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  سازي حيا و اخالق عمومي در پرتو  رويكردي برنهادينه
  »گرايي كيفري كمال« ةنظري

  *فر بشري محمدي

  چكيده
مندند و نوعا گرايي شهروندان به گذران يك زندگي ارزشمند عالقهي كمالبر اساس نظريه

براي افراد اجتماع برخـورداري از زنـدگي مطلـوب اهميـت دارد. از سـويي موجوديـت       
حكومت بـراي كمـك بـه اشـخاص جهـت تعقيـب عاليقشـان و بهرمنـدي از زنـدگي          

گونـه كـه حكومـت در خصـوص     رسـد همـان  دانه است؛ لذا طبيعي به نظر ميمن فضيلت
مسائلي چون نظم، امنيت، بهداشت و برقراري عدالت و حمايت از حقوق افراد، مردمانش 

كند، براي تحقق زندگي مطلوب نيز ياريگر آنان باشد. مسئله مهم در ارتباط با را ياري مي
نمايد، كه و آزادي شهروندان، هنگامي رخ مي حوزه اعمال قدرت و احتمال تحديد حقوق

هاي ديني، متمسك به حقـوق كيفـري و تحميـل    ها جهت بسط اخالقيات و ارزشدولت
هايي از ايـن نحـو سـلوك در    شوند. در دامنه جرائم تعزيري كشورمان، نمونهمجازات مي

. اين در حوزه نهادينه سازي حجاب شرعي بانوان، حيا و عفت عمومي قابل مشاهده است
 مختلف سطوح به »توجه«هاي اخالقي، حاليست كه درمسير رشد فضائل و الزام به ارزش

 و ورع بـه  قيتشـو  ،يالهـ  برحـدود  حـاكم  هـاي تيمحدود زينو  احكام، طيشراو عناصر
 از يبرخ كه رسانديم ر،يخ اعمال انجام در خداپسندانه تين داشتن به توجه و يزگاريپره

 و نيتمـر  و ميتعل آموزش، هيپا بر ات،ياخالق يحوزه در آن و رشد و نفس حفظ سطوح
 وجـه  بـر ي، انسـان  فضـائل  و اتياخالق به التزام يدرون شدن نهينهاد و حت،ينص و تـذكر

، بـه عبـارتي   »امـور  نيـ ا در دولـت  يفريك يمداخله« واضحا و است، استقرار و استمرار
مع الوصف  .است شده ليتحص يمعنو يها ارزش يناف و ناكارآمدفضيلت گرايي كيفري، 

تحليلي نگاشته شده، آن اسـت كـه   - نتيجه اصلي در پژوهش حاضر كه به روش توصيفي
 نظـام  در انگـاري جرم مدلتر شدن تواند، منجر به پيشگيري از فربهتوجه به امور فوق مي
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 ياعاجتم رشيپذ يدارا معقول، متفاوت، كـردييرو با را ي گردد؛و اين مدلاسالميحقوق
  .ـدينما يمعرفـ آن، يرحمان بعد به تركينزد و ،مطلوب يرپذيجامعه و

  كمال گرايي كيفري، فضيلت اخالقي، حيا، حقوق جزا. :ها هكليدواژ
  

  . مقدمه1
اي است كه در دامنه قلمروهاي علوم متفاوتي چون : فلسفه، )واژهPerfectionismگرايي(كمال

  دردائره گراييمورد عنايت قرارگرفته است. واژه كمالاخالق، سياست، حقوق و روانشناسي 
 اصـطالح  روزمـره  انگليسـي  زبـان  در«كـه:  اسـت  شـده  تعريـف  المعارف فلسـفه، چنـين  

ــي) (كمــال ــر دارد داللــت گراي ــد ب ــه نســبت تاكي ــاالترين ب ــابي هــاياســتاندارد ب و  ارزي
 )؛ نيـز Hurka, 1993, p. 22»(متعـالي  امـر  تحقـق  بـه  نسـبت  تحسـين  قابـل  ازخودگذشتگي

 سـنت غـرب   و سياسـي  اخالقـي  برجسـته  ازنظريات يكي گرايي كمال فلسفي، دراصطالح
به موجب كليات اين  .است»ارسطو«درزمره تئوري ازآنبخشي حداقل يا بطوركامل كه است،

 حـاالت  از برخـي  ابتـدائاً  كه شناختي است، غايت اخالقي نظريه يك گرايي،انديشه، كمال
 را صـحيح  اقدام و مي كند، توصيف هستند فضيلت و خير ذاتاً كه حاالتي عنوان به را آدمي
 طورمثـال بـه  .شـود  خوبي براي انسـان  احوال چنين به منتج كه داندمي اقدامي حوزه،درهر
 ازهرگونـه  جداي پايبندي به دين، و تقوا دشوار، اهداف دانش،تحقق: گويند مي گرايانكمال

