٔ گذاری  و قانون
.توان از امکان اثرگذاری مضامین اسالمی سخن گفت کم در دو محور بیان مسئله و تبیین وضعیت موجود می دست

شناختی و ارزش شناختی) و مبانی هنجاری (مبانی  دوم، دو محور مبانی فلسفی (انسان شناختی، هستی ۀمرحل
ها) را در بـر  انداز مطلـوب و شـاخص جنسـی و چشـم یهٔ نظر، یگذار ارزشفقهی، مبانی حقوقی، چارچوب مرجع 

دارند. کننده ی تعییننقش ها آن همهٔ گرفت که مضامین اسالمی تقریبًا در  می

حل پیشنهادی،  دالیل انتخاب و ترجیح راه ازنظرحل ( راه چندجانبهٔ ی ها سوم نیز شامل معرفی و ارزیابی مرحلهٔ 
بینـی اجـرا و  های نهادی، سازمانی و مردمی، شناسایی موانـع نهـادی، سـازمانی و مردمـی و پیش شناسایی ظرفیت

شاهدیم  ها آنمضامین اسالمی را در  تأثیرگاه  اند، ی تجربی و آماریها پیامدها) بود که هرچند اساسًا مبتنی بر روش
حل، بستگی به توضیح نسـبت آن بـا  یا موانع اجرای راه ها و آن در مواردی است که توضیح دالیل انتخاب یا ظرفیت

دارد. دیدگاه اسالم

بر اساس این چارچوب، در ادامه به توضیح چگونگی اثرگذاری مضامین اسالمی در هر یک از نقاط تماس دین 
.پردازیم ی میگذار سیاستو 

ل مسئلهیتحل
ان مسئلهیب. 1

تابلوی پـژوهش اسـت کـه  درواقع،ی، گذار سیاستهر پژوهِش معطوف به  مرحلهٔ عنوان نخستین  بیان مسئله به
کوشد ضرورت ورود به آن عرصه را  گذارد و او در ضمن آن می نگرانی اصلی پژوهشگر را به نمایش می دغدغه و دل

مدلل سازد. وی بدین منظور درصدد توضیح مصالح و منافع مورد انتظار یا مفاسد قابل اجتنـاب و یـا برای مخاطب 
ی ارزشـی او هـا آید که این توضیح قهرًا در چارچوب نظام اعتقـادی و اولویت مخاطرات پیش رو در آن عرصه برمی

مسـئله ایفـا بندی  سازی و صورتتوانند نقش مؤثری در تصویر گیرد و اینجاست که مضامین اسالمی می صورت می
ای اخالقی و رفتاری و یکی  عنوان وظیفه کنند. برای نمونه، بیان اهمیت و جایگاه خانواده در اسالم و اهمیت عفاف به

داللت دارنـد، بخـش گریزناپـذیری از بیـان مسـئله در  ها آنهای اساسی اسالم که انبوه آیات و احادیث بر  از ارزش
دهد. می لیتشک ی خانواده یا عفاف و حجاب رااه طراحی سیاست
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 ن وضع موجودییتب. 2

 مناقشـهٔ برای توضیح وجه ارتباط میان مضامین اسالمی و تبیین وضعیت موجود، ناگزیر از ورود هرچند گذرا به 
های مـدافع  یک از دیـدگاه موافق کدام که ایندر این مسئله، برحسب  ها علم دینی هستیم. با توجه به اختالف دیدگاه

بهره جسـت و سازی  و یا نظریهسازی  یا فرضیه ها فرض در تدوین پیشتوان از مضامین اسالمی  علم دینی باشیم، می
مضامین مزبور را در تبیین وضعیت موجود دخالت داد. با عنایت به همین نکته، در طرح سیاست پژوهی  ها از این راه

شـش عامـل  عامل اصـلی، شـامل ١٦علل افول عفاف جنسی در ایران مطرح شد که  دربارهٔ عفاف و حجاب، تبیینی 
گرفت. این عوامل که عمدتًا برگرفته یا ُملهم از متـون دینـی بودنـد، در نمـودار  فردی و ده عامل اجتماعی را در بر می

 :اند شدهذیل نشان داده 

 

 

 : مدل کّلی تبیین افول عفاف جنسی٣نمودار 

 

