
 
   

 

107- 89/  1399پاییز و زمستان    / چهارم سال دوم/ شماره    /  های فقهی زنان و خانواده پژوهش   

و اصل    ی کنش اصل عفاف جنس کارکرد عنصر مصلحت در حل میان 
 يان آزادی ب 

   1  ی ن ي مه سادات حس ي فه 
 چکیده 

معنا که افراد حق  های اسالمی است بدین اصل آزادی بیان یکی از مهمترین حقوق و ارزش 
کنند و برای اثبات و به   دارند عقيده  آوردن همفکران دیگر درباره آن تبليغ  دست خود را ابراز 

گاه ميان استفاده از این حق با سایر آموزه  ی مسلم اسالم مانند صيانت از اصل  ها کنند، اما 
جنس  می ی عفاف  ایجاد  تزاحم  در  ،  تزاحمات  حل  برای  فقه  راهکارهای  جمله  از  شود. 

ای همچون عنصر مصلحت است. بنابراین، نوشتار  فاده از عناصر واسطه گونه موارد است این 
کارکرد عنصر مصلحت در حل ميان  زادی  و اصل آ   ی کنش اصل عفاف جنس حاضر با عنوان 

بیان با هدف ارائه راهکار فقهی برای حل این مسئله براساس عنصر مصلحت تنظيم شده  
جمع – وش تحليلی است. نگارندگان با رجوع به منابع فقهی و با ر  آوری  توصيفی بعد از 

ای به نتایج ذیل دست یافتند: در فقه و حقوق مباحث کلی در  صورت کتابخانه اطالعات به 
های آن بیان شده است، اما بدین موضوع به شکل  و مصادیق محدودیت مورد آزادی بیان  

توان برای حل تقابل  می که  ی فقهی پرداخته نشده است. درحال   ضابطه   کاربردی برای ارائه 
که بر هر یک مصالحی مترتب می  شود و هر دو نزد شارع معتبر هستند راهکار و  دو اصل 

کرد. مفهوم مذکور در فقه اسالمی بر قواعدی  ای را براساس عنصر مصلحت  ضابطه  تعریف 
که الزمه    چون حفظ نظام، مالزمت عقل با شرع، تقدیم اهم بر مهم و الضرر استوار است 

 دهد. را نتيجه می   ی جریان هر یک، تقدیم لزوم اصل عفاف جنس 
کلیدی:   گان  ان، تزاحم. ی ب   ی ، اصل آزاد ی مصلحت، اصل عفاف جنس واژ

 
 

گروه علمی    ی پژوه کارشناس . دانش 1 العالميه،    ص؟ ی المصطف ، جامعه ی الهد بنت   ی تربیتی فقه خانواده، مجتمع آموزش عال   – ارشد فقه خانواده، 
 افغانستان. 



 

  

90 

هش
پژو

واده
خان

ن  و 
ی زنا

فقه
ای 

ه
 

 .مقدمه 1
که اقسام متفاوتی چون آزادی  پرمناقشه آزادی یکی از  مفهوم   ترین مفاهيم در تمام ادیان و اعصار است 

اجتماعی می  آزادی  انواع  از  دارد.  اجتماعی  آزادی  و  تمام  فردی  در  که  کرد  اشاره  بیان  آزادی  به  توان 
گذا های حيات نوع بشر، اعم از فرهنگی، علمی، اقتصادی، سياسی و... تأثير بسز عرصه  شته  ایی برجای 

است؛ زیرا انسان باید آزاد باشد تا در پرتوی آن بتواند درست بیندیشيد، صحيح را از ناصحيح تميیز دهد  
که نظام    اصح و اصلح را برگزیند. بنابراین، انسان را فردی مختار ناميدند و در سایه   و نتيجه  اختيار است 

ایز نوع انسان با نوع حيوان است و در تکامل  ن حق، اساس تم یابد. باوجود آنکه ای جزا و پاداش معنا می 
گاه در معرض سوءاستفاده قرار می وی نقشی اساسی ایفا می  که پیامد آن، تعدی به  کند متأسفانه  گيرد 

دانان، قوانينی را در جهت محدودکردن این  بنابراین، فقها و حقوق شود.  حقوق دیگران را موجب می 
کردند.   که طرح این مسئله ازسوی فقهای  ابع فقهی و حقوقی می با تتبع در من حق وضع  توان دریافت 

مسلمان، تحت همين عنوان صورت نگرفته است بلکه ایشان در ابواب مختلف فقه، احکامی را وضع  
  قابل توجه دیگر که امروزه در نظام اسالمی   کند. نکته صورت تضمنی بر این مطلب داللت می کردند که به 

که برخی به بهانه یده می تمام جوامع د  گفتاری،    شود این است  استفاده از حق مذکور، بیاناتی اعم از 
رسانه  ایراد می نوشتاری،  را  و...  تعد ای  آنان،  پیامد فعل  که  را سبب    ی به اصل عفاف جنس   ی کنند 

ص می  اصل  و  بیان  آزادی  اصل  اجرای  ميان  تعارضی  اینجا  در  حر ي شود.  از  جنس   م ی انت    رخ   ی عفاف 
گر    ی ن ي نچن ی ا   ی دهد. حال وظيفه در موارد می  چيست؟ آیا امکان تقدیم یکی بر دیگری وجود دارد؟ ا

کدام  یک مقدم است و چرا آن را مقدم باید داشت؟ آیا در این خصوص، ضوابطی را  پاسخ مثبت است، 
 توان در فقه اسالمی یافت؟  می 

که شاید بتوان با تکيه بر مکاتب  یافت،  شده، دست ی در مورد سؤاالت مطرح غربی به پاسخ   هرچند 
که پاسخ آنها نمی طورقطع می اما به  کرد  کامل باشد؛ زیرا  تواند راهگشای این مسئله به توان ادعا  صورت 

ميان مکاتب مادی غربی و مکاتب اسالمی، تفاوت ماهوی وجود دارد. بنابراین، ضروری است تا بدین  
گویی  می پاسخی درخور داد و بدین طریق استعالی دانش فقه در پاسخ فقه غنی اسال   مسئله با تکيه بر 