 ،يجـواد (هسـتند  خـوب  باشـد،  نداشـته  يا داشته همراه به انسان براي لذت وخرسندي كه
 و رگـذاربوده يتاث مجـازات  واهداف يانگاربرجرم ييگراكمال رسد. به نظرمي)97،ص1384
و كسـب   فضـائل  ليـ تحمدر راسـتاي   ،دولـت  يفـر يك مداخله اي در جهت توجيهانديشه
  .باشديم، شهرونداناز سوي  هاي اخالقيارزش

  
  گرا كمال بيني دولت و جهان 1.1
گونه كه در قبال تامين امنيت، كه، حكومت همانگرا اين استترين مبناي دولت كمالاصلي

سازي  نظم، بهداشت و سالمت جسماني مردمانش، تكليف و مسئوليت دارد، درمقوله نهادينه
ــخگو       ــهروندان پاس ــر ش ــد و در براب ــد متعه ــز، باي ــاني ني ــاالت انس ــن وكم ــالق، دي اخ

هايي كه به موجب ساختار سياسي و حقوق اساسي خـود  ). دولت2ص،1390باشد(رفيعي،
نبوده و از خود انتظـار دارنـد كـه در اقـدامات و     » طرفبي«نسبت به حوزه دين و اخالق، 
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اند. بدين ترتيب، هاي متعالي رانيز لحاظ نمايند، در اين دستههاي خود، بسط ارزشسياست
و ليبرال، صرفا به دنبال رفع مـانع از مسـير   طرف دولت كمال گرا بر خالف دولت هاي بي

لذت جويي و جلب منفعت اشخاص نمي باشد، بلكه به سان طبيبي مي ماند كه براي درمان 
گردد؛ و هر چند بـه كـام مـريض    مرض و تقويت سالمت و بهبودي بيمار، تسليم وي نمي

لذا هنگامي كه  ).51،ص1379كند (ملكيان، تلخ و ناخوشايند بيايد، سعي در رفع مرض مي
معتقد باشيم، دولت بايد به عنوان مربي اخالقي مردم ايفاي نقش كند، اجازه دارد : برخي از 
شيوه هاي زندگي را بر شهروندانش تحميل كند و برخي ديگر را ممنوع سازد، امور ممدوح 

منـوع  اخالقي را تبليغ و امور مذموم اخالقي را به ابزارهاي مختلفي كه در دسـترس دارد، م 
گرايان، الزام و تكليف به كسـب فضـائل انسـاني،    ). در باور كمال14،ص1374كند(ساندل، 

) دولـت  Neutralityطرف بودن ()، پرهيز از بيPersonal Autonomy( 1تحديد خودآئيني فرد
ــتن ،    ــهروندان (همپ ــي ش ــدگي اخالق ــال زن ــز از  308،ص1385در قب ــين پرهي )، همچن

د تاكيد است؛ و بر اين اعتقادند كـه دولـت بايـد در تقويـت     ) مورIndividualismفردگرايي(
هاي مطلوب اخالقي و ترغيب شهروندان به مندانه شهروندان و ترويج رويهزندگي سعادت

داشتن زندگي ارزشمند، نقشي فعال داشته باشد. بنا بر اين همان طور كه فوقـا اشـاره شـد،    
هـا احتـرام بـه فردگرايـي،     بـه موجـب آن  ي الئيسيسم، ليبراليسم و سكوالريسم(كه انديشه

ي اجـراي  بنـدي بـه تكثراخالقـي و لـزوم بيطرفـي دولـت، در مقولـه       انسان، پايخودآئيني
  هاي اخالقي، مورد حمايت و تاكيد است)، در تعارض با انديشه كمال گرايي است.  ارزش

ل دنيـاي  گرايـي درجامعـه ليبـرا   اي بـراي كمـال  ي برجسته) كه نمايندهJoseph Razرز (
دانـد  معاصر است، نقش دولت را به تمهيد و تامين زمين بازي براي بازي كنان محدود نمي

). از منظر او Alldridge and Brants, 2001,p.43تا بازيگران به دلخواه خود در آن بازي كنند (
دولت در انتخاب نوع بازي نيز بايد ايفاي نقش كند و از قضاوت دربـاره كيفيـت اخالقـي    

ي افـراد، هميشـه انتخـابي    دگي افراد معاف نيست؛ و نبايد تصور كند كه انتخاب آزادانـه زن
است. دولت مي تواند، با استفاده از اهرم هايي چون تعيين » خوب اخالقي«خوب و مالزم 

جريمه محدود مالي، پرداخت يارانه به انواع معيني از امور ارزشمند همچون تعلم، يـا اخـذ   
ي ارزش همچون قمار، در تقويـت زنـدگي خـوب شـهروندانش بكوشـد.      ماليات از امور ب