 عوامل اجتماعی

 عوامل فردي

 افول عفاف جنسی

 ینداریدضعف 
 اخالقی یهایکاست

گاهی جنسی  ضعف آ
 و عاطفی سیجن ازینعدم ارضای 

 جنسی میحر عدم حفظ 
 مالی کفافعدم 

 سازیضعف آموزش و فرهنگ
 تیحماضعف 

 طیمحنابسامانی 
 اقتصادی یهایکاست

 تغییرات فرهنگی
 پژوهشی یهایکاست
 گذاریقانون یهایکاست
 سیاستگذاری یهایکاست

 ضعف نظارت
 زانهیستعفافاقدامات 
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اصل عینیت (آبجکتیویته) هیچ نقشی برای مضامین  بهانهٔ که مخالفان علم دینی حتی اگر به  پیداستناگفته 
 ها توانند اسالمیت سیاست اسالمی در تبیین وضع موجود قائل نباشند و تبیین علمی را امری تمامًا تجربی بدانند، می

وجو کنند. جست را در مراحل دیگر فرایند طراحی سیاست

يو هنجار یفلسف یمبان یبررس
یفلسف یمبان. 1

ناپذیر  ای اجتناب گونه شناختی، به شناختی و ارزش شناختی، هستی مبانی انسان ازجملهمبانی فلسفی گوناگون، 
التفات نداشته باشد.  ها آنتصریح نکند یا حتی به  ها آنکنند، گرچه محقق به  در طراحی سیاست دخالت می

های ایمانی و  شناختی مانند فطرت، عقالنیت، اراده و تفاوت ئل انسانای که در مسا خاص، اسالم با نگاه ویژه طور به
ی جنسی ها روی کجهای مواجهه با  تواند به رویکردهای متفاوتی در سیاست کند، می شخصیتی افراد مطرح می

.شود منجر

کیداصل فطرت که قرآن و احادیث بر آن  یهٔ پابر  گرایی، حیـا و غیـرت و  هایی همچـون خـانواده دارند، ویژگی تأ
گرایـی،  همجنس ازجملـههـا  مقابـل ایـن ویژگی نقطـهٔ عنوان اموری فطـری و  که عفاف جنسی است، به ها آنبرآیند 

مانـد،  شوند. بـه ایـن ترتیـب، جـایی بـرای رویکردهـای برسـاخت گرایانـه بـاقی نمی انحراف از فطرت قلمداد می
کید ها آنها و مفاهیم حاکی از  پذیری مستمر این ویژگی رویکردهایی که بر سیالیت و تحول کنند. روشن است  می تأ

گرایی و رویکـرد  گرایی در مقابـل خـاص طراحی سیاسـت، اتخـاذ رویکـرد عـام پذیرش اصل فطرت برای یجهٔ نتکه 
که  ها آنهای اکتسابی انس اندیشی خواهد بود، هرچند این به معنای نادیده گرفتن ویژگی اندیشی در مقابل نسبی مطلق

ست.ین، شوند یم یو اجتماع موجب تنوع فرهنگی و طبقاتی و نیز تحول فردی

شـناختی مشـترک میـان اکثـر  توان از مبـانی انسان قطع نظر از اختالف در تعریف و تفسیر آن می عقالنیت را با
از  عقالنـی انتخـاب رویکـرد ،نمونه . برایدر شرق و غرب به شمار آورد یو عمل قریب به اتفاق رویکردهای نظری

 کـم انتخاب و یانسود و ز دلهٔ معابرحسب  چرخد و این مفهوم را محور مفهوم عقالنیت میاست که بر  یکردهاییرو
امـا در بیـنش اسـالمی، عقـل و عقالنیـت ؛ کندیم یرموجود تفس های گزینه میان از گزینه سودآورترین و ترین هزینه

امام  که ناطلبی است، چن خداجویی و سعادت ازجملهو شامل ابعاد مختلف نظری و عملی تر  دارای مفهومی وسیع
اش خـدای رحمـان پرسـتش شـود و  عقْل آن چیزی است که به واسـطه«فرماید:  ع) در حدیث معروفی میصادق (