عناصر   از  استفاده  تقابل،  این  حل  راهکارهای  از  یکی  شود.  تبيین  پیش  از  بیش  زمانه  نيازهای  به 
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ای همچون عنصر مصلحت است؛ زیرا در بطن این مفهوم، قواعد بسياری چون قاعده حفظ  واسطه 
توان  الضرر نهفته است که با تکيه به هر یک می   اهم و مهم و قاعده   تالزم عقل با شرع، قاعده   نظام، قاعده 

کرد؛ ز   ی انت از عفاف جنس ي اصل ص    ی برا   ی شتر ی آن، مصلحت ب   ی را در پرتو ی را مقدم بر اصل آزادی بیان 
 شود. ی ن م ي نوع بشر تأم 

 شناسی تحقیق . روش 2
تحليلی  - وضوع آن از نظر هدف، بنيادی و روش انجام آن توصيفی م تحقيق حاضر با توجه به عنوان و  

آوری اطالعات مورد نياز، روش اسنادی و با استفاده از تحليل محتواست. بر این اساس  جمع   است. شيوه 
و اصل آزادی    ی انت از عفاف جنس ي از آنجا که هدف مقاله حاضر بررسی راهکار حل تزاحم ناشی از اصل ص 

،  ی صر مصلحت است، پس در مقاله حاضر پس از تبيین چارچوب مفهومی عفاف جنس ن بیان براساس ع 
آزادی بیان و مصلحت، منابع موجود در این موضوع مطالعه شده است، اطالعات مورد نياز با روش  

بندی در راستای اهداف تحقيق مورد تجزیه و تحليل  آوری شد و پس از تنظيم و طبقه تحليل محتوا جمع 
گرف   . ت قرار 

 . اصل آزادی بيان 3
توان به اصل آزادی  ترین اصول حقوق بشر، به اصطالح نسل اول حقوق بشر می از مهمترین و بنيادی 

که در بسياری از اسناد بین  کرد  کيد و تصریح است. )اقبالی  المللی جهانی و منطقه بیان اشاره  ای مورد تأ
گرفته است )کاتوزیان،    ( این اصل از ذات انسان 266، ص 1395زاده،  و خليل  ،  1382بما هو انسان نشأت 

دفتری،  گرفته از اصل مذکور را خود سلب نماید )متين تواند حق نشأت کس نمی (. بنابراین، هيچ 103ص 
کليدی تعریف می 18، ص 1348 شود: برابربودن در برخورداری از آن،  (. حق آزادی بیان با هشت مؤلفه 

المللی  آن، تحميل الزام مثبت بر متعاهدان ميثاق بین   ایی، ماهوی و گستره ي جغراف   نامحدودبودن دامنه 
سبب هرگونه اقدامات دولت برای محدودکردن آن،  حقوق مدنی و سياسی، تلقی مداخله این حق به 

گذاری تکليف ایجابی بر دولت برای اطمينان از جریان این حق )ملکوتی و همکاران،    (. 158، ص 1395وا
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 ی فاف جنس ع . اصل  4
که سبب دور   ی نفسان   ی حالت   ی عام و به معنا   ی عفاف، مفهوم  ان و  ي مؤمن از عص   ی در درون انسان است 

که قوه  ی ن واژه به معنا ی ( ا 252/ 9، 1414منظور،  شود. )ابن ی گناه م  ه در خوردن و نکاح  ی شهو  آن است 
ک ي ( از ح ی )امور جنس  کم و  کند و  ی م   ی عقل نه   بر عقل باشد و از آنچه ع و فرمان ي ف مط ي ث  کند، اجتناب 

که عقل و شرع پسند ی ا  ن مفهوم در  ی (. ا 15/ 2،  1365،  ی ده است )مجتبو ی ن همان حد اعتدال است 
،  ی است )راغب اصفهان   ی عقل بر شهوت جنس   که غلبه   ی دامن خاص خود داللت دارد به پاك   ی معنا 

که مکلف ی ( و ا 573/ 1،  1412 گر  ی ت حر ی ف به رعا ظ ن مو ي ن معنا مراد نوشتار حاضر است  م آن هستند. ا
گرد ارسال پ  گ ی ارتباط، فرا که ا ي ام از فرستنده به  گ   ی د ی جد   ی ا معنا ی ام،  ی ن پ ی رنده  وجود  رنده به ي را در 

گ   ی ختن معنا ي برانگ   ی برا   ی ا نشانه و نماد ی آورد  ی م  ف شود، پس  ی رنده است، تعر ي مورد نظر فرستنده در 
گرد ارس ،  ی م عفاف جنس ی ارتباط در حر  گ ی ال پ فرا کرامت انسان ي ام از فرستنده به  است    ی رنده براساس 

معنا   ی ا گونه به  تحر   یی که  موجب  که  شهوت  جنس ی از  شهوت  سو   ی ك  دو  در  در    ی شود  مگر  ارتباط 
ن  يی (. با تب 55، ص 1391،  ی الهد امده باشد« )علم ي خته نشده و به وجود ن ي مجاز، برانگ   ی ها چارچوب 

گزاره   ی ها ن جلوه ی تر روشن از    ی ، برخ ی م عفاف جنس ی مفهوم حر   عبارتند از:   ی ن ی د   ی ها آن در 

 در مقام ذهن   ی عفاف جنس   . 1  - 4
کند؛ ز ی د در عالم عقل، ذهن و اند ی داشته باشد با   ی رون ی قبل از آنکه نمود ب   ی عفاف جنس  را  ی شه حکومت 

ن امر  ی با توجه بد   ی ن ی د   ی ها گزاره رو  ن ی رند. ازا ي گ ی سرچشمه م   ی و   ی ن ی ب افعال انسان از نوع افکار و جهان 
کرده ي توص   ی م عفاف جنس ی انت از حر ي ص   ی در راستا   ی و فکر   ی ذهن   ی به اصالح باورها   اند. ه 

 در مقام فعل   ی . عفاف جنس 2  - 4
کند،  ی ش است و چنانچه به حر ی در افعال خو   ی م عفاف جنس ی ت حر ی فرد مکلف، ملزم به رعا  م آن تجاوز 