گرايان در مسائلي چون همجنس گرايي، و ازدواج با همجنس، بـه سـان ليبـرال هـاي     كمال
دانند، در صورتي كه رفتار جنسـي نرمـال و   ها دولت را مجاز ميطرف نمي انديشند. آن بي

داند، و به عبارتي اگر ازدواج غير همجنس گرايانه را معمول ميان اشخاص را ارزشمندتر مي
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بهتر مي شمرد، در تقويت و ترويج آن بكوشد. در مقابل نظام كيفري مجـاز اسـت، ازدواج   
). رز 240- 243،ص1385بــا همجــنس را منــع كنــد و مــردم را از آن بــاز دارد (ســويفت، 

ت و نه شخصي. مثال تك اي اجتماعي اسگويد حمايت از اشكال ارزشمندزندگي، مسئله مي
شود، نمي تواند تنهـا توسـط يـك فـرد     همسري كه تنها شكل ارزشمند ازدواج انگاشته مي

است كه آن را تاييد نمايـد و از طريـق   » فرهنگ«نهادينه شود. بلكه اين ارزش، مستلزم يك 
). Raz, 1986,p. 109نهاد هـاي رسـمي و تشـويق گـرايش عمـومي، از آن حمايـت گـردد(       

كردن گرايانه براي بقاي خود نيازمند اقدام عمومي هستند. از اين منظر پشتاي كماله آرمان
هاي خير، منتهي گرايي، در عمل تنها به يك بن بست سياسي در حمايت از برداشتبه كمال

هـا را  هـاي مثبـت فرهنـگ   انگاري بخت بقاي بسياري از جنبـه نخواهد شد، بلكه اين سهل
  ).Raz, 1988-89,p. 162تحليل مي برد(

  
  گرايي كيفري در جرائم تعزيري بارقه كمال 1.2

 با قضايي سيستم و تقنيني گذاران سياست سو يك در نظام حقوق كنوني كشورمان ايران، از
از مقوالتي چون پياده سـازي   توانندنمي به رعايت موازين اسالمي، آن اتصاف وجه به نظر

 ديني توجه باشند؛ و حاكميتو بي غافل مذهبي ها و باورهاياخالق و نهادينه سازي ارزش
 يوظيفـه  خـود،  اجتمـاعي  و فرهنگي خاص مقتضيات به عنايت با ايران اسالمي جمهوري

 طريق از دارند، بيروني و خارجي هايجلوه كه را دينيهايارزش و احكام كه داندمي خود
تسهيالت، و..) و همچنـين  غيرقهري يعني(ارائه خدمات، آموزش،  تدوين قوانين و مقررات

 كـه  حاليسـت  در اين. سازد نهادينه و كيفر)، اجرايي اعمال و ابزار قهري(يعني جرم انگاري
 تـالش  و اجبـار  و تعيـين الـزام   بـا  است برابر اعمال مجازات، حوزه اين به حكومت ورود

كـه   شـهروندان؛  خصوصـي  زندگي و اجتماعي حيات حريم مرز در مداخله براي حكومت
 و تقنيني هاي سياست اين شكست يا (توفيق اقدام، اين ميزان استقبال مردم از از نظر صرف

 ايجاد و شهروندان ميان اخالقي باورهاي و هاارزش سازي عيني و عملي پياده در قضايي)،
به همين مناسبت، طي  .است پرسشي جدي كماالت، اين به نسبت قلبي باور و عملي تعهد

هاي شاخص و متعددي كه در اصـول قـانون اساسـي جمهـوري     مباحث زير به طرح گونه
اسالمي ايران، و نيز در قوانين عادي جزايي كنوني كشور اعمال شده انـد، و بيـانگر اتخـاذ    

هـاي متعـالي و   گرا، نسبت به پياده سازي اخالق و نهادينـه كـردن ارزش  رويكردي فضيلت
  واهيم پرداخت.باشند، خكماالت رفتاري نسبت به اعمال شهروندان مي
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  گرايانه در سند باالدستي كشور مالحظات كمال 1.3
تحقـق   متضـمن  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  اساسي بخش قابل توجهي از مفاد اصول قانون

هاي زندگي مطلوب و اشاعه فرهنگ ارزشمند حيا و عفاف و ترويج دينداري با تدبير مولفه
 بـه  بخشـي  رسميت با اساسي قانون ازدهمدو ابزار غالبا غيرقهري است؛ به عنوان مثال اصل

دهد. مي نشان را مطلوب زندگي به اساسي قانون كالن نگرش جعفري، مذهب و اسالم دين
 اسـالمي  مـوازين  براساس بايد مقررات و قوانين كليه اساسي، قانون چهارم اصل موجب به