روشن است که مفروض گرفتن چنین تعریفی از عقـل،  .)١٦١ص  ،١١ج  ،١٤٠٩ ،یعامل (حّر » بهشت به دست آید
 یکـامًال متفـاوت ییمعنـا فضـای در را یانو ز سود معادلهٔ خواهد داشت؛ چراکه  ها یاستس ی بنیادین بر طراحییرتأث
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ابزاری از زیبایی زن در تبلیغات بازرگانی از منظـر لیبرالـی و سیاسـت  استفادهٔ کرد. برای نمونه، سیاست وارد خواهد 
را  هـا آنکـه اسـالم  شـوند، درحالی هایی عقالنی تلقی می تأسیس مراکز فحشا از منظر کارکردگرایانه اصوًال سیاست

 کند. می ضدعقالنی رد، بلکه های غیرعقالنی و  عنوان سیاست به

 یشـهٔ انددر  .اسـت یاسـتس طراحـی مـؤثر در یشـناخت انسان مبانی از یگرد یکی یی،در برابر جبرگرا گرایی اراده
گردد و جبرگرایی  نقلی اثبات می ادلهٔ فلسفی و کالمی شیعه، اراده و اختیار انسان با استناد به حکم وجدان و به کمک 

آن، رد جبرگرایــی  یجــهٔ نت) کــه ٦٥٦-٦١١ص  ،١ج  ،١٤٠٩ شــوند (ســبحانی، فلســفی و جبرگرایــی کالمــی رد می
ی امر جنسی جـایی گذار یاستسرویکرد منفعالنه در  اساس، ینبر اشناختی و محیطی است.  شناختی، جامعه روان

ی هـا ای از نگرش نخواهد داشت و باید فّعاالنه و امیدوارانه در جهت گسترش عفاف در جامعـه تـالش کـرد. نمونـه
شـود کـه  نظران مسائل خانواده مشـاهده می جبرگرایانه که خاستگاه رویکرد منفعالنه است، در دیدگاه برخی صاحب

. کننـد یمگریزناپذیر قلمـداد  یامرجدید و  یشهر یزندگ یها ضرورتاخیر را از  یها سالباال رفتن سّن ازدواج در 
ی و انفعـال و تسـلیم در برابـر گذار یاسـتس حـوزهٔ جوانان در  یجنساین نگرش جبرگرایانه، نادیده گرفتن نیاز  یجهٔ نت

ی در جهـت گذار یاستسگرایی  های اجتماعی بزرگی است که افزایش سّن ازدواج در پی دارد. در مقابل، اراده آسیب
ند.ک یسّن ازدواج را ایجاب م معقوالنهٔ کاهش 

پـردازان بـه ایـن نکتـه  گذارد و آن، جلب توجه سیاست اثر می یاستس دیگری نیز بر طراحی جنبهٔ گرایی از  اراده
تغییرات سریع و عمیـق فرهنگـی ناشـی از مدرنیتـه  یجهٔ نتویژه انسان غیرمتعّبد کنونی که در  است که انسان مختار به

 اسـاس، یـنبـر ارود و  های حکـومتی نمـی لیت معرفتی و شخصیتی شده، به آسانی زیر بار سیاستدچار نوعی سیا
شود. های عفاف و حجاب ممکن است با مقاومت خود موجب شکست سیاست

شناسـی  های شخصیتی افـراد، مبنـای دیگـری در انسان های دینی و درجات ایمانی و نیز تفاوت تفاوت ظرفیت
ای بـرای  شـود. توجـه بـه ایـن نکتـه، نتـایج قابـل مالحظـه اسالمی است که از آیات و روایات متعـدد اسـتنباط می

شـود کـه برخـی  ، مـانع از آن میازجملـهامـر جنسـی در پـی دارد و  حـوزهٔ ویژه در  های فرهنگی بـه یگذار یاستس
رسـد  ها مداخلـه کننـد. بـرای نمونـه، بـه نظـر می انگارانه در روند تصویب یا رد سیاست های ناموّجه یکسان نگرش

ی از ویژه بـانوان بـا ازدواج موّقـت و تعـدد زوجـات، ناشـ یی از اهل نظر و فعـاالن اجتمـاعی بـهها مخالفت بخش
داری، عّزت نفس و اهتمـام بـه شـئونات  هایی مانند خویشتن شود ویژگی توجهی به همین نکته است که باعث می بی