عفت از    ی فقط به معنا   ی م عفاف جنس ی انت از حر ي از ص مستحق عقاب است. مراد  ده شده و  ي نام   ی عاص 
معنا  به  ن   ی زنا  آن  غلبه ي خاص  مطلق  مراد،  بلکه  جنس   ست  شهوت  بر  تمام    ی عقل  بنابراین،  است. 
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گزاره 19/ 1،  1429،  ی شود. )بحران ی انسان را شامل م   ی ساحات رفتار  دال بر مطلب مذکور    ی ها ( از جمله 
 ز: عبارتند ا 

نت زنان مگر در موارد استثناء  ی مر به غض بصر در مقابل نامحرم و عدم جواز ابداء ز که ا   یی ها گزاره   - 
 ( 160/ 4،  1387،  ی طوس خ ي ؛ ش 31و    30کند. )نور:  ی م 

کف ي بودن تمام بدن زنان به غ که داللت بر عورت   یی ها گزاره   -  ن دارد و حکم به ستر عورت  ي ر از وجه و 
ن،  ی ؛ فخرالد 256/ 4،  1412،  ی حل ود ناظر وجود دارد. )عالمه که احتمال وج   ی در موارد   ی دهند، حت ی م 

 ( 21/ 6،  1419،  ی ؛ عامل 84/ 1،  1387
؛  28و  27کنند )نور: ی حکم م  ی و  بدون اجازه  ی گر ی د  که به عدم جواز دخول به خانه  یی ها گزاره  - 

م خاص  ی د به حر ورو   ی خانواده خواسته شده است که برا   ی از اعضا   ی ( و حت 326،  1429،  ی س حل ی ادر ابن 
بگ   ی جنس  آنان اجازه  از  )نور:  ي زن و شوهر  اردب 59و    58رند  ب ی ل ی ؛  طلب اجازه  552تا، ص ی ،  (. دستور 

فه، عام و مطلق است و  ي ن وظ ی کنند، ندارد بلکه ا ی م   ی که در آنها بانوان زندگ   یی ها اختصاص به خانه 
(. در  1171/ 2،  1428ان،  ی ن دارد )جعفر ا ی ستند، جر ي د به پوشش هم ن ي که مق   ی ان در مورد مردان و زن   ی حت 

ع درصدد است تا با وضع چن  کامل   ی م عفاف جنس ی ، حر ی ن دستورات ي واقع، شار ن روش حفظ  ی تر به 
 شود.  
، مشروع دانسته شده است و خون  ی م عفاف جنس ی که در آنها دفاع در برابر نقض حر   یی ها گزاره   - 

؛  55/ 15،  1413،  ی د ثان ي ؛ شه 291/ 7،  1407،  ی ن ي ل داند. )ک ی رصورت جراحت و تلف، هدر م متجاوز را د 
 ( 423/ 41،  1422،  یی خو 

گزاره ی براساس ا  که اصل عفاف جنس ی توان در ی ها م ن  کم است و و ي بر ح   ی افت  ملزم    ی ات انسان حا
 انت از اصل مذکور است. ي م و ص ی ت حدود و حر ی به رعا 

 . اصل مصلحت 5
گرفته و به خير و منفعت نيز معنا شده است.    مصلحت در مقابل مفسده و فساد   عرب، واژه در لغت   قرار 

اصفهانی،   مصطفوی،  576،  1392)راغب  ص 1374؛  آن 307،  بعضی  ظاهری  (  خير  و  نفع  از  فراتر  را 
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آن دانسته  و  دیده اند  نزدیک  سعادت،  و  حکمت  مانند  مفاهيمی  با  )ایزدهی،  را  ص 1392اند   ،36 )  .
کلمه در ميان اندیشم برداشت  کرد؛ زیرا  ندان متفاوت است و نمی ها از این  توان تعریفی دقيق از آن ارائه 

که بار ارزشی دارد و فهم عميق آن، ارتباط عميقی با دین و اهداف کالن   کلماتی است  کلمه از جمله  این 
ع دارد )عليدوست،  وی بسياری از نویسندگان در  های زیادی ازس (. بنابراین، چالش 84، ص 1388شار

گرفت، حتی بحث از عرفی باره صور این  شدن فقه شيعه یا سکوالریزاسيون و تقابل مصلحت و دیانت  ت 
ویژه فقه سياسی اسالم، جایگاه رفيع و مهمی دارد.  و... مطرح شد، اما به هر حال این اصطالح در فقه به 

کرد: توان مفهوم مذکور را به اعتبا طورکلی می به   ر دو حيث تبيین 

 تشریع   در حوزه اعتبار نخست: مصلحت  
که در ورای احکام شرعيه وجود دارد. )مطهری،   ،  1372مراد از این قسم، همان مصلحتی است 

که احکام تابع مصالح و مفاسد است )ایازی،  27/ 2 که  189، ص 1386( مشهور فقها قائلند  ( هرچند 
مباحث فقه عبادی  (. این برداشت بیشتر در  405، ص 1407حلی،  بندگان از درک آن عاجز باشند )عالمه 
 (. 43، ص 1390افضلی اردکانی،  شود )ملک و مباحث کالمی مورد بحث واقع می 
 اجرا   اعتبار دوم: مصلحت در حوزه 

حوزه  که در  مصلحت  از  نوع  این  تأمين    در  دارد، منافع همگانی  اجتماعی جریان  و  فقه سياسی 
کارکرد این قسم، مرتبط به روابط انسان با  می  ( درنتيجه  231/ 1،  1418دیگری است. )خمينی،  شود؛ زیرا 

کليه  پذیرش    تبعيت  مورد  و  مسلم  اصل  مفاسد،  و  مصالح  از  عبادی  غير  چه  و  عبادی  چه  احکام، 
(. عنصر مهم مميز این دو مفهوم از  194، ص 1378عينی علمداری،  متخصصان علوم اسالمی است )م 

که در برداشت نخست، تزاحم ميان مصال  ح متعدد یا ميان مصلحت و مفسده،  مصلحت، این است 
کاررفته در برداشت دوم، همواره در تزاحم مصالح دیگر فرض  که مصلحت به شود. درحالی تصور نمی 