 رسميمذهب احكام و اصول با مجلس مصوبات مغايرت عدم پنجم، و هفتاد اصل در. باشد
 مجلـس  نماينـدگان  سـوگندنامه  متن موجب به همچنين .استگرفته قرار تاكيد مورد كشور
 سوگندنامه متن موجب به .اندشده متعهد »اسالم حريم از پاسداري« به هااسالمي، آنشوراي
 و رسـمي  مـذهب  از پاسداري به يكم، وي و بيست و يكصد اصل موضوع جمهور، رييس
 كه است شده تاكيد امر اين بر اساسي قانون مقدمه است. همچنين در شده ملزم دين ترويج
 برخـورد  از زمينـه  درايـن  قرارگيرد، و »اسالمي فرهنگ اشاعه« خدمت در بايد سيما و صدا
 و تخريبـي  هـاي خصـلت  تـرويج  و اشـاعه  از و جويـد،  بهـره  متفـاوت  هـاي انديشه سالم

در توليـد   اسـالمي  مـوازين  رعايـت  پـنجم  و هفتـاد  و يكصـد  اصل. ضداسالمي پرهيزكند
 و هفتاد و يكصد اصل است. در همين رابطه، در دانسته ضروري را سيما و صدا هاي برنامه
 كـه  انـد، شـده  اعـالم  بـازنگري  غيرقابـل  اساسـي قـانون  در مصرح مقوالت از برخي هفتم

 مقـررات  و قـوانين  كليه ابتناي نظام، بودناسالمي: دارد ديني وجه هاآن از بعضي ممنوعيت
 و امـر  واليـت  ايران، اسالمي جمهوري اهداف و ايماني هاي پايه اسالمي، موازين براساس
  .اندايران در اين زمره رسمي مذهب و دين امت، امامت
 كـرده  موظـف  را ايـران  اسـالمي  جمهوري دولت اساسي، قانون سوم اصل يك، از بند
براي نيل به ايـن هـدف و   . كند ايجاد »اخالقي كماالت رشد« براي مساعدي محيط تا است

 نظر به. كند استفاده تواندمي دارد اختيار در كه مختلفي ابزارهاي از دولت تحقق اين وظيفه،
 اعطـاي  و غيرمالي و مالي امكانات استخدام و» معنوي و مادي حمايت و آموزش« رسدمي

 ايـن  تحقـق  بـراي  حكومـت  ابـزار  بهتـرين  اخالقـي،  فضـائل  مـروج  هايفعاليت به يارانه
  است.  مهم

اساسي، و با تعابير مختلف توجـه شـده اسـت.     قانون متعدد به مقوله معنويت، دراصول
 يكـم  و بيسـت  اصـل . دارد اشـاره  معنوي هايرشد زمينه به اساسي قانون سوم اصل 9 بند

 و چهـل  اصـل  3 بند در. است داده قرار توجه را مورد »زنان معنوي حقوق« اساسي، قانون



  1397سال نهم، شمارة سوم، پاييز  ،نامة زنان پژوهش   92

 دولـت  سوم هم، اصل نهم بند در .است گرفته قرار توجه مورد معنوي خودسازي سوم، نيز
 همچنـين . اسـت  شده مكلف معنوي هايزمينه تمام در همه براي عادالنه امكانات ايجاد به
 بـراي  كـافي  تـوان  و فرصـت  شـدن  فـراهم « مؤلفـه  ، وسـوم  چهـل  اصل 3 بند موجب به

 ساعات و محتوا شكل، تعيين در و كشور اقتصادي برنامه تظيم در بايد ،»معنوي خودسازي
بدين ترتيب آشكار اسـت، قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي       .گيرد قرار مدنظر افراد كار

كند تا شهروندانش را براي گذران يـك زنـدگي ارزشـمند قـادر سـازد، و      ايران، تالش مي
ل را مبناي نظام قانونگذاري خود هاي خير و حركت به سوي كما چنين نظامي، كه برداشت

 ورزد دهـد، مطلـوبتر از حكـومتي اسـت كـه در اهتمـام بـه ايـن كـار قصـور مـي           قرار مي
  ).  70- 69،ص1390(رفيعي،

ابزاري «اما بايد دقت داشت، بحثي مهم در خصوص نوع نگاه نظام سياسي به اين امر، و 
نهفتـه اسـت؛ چراكـه     شـود، بـه كـار گرفتـه مـي    » كه جهت اجرايي نمودن و بسط فضيلت
و غير  (جرم انگاري، تحميل كيفر و اجراي مجازات) حكومت طيف ابزارهاي متنوع قهري

). مقصـود از ابـزار قهـري، تهديـد بـه      62: 1390(راسخ و رفيعـي،   قهري را در اختيار دارد
تحميل مجازات قانوني در خصوص افرادي است كه نسبت بـه امـر و نهـي قانونگـذار در     