که در همین جامعه، افراد فراوانی بـا  افراد تعمیم دهند؛ درحالی همهٔ یابند، به  خانوادگی و اجتماعی را که در خود می
ای که اگر شرایط مناسبی برای ارضای مشروع نیاز جنسی آنان  گونه بهکنند،  های شخصیتی متفاوت زندگی می ویژگی
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اب گناه دارند.کارت فراهم نباشد، آمادگی ذهنی و روحی باالیی برای

نگـاهی  ها یاستس یطراح شود در شناختی، پذیرش اصالت فرد و جامعه، موجب می در ارتباط با مبانی هستی
های  مفـروض گـرفتن تقـدم سـاحت کـه آنمل اجتماعی داشته باشیم، ضمن دوجانبه و متوازن به عوامل فردی و عوا

کند خاسـتگاه اصـلی مسـائل  )، اقتضا می١١ :شود (رعد های بیرونی که از قرآن کریم برداشت می درونی بر ساحت
ها  قلمداد کرده و این امر را در سیاسـت ها آناجتماعی را چه در سطح ُخرد و چه در سطح کالن، تغییرات درونی انس

.لحاظ کنیم

گرایی ارزشی نیـز یکـی از مبـانی  های مطلق و عام، در مقابل نسبی ارزشی به معنای پذیرش ارزش گرایی مطلق
گرایی ارزشی جانبـداری  شناختی مؤثر در طراحی سیاست است. بسیاری از اندیشمندان غربی متأخر از نسبی ارزش
ــد  کرده ــه مان ــرای ارزشک ــام ب ــی ع ــای عقالن ــار معیاره ــد آن  ســتلزم انک ــوقی اســت و پیام ــی و حق ــای اخالق ه
ی امر جنسی در غرب، گرایش روزافزون به پذیرش تکثـر و تنـوع در الگوهـای روابـط جـایگزین ذارگ یاستس برای

کامـا در مقابـل، ؛ بوده اسـت ها آنخانواده و تساهل هر چه بیشتر نسبت به  قـرآن کـریم بـر خاسـتگاه فطـری  یـدتأ
ــرای نســبی٨-٧: هــای اخالقــی و حقــوقی (شــمس ارزش گرایی ارزشــی و تکثرگرایــی ناشــی از آن در  )، جــایی ب

رد.گذا پردازی اسالمی باقی نمی سیاست

يهنجار یمبان. 2

 اسـاس، ینبـر همـ تـوان مشـاهده کـرد. را نیـز می یو اصول هنجار یمبان یها همواره ردپا یاستس طراحیدر 
مؤثرند کـه در قالـب  های جنسی یرو کجهای مواجهه با  یاستاسالم بر س هنجاری کامها و اح از آموزه ای مجموعه

 و مطلـوب انداز چشـم ی،هنجـار یـهٔ نظر گـذاری، ارزش مرجـع چارچوب ی،حقوق مبانی ی،فقه یشش محور مبان
داشت. خواهیمای  اشاره ها آنها به  شاخص

 توجـه ضـرورت نکته، ینفقه تعلق دارند و ا حوزهٔ ها به  یاستس یمؤثر در طراح بخش مهمی از مبانی هنجاری
طور خـاص، فقـه عفـاف جنسـی بـه  بـه. سازد یرا مدّلل م پژوهی سیاست ینددر فرا فقهی مباحث به یقو عم جدی

را بررسی و مـوارد حرمـت، کراهـت و  ها آنام شرعی پردازد و شرایط و جزئیات احک معرفی رفتارهای غیرعفیفانه می
است: کند. در این قسمت به عناوین کلی این رفتارها اشاره شده را به تفصیل بیان می ها آنجواز 
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ین رفتارهای غیرعفیفانهتر  مهمعناوین 