ميت زیادی دارد، تشخيص مصلحت اهم از ميان مصالح متعدد است  شود و آنچه در این ميان اه می 
نوشتار حاضر مصلحت به معنای اخير یعنی،    (. منظور از مصلحت در 43، ص 1390افضلی اردکانی،  )ملک 

شوند: تعلق مصلحت به  مصلحت اجرایی است. مصالح در این برداشت، خود به سه نوع تقسيم می 
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،  1988به حقوق اغلب افراد و تعلق مصلحت به فردی معين )غزالی، حقوق تمام افراد، تعلق مصلحت 
یابد  طولی ميان آنها، تعارض خاتمه می   اری رابطه (. درصورت تعارض این مصالح با یکدیگر با برقر 101ص 

 (.  140/ 1،  1413)غزالی،  
 ها . اصل آزادی بيان، مبانی و محدودیت 6
 می اسال   . مبانی آزادی بيان در اندیشه 1  - 6

آموزه  توان برای اصل آزادی بیان برشمرد )مرتضایی و حسينی،  های اسالمی می مبانی بسياری را در 
 (  51، ص 1392

که دليلی  در فقه اسالم، اصل اولی در هر عملی، اباحه و جواز انجام آن است تا زمانی   اول(  اصل اباحه: 
 ذکور، شامل آزادی بیان نيز است. (. اصل م 193تا، ص ، بی ی بر خالفش اقامه نشود )روحانی قم 

 . امتثال دستورات دینی مبتنی بر اصل آزادی بيان 2  - 6
کریم )حجر:  تحقق دستورات دینی مانند ا  (، ابالغ والیت و  44( و تبيین و تفسير آن )نحل:  1بالغ قرآن 

(،  122)توبه:  (، تفقه در دین، تبليغ و نشر آن  2(، آموزش معارف و علوم دینی )جمعه:  67امامت )مائده:  
؛ توبه:  110و    104عمران:  (، امر به معروف و نهی از منکر )آل 111و    256تحقيق و استدالل در امور دینی )بقره:  

اصل آزادی بیان و عقيده. بنابراین، با توجه به مصادیق    واسطه شود مگر به ( و... محقق نمی 67  -   71
که اصل مذکور شرط  یادشده، می  کرد  دین در تمام ابعاد آن است و انکار چنين    الزم برای اقامه توان ادعا 

 د بود. شمولی آن خواه اصلی، ملزم با انزوای دین و عدم جهان 

 اسالمی   های آزادی بيان در اندیشه .  محدودیت 3  - 6
گرچه معتقد به حقوق فردی به عنوان پایه و بنای زندگی بشری  کثر مطلق فالسفه سياسی مدرن، ا   ا

کنند که این حق ممکن است در یک جامعه تحت شرایط خاصی محدود  هستند با این حال تصریح می 
روشن )مبهم( یک  ا چند حق بنيادین، تضاد بین محتوای روشن یا نيمه در وضعيت تضاد بین دو ی   شود: 
ارها  تضاد بین یک حق بنيادین و خطر جدی و شدید تهدیدکننده جامعه، تضاد بین حقوق و هنج   حق، 

(. بنابراین، امروزه نوعی توافق عمومی  83، ص 1395های فرهنگی اساسی یک جامعه )رضوانی،  و ارزش 
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باید   که  دارد  ازاین وجود  کرد.  مشخص  مرزی  و  حد  بیان  آزادی  اصل  بشری  برای  جوامع  همه  رو 
های دیگر  با ارزش   اند؛ زیرا ممکن است اعمال آزادی بیان در تالقی هایی را برای آن وضع کرده محدودیت 

گيرد )ملکوتی و همکاران،   ها  ز اصل آزادی بیان را همچون بیشتر آزادی ي (. اسالم ن 160، ص 1395قرار 
گرفته است. این محدودیت پ  ها  ذیرفته است، اما برای آن حدودی متناسب با مبانی این آزادی در نظر 

گونی ایجاد شده است مانند عدم اهانت به ع   به  گونا قاید و مقدسات، جلوگيری از افکار و عقاید  دالیل 
ه، رشد صحيح  ناصواب و مضر، تعيین مکان و محيط مناسب برای بیان و نقد صحيح اندیشه و عقيد 

صحيح، ایجاد نظم و    سالم علوم، تکامل روحی و سعادت انسان در پرتو فکر و اندیشه   ی اندیشه و توسعه 
 (. 61، ص 1392ه و مانند آن )مرتضایی و حسينی،  امنيت، حفظ حکومت و نظام سياسی در جامع 

از: ارتداد )ر.ک.، بقره:  های آزادی بیان در این حوزه عبارت است  برخی از مهمترین حدود و ممنوعيت 
کفر و انکار ضروری دین )ر.ک.، نساء:  217 (، تکذیب آیات الهی  17(، افترا به خداوند )ر.ک.، یونس:  136(، 

کهف:  (، استه 10)ر.ک.، تغابن:   )ر.ک.، توبه:    ص؟ (، دشمنی و مخالفت با رسول  106زا و تمسخر )ر.ک.، 
(، سب و شتم و نصب )ر.ک.،  52؛ ذاریات:  36صافات:    ؛ 4؛ ص:  5(، تهمت به پیامبر )ر.ک.، انبياء:  63

(، تبعيض در  83عمران: (، مقابله با دین اسالم و ایجاد اختالل در آن )ر.ک.، آل 282/ 1، 1403طبرسی، 
(، بدعت در  12(، طعن در دین )ر.ک.، توبه:  75(، تحریف دین )ر.ک.، بقره:  151- 150)ر.ک.، نساء:    دین 

کلينی،   (، فتنه و  42/ 2،  1378(، استخفاف دین )ر.ک.، ابن بابویه قمی،  142/  1  ، 1429دین )ر.ک.، 
گفتار و جدال بیهوده و باطل )ر.ک.، لقمان:  112انحراف در دین )ر.ک.، انعام:   اهانت به مقدسات  (،  6(، 

کلينی،    (. 51، ص 1392(. )مرتضایی و حسينی،  7/ 15،  1429پیروان سایر ادیان )ر.ک.، 