اند. اعمال مجازات حبس، مصـادره آالت جـرم و   هاي اخالقي، تمكين ننمودهاجراي ارزش
). درمقابل توسعه 90،ص1389بستن مكان هاي وقوع جرم از جمله اين ابزارهاست(هارت،

هاي اقتصادي و اجتماعي آموزش وتعليم رايگان، اطالع رساني همگاني، تقويت زيرساخت
ــي، از ج    ــاالت اخالق ــط كم ــير بس ــه در مس ــري    جامع ــر قه ــزار غي ــدامات و اب ــه اق مل

  شوند.   مي  برشمرده
  
  گرا در قوانين عادي تاثير انديشه كمال 1.4
از جملـه قـانون    ،تـاكنون  1358 يزمـان  يبـازه  در كشورمان درمصوبات كيفري  به ينگاه

 از يحـاك و ديگر مقررات جزايي پراكنـده،   1375و قانون تعزيرات  1392مجازات اسالمي 
 يمتعـدد  يهايانگار هنرجرم و فرهنگ علم، اخالق، ن،يد متنوع يهامقوله در كه است آن

 فيـ تعر تخلفـات  ليـ قبنيـ ا بـه  يدگيرسـ  جهت زين يخاص ينهادها بعضا وگرفتهصورت
جـرائم عليـه اخـالق و عفـت عمـومي، جـرم       : چون يموارد به توانيم انيم ازآن. اند شده

 اسـتعمال  ممنوعيـت  بـانوان، قـوانين  از سـوي  شرعيانگاري نسبت به عدم رعايت حجاب
 اجتمـاعي،  هـاي  شـبكه  برخـي  در عضـويت  اي، ممنوعيت و فيلترينـگ ماهواره تجهيزات
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 حاكميـت و ارسـال   همـراه، قانونگـذاري و مداخلـه    تلفـن  هاي اپليكيشن بعضي فيلترينگ
اي از موضوعات مورد مطالعـه   ماهواره امواج در اختالل ايجاد يا جلوگيري جهت پارازيت

 از مرتكـب  يرابـرا  اعـدام  مجـازات  ،يدرموارد بعضا كه يمقررات باشند ؛ر سطور آتي ميد
در مباحـث بعـد بـه مطالعـه بيشـتر مقـررات مـذكور         .انـد درنظرگرفته االرضيافسادفباب

  پرداخت.  خواهيم
  
  حجاب شرعي بانوان صيانت از عفاف و پاسداشت . قوانين2

شرعي، عرفي و اجتماعي، حجـاب و چگـونگي ظـاهر    در جامعه ايران به لحاظ معيارهاي 
گذاران قرار گرفتـه اسـت؛ و سـابقه اي    بانوان از ديرباز مورد توجه دولت مردان و سياست

كنيم كه نظام ممزوج با دين و سير تاثرات آن از مقتضيات زمان، داشته است. ابتدا اشاره مي
شرعي و فقهي است، بدوا بـا  تقنيني ايران، درخصوص مقوله حجاب كه داراي خاستگاهي 

، و نيـز برخـي از مقـررات و    1362، مصـوب سـال   2قـانون تعزيـرات   102تصويب مـاده  
هاي مرتبط با آن، به بحث الزام حجاب ورود پيـدا كـرده اسـت. رعايـت حجـاب       نامه آيين

شرعي از سوي زن مسلمان در مقابـل نـامحرم، بنـابرحكم اولـي امـري واجـب و تكليـف        
سلمان چه در صحنه اجتماع و چـه در خفـاي منزل(درمرئـي و منظـر     شخصي هر بانوي م

باشد؛ اگرچه او در بالد كفر باشد(تشريع حجاب به حكم اولي بر زن غيرمسلمان نامحرم)مي
واجب نيست)؛ و بنا بر حكم ثانوي، كه تابع دفع مفسده يا جلـب مصـلحتي عينـي اسـت،     

 جمهـوري  شود. در واقـع، نظـام  ه اجرا مياجبار بانوان مسلمان بنا به حكم ثانوي، در جامع
ايجـاد التـزام    و ارزشـمنداخالقي  اهـداف  بـه  دستيابي براي بستري تحقق منظور به اسالمي

 بـرده  كار به مختلفي هاي كار راه اسالمي، و كاهش تحريكات جنسي، شئون عملي درحفظ
 و فرهنگي، اجتماعي تدابير شاهد شرعي بانوان، حجاب رعايت با رابطه در خصوصاٌ است؛
 انگـاري  جـرم بـه  تـوان  مـي  هـا  آنجمله هستيم. از نظام مسئولين سوي از شده اتخاذ كيفري