ییخودارضا زیانگ شهوت یآوازخوان یو بدحجاب یحجاب یب

رهمسریبا غ یارتباط جنس زیانگ شهوت یاستماع صدا زن در برابر نامحرم ییخودآرا

واناتیبا ح یارتباط جنس ج نامحرمیمه یاز بو ۀاستفاد به نامحرم ینگاه شهوان

رهمسرانیغ یهمخوابگ لمس بدن نامحرم نوجوان صورت به ینگاه شهوان

ییگرا همجنس دست دادن با نامحرم یینما عورت

تشبه به جنس مخالف دن نامحرمیبوس گرانیبه عورت د نگاه

 زیانگ خواندن مطالب شهوت در آغوش گرفتن نامحرم به عکس نامحرم ینگاه شهوان

گرانید یم خصوصیورود به حر و اختالط با نامحرم ینیهمنش لم نامحرمیبه ف ینگاه شهوان

یو قاچاق جنس یقّواد خلوت کردن با نامحرم یمجاز یدر فضا یارتباط شهوان

 یعفت بی بیتسب ارتباط دوستانه با نامحرم رقص زن در مقابل مردان

یعفت بی تعاون در با نامحرم یرابطه عاطف رقص حرام یتماشا

و حق کرامـت  آزادیدارند که در اینجا برای نمونه به حق  ها مبانی حقوقی نیز جایگاه مهمی در طراحی سیاست
م.یکن یاشاره م ی عفاف و حجابگذار یاستسعنوان دو مبنای حقوقی مؤثر بر  انسانی به

المللی به آن تصریح شـده  حق آزادی، یکی از حقوق اساسی اسالمی و انسانی است که در قوانین داخلی و بین
نین جمهـوری اسـالمی و نیـز در سـخنان امـام است. با این حال، هم از نگاه دینی که در قانون اساسی و سـایر قـوا

گر شده، امکـان محدودسـازی  المللی جلوه های بین نامه خمینی(ره) انعکاس یافته و هم از منظر عقالیی که در میثاق
مفروض گرفته شده است و روشن است که چنین نگاهی به حـق  تر مهمهای فردی در موارد تعارض با مصالح  آزادی

گذارد. می ی عمده بر طراحی سیاست امر جنسی به جاتأثیرآزادی، 

شـود  کرامت باید این نکته را گوشزد کرد که کرامت انسان از منظر اسالم صرفًا یک حق تلقـی نمی در مورد حق
هر فردی عالوه بر داشتن چنین حقی، مکّلف است حیثیت و حرمت ، بلکه تا بتوان از امکان اسقاط حق سخن گفت

اللهی دارد  حـق جنبـهٔ الناسـی و هـم  حق جنبـهٔ خویش را حفظ کند و به تعبیر دیگر، حیثیت و کرامت اشخاص هـم 
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هـای عمـومی ظـاهر  اگر مثًال زنی با پوشش و آرایش زننده در محیط اساس، ینبر ا .)٣٧٤و  ٣١ص  ،تابی (نجفی،
اش را در  نمای دیگران کند یا با اختیار و رضـایت خـود، تصـاویر روابـط خصوصـی آبرو و انگشت شود و خود را بی

نخواهد بود. آبرو شدن، مجّوز این عمل فضای مجازی منتشر نماید، صرف رضایت او به بی

گذارد: نخست،  عفاف اثر می یاستس کم از دو جنبه بر طراحی وضوع کرامت انسان، دستاین نوع نگرش به م
هایی معطوف به گسترش عفاف و کاهش اختالط غیرضروری میان زنان و  اثباتی موجب اتخاذ سیاست جنبهٔ از 

کند؛ بر خالف  مساعدتری برای حفظ و تقویت کرامت انسانی زنان فراهم می ینهٔ زمشود و از این طریق،  مردان می
های جنسی در غرب که در پوشش دفاع از آزادی زن، عمًال کرامت و ارزش انسانی او را پایمال کرده و گاه او  سیاست

زنان) حتی صدای اعتراض  یءسازیشتا آنجا که این مسئله ( اند را تا حد ابزار تبلیغاتی و کاالی تجاری تنزل داده
شود  هایی می سلبی مانع از اتخاذ سیاست جنبهٔ دوم، از  .)٤٩ ،٤٥ص  ،١٣٨٠ ها را درآورده است (َگِرت، فمینیست

هیچ کس حق ندارد «های اسالمی،  کنند؛ چراکه برحسب آموزه ویژه زنان آسیب وارد می که به کرامت انسانی افراد به
) و حتی کسی که هنجارهای اسالمی یا انسانی ١٤١ص  ،١٧ج  ،١٣٨٩ خمینی، (امام» هتک حرمت مسلمان نماید