 با اصل آزادی بيان در پرتو عنصر مصلحت   ی نت از اصل عفاف جنس ا ی . تأملی بر تقابل ص 7
با تکيه بر آن  ای از قواعد و اصول بنيادین نيازمند است تا  ای علمی به مجموعه هنگام مواجهه با مسئله 

کرد. این اصول و قواعد، قدرت تجزیه و تحليل   گون تجزیه و تحليل  گونا بتوان مسئله مورد نظر را از ابعاد 
این اصول و   ( از جمله 151، ص 1381زاده سوار، کند. )قربان ی و حيات فکری به محققان اعطا می منطق 

کرد که با تمسک ب قواعد می  توان تعارض پدیدآمده ميان مسائل را  ه آن می توان به عنصر مصلحت اشاره 
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های زمان حل  و اصل آزادی بیان به روش منطقی و متناسب با نياز   ی مانند تعارض اصل عفاف جنس 
که بیشتر مباحث   ی شه اسالم ی های بسياری بر اصل آزادی بیان در اند کرد. محدودیت  وارد شده است 

بیان مصادیق است. بنابراین، ضرورت دارد تا بدین امر نه از  های مذکور در مقام  شده در حوزه مطرح 
ق استعالی فقه اسالمی در  حيث بیان مصادیق بلکه از جهت تبيین مبانی پرداخته شود تا بدین طری 

کارگزاران حوزه اجرایی و قضاوت  پاسخ  گویی به نيازهای زمانه اثبات شود. همچنين با تبيین مبنا، امر بر 
 شود.  آسان شده و حقوق نوع بشر بیش از پیش تأمين می   در تشخيص مصادیق 

تبيین می   مسئله  بر مصلحت  تکيه  با  تقریر فقهی  با چند  نظر  که  شود.  مورد  ذکر است  به  شایان 
که نوشتار    پردازی در سایه توان تقریرات بسياری را در حوزه نظریه می  کرد، ولی از آنجا  فقه اسالمی مطرح 

قالب مق  انتخاب اهم موارد و رعایت اصل اختصارگویی سرلوحه حاضر در  این    اله تنظيم شدخ است 
کالن شریعت و  گرفته است. توجه به مقاصد  مصلحت بندگان در استنباط و تفسير نصوص    نگارش قرار 

کم اسالمی و فقيه جامع   که براساس صالحدید حا مبين احکام، حضور جدی احکام حکومی و والیی 
ک و مصلحت در مقام تزاحم  الشرایط انشا می  شود، تقدیم اهم بر مهم و مهم بر غير مهم از جهت مال

ها نمونه دیگر  ضور قواعدی چون الضرر و الحرج و ده پسند در برخی فتاوا، ح حکم، حضور اعتقادات عقل 
،  1388کارگيری اصل مصلحت در نظام قضا و اجرا دارد )عليدوست،  در فقه اماميه، حکایت از ضرورت به 

اند: »اساس فقه و حقوق در اسالم، رعایت مصالح و مفاسد است.  (. بنابراین، برخی بیان داشته 35ص 
(. از  342/ 5،  1376های اسالمی است« )جعفری لنگرودی،  فرقه   علما و همه   این ادعا اعتقاد بسياری از 

که ارتباط بیشتری با بحث مصلحت دارد، می  به قاعده حفظ نظام،    توان جمله قواعد اصولی و فقهی 
کرد.    عقل و شرع، قاعده اهم و مهم و قاعده   مالزمه   قاعده   الضرر و الحرج اشاره 

 و اصل آزادی بيان با تکیه بر »قاعده حفظ نظام«   ی تقابل اصل عفاف جنس   . تقریر اول: حل 1  - 7
نمودن و  (، تأليف، جمع 166/  8،  1410دادن، آراستن، رویه، عادت )فراهيدی،  نظام در لغت به معنای نظم 

که به نزدیک  ظم در  آن، مروارید یا شیء دیگری با ن   وسيله کردن شیء با شیء دیگر است. بنابراین، به نخی 
گویند )ابن منظور،  کنار یکدیگر قرار می  (. در روایات  177/ 6،  1985؛ طریحی،  579/ 12،  1408گيرند، نظام 
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کم اسالمی  (. ازاین 99، ص 1404الحدید،  ده است )ابن ابی اسالمی این واژه بدین معنا استعمال ش  رو به حا
گویند )مفيد،  االسالم می شود، نظام می آميز افراد در جامعه  که سبب استقرار نظم و همزیستی مسالمت 

گفت: »نظام، مجموعه (. در مقام بیان مفهوم اصطالحی نظام می 14، ص 1413 که  توان  ای از عناصر است 
رابطه به  و  منظم  به   طور  هدف مشترک  برای تحقق  کنش متقابل،  وا و  هم  کنش  به  صورت معناداری 

گر در یکی از عناصر  گونه پیوستگی به هم نتظام و به (. این ا 23، ص 1386اند )نمازی،  پیوسته  که ا ای است 
 (. 15، ص 1390اردکانی،    افضلی خللی وارد شود، کل نظام دچار اخالل خواهد شد« )ملک   دهنده تشکيل 

کلی دو نظام می در عالم به  کرد: نظام طبيعی یعنی، نظام مستقل از اراده طور  بشر و نظام    توان تصور 
انسان ان انس  نظام  نظام  ساخته.  مکانيکی،  نظام  شود:  پدیدار  چهارگونه  به  است  ممکن  ساخته 

که نظام سياسی، خرد  نظام اجتماعی است. )اشتراوس،  ه شخصيتی، نظام فرهنگی و نظام اجتماعی 
کرد؛  ساخته قلمداد  توان نظامی طبيعی و انسان ( نظام اسالمی را می 133تا، ص ؛ ریترز، بی 150، ص 1383

غ از دخالت اراده   زیرا ازسویی خواست و اراده  انسان بر استقرار چنين نظامی تعلق گرفته است    خداوند فار
سياست، معانی مختلفی برای نظام    نبوت است. اندیشمندان در حوزه و ازسوی دیگر، مبتنی بر وحی و  

کرده  که در نوشتار حاضر، حفظ  196، ص 1384؛ ابوالحمد، 252، ص 1387اند )شریعتی،  اسالمی ذکر   )
که از آن به عنوان اساس و موجودیت اسالم یاد شده است،   نظام اسالمی به معنای حفظ بیضه اسالم 