 مصـوبه  تـدوين  ،13753اسـالمي  مجازات قانون 638 ي ماده ي تبصره تصويب و حجابي بي
 و حجـاب  فرهنگ گسترش اجرايي كارهاي راه« عنوان تحت فرهنگي انقالب عاليشوراي
 منكـرات،  بـا  مبارزه ستادهاي تشكيل و1385 سال لباس در و مد ساماندهي قانون، 4»عفاف
و تـالش در جهـت    حجابي، بي با مقابله روش اخير، ساليان طي در كه جا آن از. كرد اشاره

 قرارگرفتـه  بسياري گفتگوهاي و هابحث ، منشأابزار قهرينهادينه سازي حجاب شرعي با 
و  اجرايـي،  هـاي  طـرح  نواقص و هاكاستي بيان و منظرحقوقي از آنبه دوباره نگاهي است،
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رسد. از موضوعات مهمي كـه در ايـن زمينـه حـائز      مي نظر به توفيقات عملي آن ضروري
اسـت؛ بـه هـر    » بـدحجابي «و » بي حجابي«اهميت است، ابهام در مفهوم و مصاديق قانوني 

 ي پديـده  بـا  مقابلـه  سـتاي را در انتظامي نيروي وظايف از حال در عمل شاهديم كه بخشي
 شـمول  حـوزه  وسـعت  و بي حجـابي،  از قانوني تعريف خالء به توجه با است؛ بدحجابي
 شـامل  را ارگـان  اين توسط شده ارائه مفهوم توان ، مي»بدحجابي« از انتظامي نيروي تعريف

 و اخالقـي  شـكني  هنجـار  نوعي طبق اين تعريف، بدحجابي چراكه دانست، نيز حجابي بي
 روانـي  و اخالقـي  امنيـت  افـراد،  رنجـش  و جامعه سيماي كردن مكدر با كه است فرهنگي
سـازد؛ ايـن نحـوه موضـوع      مي رو روبه مشكل با را اجتماعي روابط و كرده مختل را جامعه

 خـود  شناسي عام و كلي، بدون دقت نظر در جزئيات و اوصاف شرعي و فقهي اين مقوله،
  نيست. اغيار افراد و مانعجامع  مذكور تعريف كه گوياست خوبي به

 مانتوهاي پوشيدن. 1مصاديقي با اوصاف كلي چون:  ارائه كه است ذكر به در ادامه الزم
 برهنگـي  و كوتاه شلوار. 3 كوتاه و نازك شال و روسري از استفاده. 2 چسبان و كوتاه تنگ،
 انواع از . استفاده5) 63:  1387زننده(رادان و الياسي،  و تند هاي آرايش از استفاده. 4 پا ساق
 از .استفاده7مانتو  جاي به پوششي هر از . استفاده6زنان  و مردان براي مو انحرافي هاي مدل

. 8دار  فلـش  و دار چراغ متنوع دوخت هاي مدل با كوتاه آستين و زانو باالي كوتاه مانتوهاي
باشـند   مي خاص هاي نشانه و تصاوير و عالئم داراي كه نمايشي هاي كفش انواع از استفاده

 انتظـامي،  نيروي گيرد و..، توسط مي قرار شلوار روي كه بلند ساق هاي چكمه از . استفاده9
 كـه  ايـن  عليـرغم . باشـد  مـي  نقد و مناقشه قابل افراد از بسياري زعم به كه است موضوعي
 عفاف فرهنگ گسترش اجرايي راهكارهاي و ها سياست مصوبه در عمومي فرهنگ شوراي

 بـه  جامعـه را،  در بـد حجـابي   هاي مالك و عفاف قانوني ضوابط و حدود اعالم حجاب، و
 )،44:  1391اسـت(قجري،   گذاشـته  انتظـامي  نيروي عهده به آن، مصاديق تشخيص منظور
گيرد؛ و تعيين ايـن مـالك هـا و     نمي قرار انتظامي نيروي اختيارات حيطه در اساساً كار اين

از سوي ديگر قانونگذار جزايي الزم است، . قانونگذار كيفري استمصاديق دقيق در اختيار 
بـا   دينـي را،  موضـوع  يـك  عنـوان  به حجابي بي مصاديق نظر به بعد شرعي موضوع، تعيين

 نظـام  در رفتـار  ايـن  انگـاري  جـرم  به توجه با و درستي معين نمايدجلب نظر اهل فقه، به 
 گـذار  قـانون  وظايف روشـن و مهـم   جمله از مزبوررا وظيفه بايد ايران، اسالمي جمهوري

 و اسـالمي حجـاب  تعريـف  از خـالي  اسالمي مجازات قانون تنها نه حاليكه در. كرد فرض
 مصـاديق شـرعي   بـه  اياشـاره  تـرين كوچـك  بلكـه  باشـد،  مـي  خود مدنظر پوشش حدود
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 بـودن  متغيـر  آن، يك علت مهم شايد .خورد نمي چشم به كيفري مقررات در نيز حجابي بي
 و عـادات  و باورهـا  با آن تنگاتنگ ارتباط و ديگر فرهنگ به فرهنگي از بدحجابي ديقمصا
 سـرقت،  و قتـل  مثل جرائمي برخالف كه باشد؛ مختلف مردمان، جوامع و جغرافياي رسوم

ديگـر، و در دامـن فرهنـگ هـاي متنـوع شـهري، روسـتايي،         دوران به دوراني از گذار در
 كـه  همـانطور  بحث، اين از گذشته .شود مي تغييرات دستخوش سردسيري و گرمسيري و..