، فقط به میزانی که در شرع و قانون مقّرر شده، مستحق کیفر خواهد بود و فراتر از آن باید کرامت و کند را نقض می
بماند. وظاحترام او محف

ها در طراحی یا انتخاب  گذاری ، با توجه به نقش پررنگ ارزشیگذار ارزشدر ارتباط با چارچوب مرجع 
شوند و این  رو می های اخالقی و اجتماعی روبه ها با مشکل تزاحم میان ارزش پردازی ها، معموًال سیاست سیاست

که سازد. این در حالی است  های متعارض را ضروری می وزن اهداف و ارزش محاسبهٔ امر، تعیین معیاری برای 
کنند،  های ارزشی از معیارهای ثابت و مشخص و مبتنی بر یک چارچوب ارزشی مستحکم پیروی نمی بیشتر گزینش

ها و  برجسته ساختن برخی از ارزش یهٔ پاهایی هستند که بر  اندیشی صرفًا تابع مالحظات موردی و مصلحت، بلکه 
های  های مشابه، گزینش افتد که در موقعیت لیل، بسیار اتفاق میهای دیگر استوارند و به همین د نادیده گرفتن ارزش

نیز به همین  گذاران سیاستنظرهای  بسیاری از اختالف یشهٔ رگیرند و  ارزشی متفاوت یا حتی متضادی صورت می
.گردد نکته بازمی

مطلوب  نقطهٔ طور خاص، زمانی به  پژوهی عفاف به طور عام و سیاست رو، در طراحی سیاست اسالمی به ازاین
ها و اهداف اجتماعی را تدوین کنیم،  مراتبی ارزش متون دینی، چارچوب جامع و سلسله یهٔ پارسیم که بتوانیم بر  می

، مشکل نسبیت و یجهدرنتکند و  را مشخص می ها آندام از ها با یکدیگر و وزن هر ک چارچوبی که نسبت این ارزش
سازد. اصول ذیل که از  ه در نظام اسالمی را تا حد زیاد مرتفع میگذاران سیاستهای  مند نبودن گزینش ضابطه
های عفاف و حجاب به  بخشی از اصول حاکم بر ترجیحات ارزشی مؤثر در سیاست اند، دینی به دست آمده متون

:آیند شمار می

؛ینید یها ام و ارزشکر احیبر حفظ سا یاصل تقدم حفظ نظام اسالمـ 
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؛یماد یها بر ارزش یمعنو یها اصل تقدم ارزشـ 

؛یفردمحوربر  یمحور خانوادهاصل تقدم ـ 

؛یبر منافع فرد یدم منافع جمعاصل تقـ 

اصل تقدم حفظ بعض مصلحت بر ترک کل مصلحت؛ـ 

اصل تقدم ازدواج دائم بر ازدواج موقت؛ـ 

نامشروع؛ یاصل تقدم ازدواج موقت بر روابط جنسـ 

بزرگ؛ یها یعفت یبر گناهان و ب کوچک یها یعفت یاصل تقدم بـ 

نسبت به زنا. یباز دتر همجنسیت شدیاصل مبغوضـ 

هنجاری  یهٔ نظرتبیینی است. تعبیر  یهٔ نظربر افزون  ١هنجاری یهٔ نظرطور کلی منوط به تدوین  طراحی سیاست به
وضعیت  دربارهٔ نظر  رود که در اینجا مقصود از آن، دیدگاه فلسفی یا ارزشی یک صاحب در چند معنا به کار می

اجتماعی و سیاسی را تشکیل  فلسفهٔ ی اجتماعی است که یکی از محورهای اصلی مباحث ها آنمطلوب یا همان آرم
سیاسی و در  فلسفهٔ مترادف با را  ٢یهنجار سیاسی یهٔ نظربه همین معنا اشاره دارد آنجا که تعبیر  تیلور دهد. چارلز می

، ١٩٧٣، لوری(ت برد ، روسو، هگل و مارکس به کار میهابزهای متفکرانی همچون افالطون، ارسطو،  مورد دیدگاه
.)١٤٦، ١٤٤ص