گاه وجوب حفظ نظام با استناد به ادله 4/ 2،  1410؛ حلی،  39، ص 1424ی، مورد توجه است )نائين    (. ه 
اختالل نظام نيز اثبات خواهد شد. البته برخی  عقلی و شرعی، حرمت    مالزمه معتبر به اثبات رسيد به 

کرده   فقهی مستقلی تحت عنوان قاعده   محققان، قاعده  ی،  اند )سيفی مازندران اختالل نظا« را عنوان 
کرد و آن حفظ نظام را می   (. بنابراین، مسئله 9/ 1،  1425 را به  توان به عنوان یک قاعده فقهی قلمداد 

تنها در عرض دیگر قواعد بلکه در رأس آنها قرار داد. از جمله  فقهی نه  ه یا رئيسه عنوان یکی از قواعد عام 
 دالیل این مدعا عبارت است از:  

 نظام؛   بودن حکم شرعی حفظ کلی   - 
 تطبيق این حکم بر سایر احکام جزئی؛   - 
 داللت مستقيم این حکم کلی طبيعی بر مصادیقش مانند وجوب جهاد؛   - 
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 (. 43، ص 1390افضلی اردکانی،  بواب فقهی )ملک ا   جریان در همه   - 
را از امور  حفظ نظام را به عنوان یکی از واجبات مؤکده و واردساختن اخالل به آن   هر؟ امام خمينی  

برمی  ع  پاسخ 619/ 2،  1421شمارد. )خمينی،  مورد غضب شار امام  (  که  برخی مبادی    هر؟ هایی  به 
که ایشان اعمال والیت را تاجایی    اجرایی برای حل مشکالت اجتماعی داده  کی از آن است  است حا

کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع  د می  که مصلحت نظام اقتضا دارد چه به لحاظ تنظيمات  اند 
که برحسب احکام ثانویه به مفسده  طور موقت باید اجرا شود و درواقع مربوط به اجرای احکام و  ای 

جهاتی  سياست  و  اسالم  )صابریان،  های  نيست  آنها  ترک  به  راضی  مقدس  ع  شار که  ،  1386است 
 (. 135ص 

 اول( تقریب استدالل به قاعده مذکور  
  ی شود و هرگونه تعد ی افراد جامعه م   ی ن ی و د   ی ، اخالق ی سبب سالمت روان   ی ت اصل عفاف جنس ی رعا 

که با    یی هد داشت تا جا دنبال خوا به   ی اسالم   فرد، خانواده و جامعه   ی م آن انواع مفاسد را برا ی به حر 
کرد.    ی اسالم   ات در جامعه، قدرت نظام ي اخالق   ی فروپاش  دربرابر دشمنان به سمت افول حرکت خواهد 

ک  ی بنابراین، برا  د. در  ی به عمل آ  ی ر ي د از هرگونه خدشه به اصل مذکور جلوگ ی با  ی ان نظام اسالم ي حفظ 
که مسئله ي نت  کم بر سایر قواعد و اصول است در مقام تعارض  فقهی و ح   ای حفظ نظام، قاعده   جه از آنجا  ا

حفظ نظام بر اصل آزادی بیان،    و اصل آزادی بیان در پرتو حکومت قاعده   ی انت از عفاف جنس ي اصل ص 
شود و بدین  ی داده م   ی ان تضيیق شده است و حکم به حفظ اصل عفاف جنس ی ب   ی اصل آزاد   دایره 

 شود. محقق می طریق مصلحت عمومی برای نوع بشر  

 عقل و شرع   مالزمه   و اصل آزادی بيان با تکیه بر قاعده   ی . تقریر دوم: حل تقابل اصل عفاف جنس 2  - 7
که مفاد آن  5/ 1،  1415گویند )سبحانی،  مالزمه می   متکلمان و اصوليان تالزم ميان عقل و شرع را قاعده   )

کند، شرع نيز بدان امر    عقل به هر عبارت است از: »کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع؛   امری حکم 
کرد« )خراسانی، بی  (.  19،  1404(. البته عکس این قضيه نيز ثابت است )کاشانی،  129تا،  حکم خواهد 

که حکم شرعی یافت نشود و عقل، یک مصلحت ملزم یا مفسده  کند،    درواقع در مواردی  کشف  ملزم را 
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کشف خود ا می  کند تواند حکمی را مطابق با  (. حکم عقل در این موارد،  208، ص 1416)مشکينی،  یراد 
که رسول  االتباع است؛ زیرا همان الزم  که حکم رسول خارجی را باید اطاعت نمود، حکم عقل را  طور 

کرد )مشکينی،    (. 18، ص 1418باطنی است، باید اطاعت 
 اول( تقریب استدالل به قاعده مذکور  

کنند  ، مطبوعات و... از حق آزادی بیان خود سوء استفاده می ها رسانه اسالمی، افراد،    گاه در جامعه 
گر در  که پیامد این عمل، واردآمدن خسارات جبران  ناپذیر به مصلحت عمومی خواهد شد. برای مثال ا

گرایی، ازدواج سفيد و... حق آزادی بیان رعایت  جنس مسائل جنسی مانند هم  کشور اسالمی در حوزه 
فحشا، انحراف اذهان عمومی و...، بر مردم    مردم، اشاعه   گی چون انحراف عامه خسارات بزر شود چه  

انحراف عامه  انحراف جامعه   تحميل خواهد شد.  را به   مردم،  انحراف  اسالمی  دنبال خواهد داشت و 
کرد و چه   جامعه  سان  عقل هر ان   بسا سبب انهدام آن شود. اسالمی، نظام اسالمی را دچار اختالل خواهد 

کند، خواه خداباور باشد یا نباشد. در حکم مذکور جای  طرف و غيرمغرضی به قبح این امر حکم می بی 
که عقل به   ای به حکم اباحه گونه شک و شائبه هيچ  صورت یقينی و  این عمل نيست. بنابراین، حال 

 به حرمت عمل یادشده داد.  توان حکم  عقل و شرع می   مالزمه   سبب قاعده صددرصد به یقين رسيد به 