 و كلـي  عنـاوين  ذكـر  و مصاديق تعيين در قانوني ضابطه و چهارچوب فقدان شد، مالحظه
 اوصافي مانند : زننـده، . داشت خواهد پي در را ضابطان اي سليقه برخورد ناشناخته، مفاهيم

 حتـي . دارنـد  متفاوتي مصاديق مختلف، افراد نگاه در مشابه، عناوين يا و دار نشان انحرافي،
 ايـن  از بخشـي  كننـد،  طـي  نيـز  را الزم آموزشـي  هاي دوره برخورد، از پيش ضابطان اگر

دارد و ايـن تنـوع    بستگي افراد نگرش خاص خود و تربيت فرهنگ، سليقه، به ها تشخيص
مــزاج و ســليقه در كارمنــدان و ضــابطان عــام و خــاص، بــراي شــهروندان عــادي قابــل  

  .نمي باشد  بيني پيش
 قـانون  »اجرايـي  نامـه  آيين «و » قانون«به عنوان مثالي ديگر، به موجب ماده يك و چهار 

 مالعـام  در آنهـا  اسـتفاده  هايي كـه لباس فروشندگان مجازات و تخلفات به رسيدگي نحوه
مجلـس   20/3/1368كنـد، مصـوب    مـي  دار جريحه را عمومي عفت يا و است شرع خالف

 آرايش و لباس پوشيدن وضع عمومي انظار در كه كساني«هيئت وزيران، شوراي اسالمي و 
 از خارج و توقيف باشد، عمومي عفت هتك يا و فساد ترويج موجب يا و شرع خالف آنان

اين  2 ماده در مذكور هايمجازات از يكي به مورد حسب و محاكمه صالح دادگاه در نوبت
به عنـوان ضـابطه   » فساد و هتك عفت عموميترويج «، مالك عام »گردندمي قانون محكوم

اعمال مجازات معين شده اند؛ در حاليكه معناي دقيـق ايـن اصـطالحات از سـوي فقهـا و      
متخصصان امرو نيز قوه مقننه روشن نشده و طبيعتا، اجراي آن قابليت و تاب برداشت ها و 

  ور را دارد.تفاسير مختلف، در فضاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي متفاوت حاكم بر كش
 برخـورد، دقيقـا   براي مصاديقي چنين حصر از كلي هدف كه گفت توان مي الوصف مع

نگـاه بـه    داشته اسـت،  قرار انتظامي نيروي مدنظر بيشتر كه آنچه شايد و باشد نمي مشخص
 ايـن  مصـاديقي  قـراردادن  مبنا با بنابراين .»شرعي حجاب« نه است، و بوده »عرفي حجاب«

مد نظر شهروندان و البته طبق  سليقه، اعمال هرگونه از فاقد و يكسان برخورد انتظار چنيني،
 تـا  طـرح،  ايـن  اجـراي  ضـعف  و شدت و ثبات مصلحت خواهد بود. از سوي ديگر، عدم

 يـا  رنگ كم شاهد سياسي، رويكردهاي تغيير با و باشد مي مرتبط سياسي مسائل به حدودي
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 و فـراز  واقـع  در. مقوله مقابله با بدحجابي هستيمدر  انتظامي نيروي اقدامات شدن رنگ پر
 جامعـه  سطح در سياسي هاي چالش از متأثر حجاب، بحث در تساهل يا گيري سخت فرود،
 گانه، سه قواي مسئوالن از برخي و سياسي هاي جريان ايام سال و فصول، از برخي در. است

 از برخـي  در انـد؛ و  پرداختـه  بـدحجابي  بـا  برخـورد  در انتظامي نيروي از عملكرد انتقاد به
: 1392خورد(ثقفي پـور،   مي چشم به اقدامات اين از هايي حمايت ديگر سياسي هاي جريان

  در است؛ شده  انتظامي نيروي اقدامات گير گريبان كه است جدي آفت نيز موضوع اين. )51
 ايـن  پـذيري  تـأثر  باشـد،  جامعـه  در حكم اهللا و تعظيم شـعائر،  اجراي هدف، اگر كهحالي

 در رسـان  آسيب عوامل از در واقع يكي. است غرض نقض موجود سياسي جو از اقدامات
 اخـتالف  و هـا  گيـري  تصـميم  در ناهماهنگي كه است همين حجاب، فرهنگ شدن نهادينه
 سياسـت  يـك  راسـتاي  در برداشـتن  گـام  از را مـردم  مصـاديق،  و تعاريف تعيين در سليقه