 یابد. جنسی انطباق می یهٔ نظر بر مفهوم جنسی روی کجدر مباحث مربوط به  یهنجار یهٔ نظر مفهوم هرحال به
ای در  شود. چنین نظریه ای تجویزی است که مدل مطلوب ارضای نیاز جنسی بر آن استوار می جنسی، نظریه یهٔ نظر

شناختی، حقوقی و در خصوص اسالم، احکام فقهی قابل استنتاج است و در  ای مبانی انسان سطح انتزاعی، از پاره
دارد. ی با اوضاع عینی جامعه بستگیپذیر سطح انضمامی، افزون بر موارد یادشده، به انطباق

انداز مطلوب  انداز مطلوب نیز کامًال واضح است. در خصوص چشم نقش مضامین اسالمی در طراحی چشم
 یرانا یاسالم جمهوری مطلوب وضعیت ی،اسالم یها آموزه یهٔ پاو بر  یانهگرا واقع نگاهی با توانیم عفیفانهزندگی 

:باشند یافتهتحقق  یلذ گانهٔ  هفت اهداف آن در کهدانست  ای جامعه گیری عفاف و حجاب را شکل ینهٔ زمدر 

ضد ارزش قلمداد شود؛ عنوان به یعفت ین و بیادیبن یارزش عنوان بهعفاف . ١

.................................................................................................................................................................
1. normative theory.

2. normative political theory.
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ن خصوص مواجه نباشند؛یدر ا یچ مانعیبا ه، فانهیو رفتار عف یخواهان زندگ یها ناانس. ٢

 واقع نشود؛ ین عمومکها و اما در حوزه یا نهافیرعفیچ رفتار غیاصوًال ه. ٣

 یبازدارنده در پ یقانون یها و مجازات یررسمیغ یها نشکوای، ن عمومکفانه در امایرعفیرفتار غ هرگونه. ٤
 داشته باشد؛

برخوردار باشند؛ ییام باالکشده و از استح یارزشمند تلقی، و عمل یث نظریازدواج و خانواده از ح. ٥

ت باشد.یشود و فراتر از آن فاقد مشروع تأیید ـا موقت یدائم  ـل نهاد ازدواج یصرفًا ذ یرفتار جنس. ٦

در تنگنا نباشند. یاز جنسیمشروع ن یگاه از جهت امکان ارضا چیه ـاعم از مرد و زن  ـآحاد جامعه . ٧

ی پیشنهادی در جهت تحقق ها رای دقیق و ارزیابی سیاستها، از آنجا که اج سرانجام، در محور شاخص
گانه در سطح  ها و نشانگرهایی برای اهداف هفت وضعیت مطلوب عفاف، نیازمند تعیین شاخص

ین تر مهمعنوان  های ذیل را به های مباحث فقه عفاف، شاخص توان بر اساس یافته است، می عملیاتی
مطرح کرد: ها شاخص

فانهیعف جامعه هاي شاخص
یکنش های شاخصینگرش شناختی ـ های شاخص

 عفاف یو احکام شرع ها با ارزش ییزان آشنایم
 ییایح بی ا و سرزنشیح یزان ارزشمندیم
 یرتیغ بی رت و سرزنشیغ یزان ارزشمندیم

 ازدواج و خانواده یزان ارزشمندیم
 ینیتجردگز یزان سرزنش عمومیم

یار چندهمسریمع یالگو یرش عمومیزان پذیم
ار ازدواج موقتیمع یالگو یرش عمومیزان پذیم
ار ازدواج مجددیمع یالگو یرش عمومیزان پذیم
 فانه (بهیرعفیغ یرفتارها یزان سرزنش عمومیم

 ک)یتفک

 ن سن ازدواجیانگیو م یفراوان
مشروع آن یو ارضا یاز جنسیاحساس ن یزمان ۀفاصل

 در جامعه یت جنسیزان محرومیم
 رت در جامعهیا و غیزان گسترش حیم

 ان همسرانیبخش م تیرضا یو جنس یروابط عاطف
ها در جامعه و در رسانه یجنس یها یساز نبود جاذبه

مدرسه و رسانه، فانه در خانوادهیت عفیزان تربیم
 ک)یتفک فانه (بهیرعفیغ یزان ارتکاب رفتارهایم
فانهیرعفیغ یبر رفتارها یو عموم یزان نظارت رسمیم