 اهم و مهم   و اصل آزادی بيان با تکیه بر قاعده   ی . تقریر سوم: حل تقابل اصل عفاف جنس 3  - 7
یکی از جهات اعتالی دین مبين اسالم، امکان انطباق آن با مقتضيات زمان و مکان براساس راهکارها و  

کند که تمام  دین به پیروان خود اعالم می ( این  17ص   ، 1424های عقالنی است. )بهبهانی،  دستورالعمل 
نشأت  عاليه دستوراتش  مصالح  از  این گرفته  در  است.  یکدیگر  با  متفاوت  درجات  با  موارد  ای  گونه 

ها را سنجيده و با توجه به مبانی اسالمی، مصالح اهم را  اهميت مصلحت   کارشناسان مسلمان، درجه 
(.  122/ 19تا،  گویند )مطهری، بی اسالمی، قاعده اهم و مهم می   کرد در فقه کنند. بدین روی انتخاب می 

که در اینجا به حکم قاعده اهم و   مثل اینکه امر دائر است بین تصرف در مال غير و نجات نفس محترم 
( و یا در  481، ص 1427کند )مکارم شيرازی،  مهم، نجات نفس محترم، تصرف در ملک غير را تجویز می 
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که در جهت مصالح مسلمانان با رعایت قاعده مصرف غنا   مسئله  گفته شده است  اهم و مهم،    یم جنگی 
 (. 183/ 4،  1407صرف شود )طوسی،  

 اول( تقریب استدالل به قاعده مذکور 
که عدم   تشخيص اهم و مهم و ترجيح اهم بر مهم، یکی از عناصر مهم اداره جامعه اسالمی است 

گر  ن ضربات چبرا رعایت آن در بعضی از موارد  کرد. برای مثال ا ناپذیری را به جوامع اسالمی وارد خواهد 
کم می  رفتن مردم را  طور موقت، جلو حج تواند به رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسالمی شود حا

گر نماز اول وقت موجب حمله دشمن به صف لشکریان اسالم می  کم و فرمانده  بگيرد و یا ا شود، حا
تنها در حيطه اختيار ولی امر مسلمين است  ها نه ماز را بگيرد. تشخيص این مصلحت تواند جلو این ن می 

کارگزاران منصوب از طرف ولی امر می بلکه در سطوح پایین  کنار  تر نيز  توانند بعد از احراز اهم، مهم را 
گر کودکی   ایه در حال  در حوض خانه همس بگذارند. حتی این حکم در زندگی فردی افراد نيز جاری است. ا

گذار  سنجی و تشخيص مورد اهم از مهم را به شدن است در اینجا شریعت، مصلحت غرق  عهده مکلف وا
ک مهم است، مرتکب شده و جلوی غرق  که دارای مال که دارای  کرده و غصب را  شدن طفل و نجات او 

ک اهم است، انتخاب کند. تقدیم اهم بر مهم نه  عقالنی دارد و شاید    ه ریشه ک شرعی دارد بلک تنها مال مال
 (. 134، ص 1386را جزء مستقالت عقليه برشمرد )صابریان،  بتوان آن 

شد.  با تبيین ارتباط این قاعده با مصلحت، ارتباط این قاعده با موضوع نوشتار حاضر نيز روشن  
گر ميان مصالح مترتب بر آزادی بیان و مصالح مترتب   که ا ،  ی عفاف جنس   انت از ي بر اصل ص بدین توضيح 

گيرد بدون شک اصل عفاف جنس  توان ادعا  کند و حتی می مصالح بیشتری را تأمين می   ی موازنه صورت 
  ی ن حکم اله ی ح ا ي صح   ی است؛ زیرا، با اجرا   ی کرد که تحقق آزادی بیان، خود متوقف بر اصل عفاف جنس 

وجود خواهد آمد.  ن به ا ی ب   ی ون حق آزاد ح همچ ي ر صح ي ها در مس ر ارزش ی رشد سا   ی برا   ی بستر مناسب 
دليل مصالح بسيار مترتب بر آن، اهم و اصل آزادی بیان، مهم  به   ی حال در این مورد، اصل عفاف جنس 

که طبق قاعده  توان  ی م  ی در موارد  ی شود. حت مقدم می  ی تقدیم اهم بر مهم، اصل عفاف جنس  است 
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که مصلحتی در اصل آزادی بیان وجود     ی این، مصلحت اصل عفاف جنس نخواهد داشت. بنابر گفت 
 بدون هيچ معارضی در صدر باقی خواهد ماند.  

 الضرر    و اصل آزادی بيان با تکیه بر قاعده   ی . تقریر چهارم: حل تقابل اصل عفاف جنس 4  - 7

کابرد مؤثر دارد و احکام فرعی  که در تعدیل یا تکميل نصوص شرعی  فراوانی از آن متفرع  از جمله قواعد 
حدی است که بسياری از فقها  مذکور به   عده الضرر یا قاعده نفی ضرر است. اهميت قاعده شده است، قا 

(  133، ص 1375اند. )محقق داماد،  مستقلی به آن اختصاص داده   دور در تأليفات خود، رساله   از گذشته 
است، اما بدون  زبور مورد استناد فقها واقع شده  م   با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده 

تردید، قبح ضرر، اعم از مادی و معنوی و حسن جلوگيری از آن و درنتيجه نهی از اضرار، اعم از مادی و  
که عقل صرف  کند و از مستقالت  آن حکم می نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به  معنوی از احکامی است 

کلی مبتنی عقليه است. به عبارت دی  ،  1396بر انصاف است )مظلوم و همکاران،   گر این قاعده از قواعد 
حدیث الضرر را در مقام بیان حکم شرعی بیان کردند که درواقع، چارچوب    ص؟ (. از آنجا که پیامبر  17ص 

که افعال ضرری و  مشروعيت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می  دهد و بیانگر این مطلب است 
که در مقام امتنان بر  123، ص 1394مهدوی، مشروعيت نداشته و حرام است )آقا   ضراری  (. این قاعده 

کم بر تمام احکام اوليه است. برای مثال هرگاه وضو یا بیع موجب ضرر شود   بندگان جعل شده است حا
  شود؛ زیرا حکم ضرری در اسالم جعل نشده حکم وجوب وضو مرتفع شده و به فسخ بیع حکم داده می 

 (.  243، ص 1421است )مصطفوی،  
 ( تقریب استدالل به قاعده مذکور اول 

که بر حکم مصلحتی هيچ ضرری نباید مترتب    مفهوم مصلحت در پرتو قاعده  فقهی الضرر آن است 
که واردکردن خلل به اصل عفاف جنس   شود. در مسئله  اعمال حق آزادی بیان و    وسيله به   ی مورد نظر 

مذکور جریان    قاعده   واسطه ممنوعيت به   است با تحقق عنوان ضرر، حکم حرمت و جاد موضوع ضرر  ی ا 
 یابد.  می 



 
   

 

میان
حل 

ت در 
صلح

صر م
د عن

رکر
کا

بیان
دی 

ل آزا
و اص

سی 
ف جن

عفا
صل 

ش ا
کن

 
 

103 

 گیری . نتیجه 8
آموزه  و  تعاليم  درواقع،  است.  اسالمی  دیدگاه  در  ارزشمند  مفاهيم  از  یکی  اسالمی  آزادی  های 

کرامت و  ترین احکام و دستورالعمل عالی   دربردارنده  رعایت حقوق انسان است. یکی از  ها برای حفظ 
توان آزادی بیان را یک حق  شود آزادی بیان است. می که سبب توجيه اعمال بسياری می   اقسام آزادی 

کرد. بنابراین، افراد قادر به سلب این حق از   که تالزم با انسانيت دارد، تلقی  و بلکه یکی از اصول مسلم 
گوهر انسانيت است. با توجه به ام ست خود نيستند؛ زیرا این امر، مالزم با ازد  استفاده  کان سوء دادن 

طریق، سبب  قرارگرفتن حقوق، حق آزادی بیان نيز ممکن است در معرض سوء استفاده قرار گيرد و بدین 
م عفاف  ی زدن به حر مصادیق روشن این امر، ضربه   شود. از جمله   ی ر اصول مسلم اسالم ی تعدی به سا 

اقدامات    یی ، بزرگنما ی فرهنگ برهنگ   و   ی بندوبار ی ج ب ی ، ترو ی ا ت مستهجن رسانه دا ي ش تول ی )افزا   ی جنس 
گو ي عل   ی ها دولت  اخراج  حجاب،  نمادها   ی ها نده ی ه  تمسخر  اسالم   ی محجبه،  )مقنعه،    ی حجاب 

 ان است. ی ب   ی ه بر اصل آزاد ي ه، چادر و...( با تک ي پوش 
کارآمد با تکيه بر ادله بر فقها و اندیشمندان اسالمی الزم است تا در موارد این  ینی  د   چنين، راهکاری 

کنند. منابع فقهی و حقوقی در موضوع مورد نظر فقط   کارایی و پویایی فقه اسالمی را اثبات  ارائه دهند و 
محدودیت  برخی  و  مبانی  مسئله،  اصل  بیان  ارائه به  مورد  در  و  کرده  کتفا  ا آن  سکوت    های  ضابطه 

ای اندیشيده  قواعد اسالمی ضابطه و  راه حل مطابق با مبانی    اند. بنابراین، ضروری است برای ارائه کرده 
کند تکيه بر عنصر مصلحت است. از  شود. از جمله ضوابطی که در این حوزه می  تواند نقش پویایی را ایفا 
تمام احکام   اندیشمندان اسالمی،  غير عبادی    – منظر  و  عبادی  از  تبعيت    – اعم  و مفاسد  مصالح  از 

فقه سياسی و اج می  امر در  پویایی فقه شيعه  تم کند. جریان این  زیادی دارد و سبب  بسيار  آثار  اعی 
که یکی از مصادیق فقه سياسی و اجتماعی است و با جریان عنصر مذکور   شود. مسئله می  مورد نظر نيز 

،  عقل و شرع، قاعده   مالزمه   حفظ نظام، قاعده   راحتی قابل حل است. توجه به قواعد چون قاعده به 
که    قاعده و  تقدیم اهم بر مهم   کی از آن است  که از جمله مبانی مصلحت در فقه اسالمی است حا الضرر 

شود: اول  به دالیل ذیل بر اصل آزادی بیان، مقدم می   ی مورد نظر، اصل عفاف جنس   در تزاحم مسئله 
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شود و  ی م   ی ان سبب حفظ نظام اسالم ی ب   ی در تقابل با اصل آزاد   ی انت از اصل عفاف جنس ي اینکه ص 
کم بر هر تمام اصول و قواعد دیگر است و مسئله حفظ نظام، قاعده   ه قاعد  مورد نظر، مستثنی    ای کلی حا

،  ی از این قضيه نيست. دوم اینکه سوءاستفاده از اصل آزادی بیان در جهت تجاوز به اصل عفاف جنس 
که این امر از  د  شو ت سبب واردساختن خلل به نظام اسالمی می ی دارد و درنها   ی را درپ   ی ار ي مفاسد بس 

آید. سوم  عقل و شرع، الزم می   سبب مالزمه منظر عقل قبيح است. بنابراین، حرمت شرعی این امر به 
ای ميان مصلحت آن با  مورد نظر باید موازنه   اینکه بر فرض وجود مصلحت در اصل آزادی بیان در مسئله 

گيرد. با توجه به آنکه در   ی م عفاف جنس ی مصلحت حفظ حر  ،  ی م عفاف جنس ی انت از حر ي پرتو ص   صورت 
کرد.  شود آن مقدم بر اصل آزادی بیان می مصالح بیشتری تأمين می  شود؛ زیرا باید اهم را بر مهم مقدم 

طور مطلق مستلزم ورود ضررهایی  مورد نظر، اعمال حق آزادی بیان به   چهارم اینکه با توجه به مسئله 
  سبب قاعده رو به گردد. ازاین چ ضرری مترتب نمی ي ، ه ی ف جنس اصل عفا   ی که بر اجرا ود درحالی ش می 

 شود. الضرر حکم به حرمت اعمال حق آزادی بیان داده می 
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