 حل ل راهیتحل
توان به بیان  می ها آن جملهٔ شود که از  ی مختلفی را شامل میها حل جنبه در مباحث سیاست پژوهی، تحلیل راه
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، ١٣٩٢های رقیب اشاره کرد (ماژرزاک،  ها و موانع اجرای یک سیاست و بیان دالیل ترجیح آن بر سیاست ظرفیت
ی با رویکرد اسالمی، توضیح دالیل انتخاب و ترجیح یک سیاست بر گذار سیاست). طبعًا در فرآیند ٧٨-٥٩ص 

 ارد.ها و موانع اجرای یک سیاست، بستگی به توضیح نسبت آن با دیدگاه اسالم د ی رقیب و بیان ظرفیتها سیاست

با شواهد قرآنی و  ی تعلیمی و تربیتی در جهت ساماندهی امر جنسیها برای نمونه، اهمیت و اولویت سیاست
های فراوان متون دینی در این زمینه، کافی است به این نکته توجه شود  حدیثی نیز قابل تأیید است. صرف نظر از گزاره

ترین  عنوان برجسته که در آیات فراوانی از قرآن کریم، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت، موعظه، تبشیر و انذار، به
ص)، خدا (عملی رسول  یرهٔ س. از این گذشته، اند شدهص) معرفی اکرم (یژه رسول و های پیامبران الهی به ویژگی

های  آمیز این سیاست در اختیار ما قرار داده است، الگویی که باعث شد ارزش الگویی واقعی برای اجرای موفقیت
تا جایی که  شوند و در عمل نیز تحقق یابندعفاف و حجاب از سوی اکثریت مسلمانان صدر اسالم پذیرفته و درونی 

بسیاری از ناقضان هنجارهای جنسی، خود برای اجرای حکم مجازات به آن حضرت یا خلفای پس از ایشان مراجعه 
 .کردند می

مضامین اسالمی بر تحلیل  تأثیرتوانیم  پردازیم، می هنگامی که به بیان موانع اجرای یک سیاست می چنین هم
عنوان مانعی در برابر اجرای  ی اسالمی را بهها سیاست را مشاهده کنیم؛ مانند زمانی که ناسازگاری با آموزه

 م.یکن می ی غربی آموزش جنسی مطرحها سیاست

 يریگ جهینت

که در این مقاله دنبال شد، پاسخ دادن به این پرسش بود که اگر قرار بر طراحی سیاست با رویکرد ای  دغدغه
 گیری از تجارب به باید رعایت شوند؟ بدین منظور تالش شد با بهرهشناسی  روش ازنظراسالمی باشد، چه الزاماتی 

آمده در خالل اجرای طرح پژوهشی سیاست پژوهی عفاف و حجاب در ایران، تصویر روشنی از ملزومات  دست
 مرحلهٔ های اجتماعی ارائه گردد. بدین منظور، سه  های اسالمی در مواجهه با آسیب شناختی طراحی سیاست روش

اری و تحلیل سیاست پیشنهادی اصلی فراینِد طراحی سیاست یعنی تحلیل مسئله، بررسی مبانی فلسفی و هنج
تفکیک شدند و چگونگی اثرگذاری مضامین اسالمی در هر یک از این مراحل با ذکر نمونه توضیح داده شد. در 

دوم، دو محور مبانی فلسفی و مبانی  مرحلهٔ نخست، دو محور بیان مسئله و تبیین وضعیت موجود، در  مرحلهٔ 
نقاطی ین تر مهمها و موانع اجرای سیاست پیشنهادی،  ، توضیح دالیل ترجیح یا ظرفیتسوم مرحلهٔ هنجاری و در 
 است سخن گفت.یس در خالل فرایند طراحی ها آنتوان از امکان اثرگذاری مضامین اسالمی در  بودند که می

توان دستاورد این مقاله را معرفی یک مدل راهنما برای سیاست پژوهانی دانست که به طراحی  این ترتیب میبه 
ی اجتماعی ها آسیب حوزهٔ ی در گذار سیاستاین چارچوب به  که آنمندند، ضمن  سیاست با رویکرد اسالمی عالقه
 است. ینیز قابل پیگیر ها اختصاص ندارد و در سایر حوزه
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