 چـون  سـنگي  گـران  هاي ارزش  آزادانه رعايت و دارد؛ مي باز زمينه اين در معين فرهنگي
 در تلـخ  عواقبي آن، به احترام عدم كه تحميلي و اجباري وظايفي صرف به را، عفت و حياء
 تنـزل  دارد، همـراه  بـه  بزهكـار  مرتكب براي را اجتماعي و فردي هاي آسيب و داشته، پي

   .داد خواهد
 و اهـداف  المصـالحه  وجه دينى، خصوصاً و اخالقى و فرهنگى شايسته نيست كه امور

برخي، قرار گيرد. حاكميت كه نماينده مردم ساالري ديني است، ميبايسـت   سياسى اغراض
از دامن زدن به رفتارهاي اقتدارگرايانه در مسير بسط تربيت اخالقي زنان و مـردان اجتمـاع   

نيـروي پلـيس بـا     ). لذا جا دارد دسـتگاه قضـا و  298:  1393خود، اجتناب نمايد(فيرحي، 
رويكرد كيفري خود در مبارزه با بـدحجابي و سسـتي در رعايـت مـوازين حيـاء و       تعديل

عفاف، اختيارات خود را به ديگر متولياني بسپارند كه صاحب اختيـار ابزارهـاي آموزشـي،    
فرهنگ سازي، اطالع رساني و روش هاي غير قهري هستند، و از ظرفيت هاي موجـود در  

و قانون در  اخالق و دين نحوه و چگونگي رابطه زدايي در گيرند؛ و با ابهاماين حوزه بهره 
ظـاهري فعلـي را    و سپس براي شهروندان خود، تعـارض هـاي   مديران، جامعه، ابتدا براي

ديني اجتماعي را با ارائه الگـويي   ارزش هاي درنظام نشده حل هايچالش و مرتفع نموده؛
  .مشخص و واحد، پاسخ دهند
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  پارازيت ارسال ـ اي ماهواره تجهيزات استعمال ممنوعيت قانون. 3
 و گـذرد مي »ماهواره از دريافت تجهيزات كارگيري به ممنوعيت« قانون ازتصويب سال 23

 امروز اگر اما است، بوده آن صحيح و درست اجراي قانون وضع، از قانونگذار هدف طبيعتا
 اجرايـي  وضـعيت  چه در پنجم مجلس سوي از شده تصويب قانون اين كه بپرسيم خود از

  بود؟ خواهد چه پاسخ دارد قرار
 و تهـران  هـاي  خانـه  بام اندكي از بر شايد )23/11/1373قانون ( اين تصويب زمان در
 بـه  نگـاهي  امروز اگر اما نصب بود، ماهواره آنتن و گيرنده كشور روستاهاي و شهرها ديگر
 كـه  باشـد  ايخانـه  كمتر شايد ، بيندازيم كشور شهرهاي ديگر يا تهران هاي خانه بام پشت
 بـر  مبنـي  خبرهـايي  هـم  گـاهي  چند از هر نباشد. البته آن نصب بام پشت بر ماهواره ديش

امـا   شـود،  مـي  منتشـر  مـاهواره  آنـتن  دارنـدگان  با انتظامي نيروي محلي و مقطعي برخورد
 و دارد دوام روز چند حداكثر و ساعت چند تنها واقعيت اين است كه اين ايجاد محدوديت،

 و كـرده  مهيا ديگر وسيله در فاصله اندكي گيرنده و آنتني اين از كننده استفاده هاي خانواده
  شوند. مي مشغول ارتباطي وسيله اين از استفاده به باز

 دسـتگاه  از اسـتفاده  و فـروش  و خريـد  منـع  قـانون  اجراي وضعيت از كلي ارزيابي در
توفيـق   قـانون  ايـن  تنهـا  نـه  قـانون  اين تصويب از پس سال 23 در كه گفت بايد ماهواره،

 بعضـا بـر   و انـد  شـده  هم برابر چندين وسيله اين از كنندگان استفاده بلكه چنداني نداشته،
 يـك  مـردم  از كثيري جمع كه قانوني تصويب اينكه از فارغ .شود مي افزوده هم آنها تعداد
 در نه، يا دارد سازگاري ملت و كشور كالن مصالح با ميزان چه تا كند، شكن قانون را كشور
در طول بيش از  5كه اجراي مفاد اين قانون گفت بايد ماهواره موضوع به گرايانهعمل نگاهي

 پذيرفت است؛ و بايد ناكارآمد و ناكام بوده عمالً »ايجاد ممنوعيت« سياست دو دهه و اعمال
 تشخيص«حكما قول به بنا و است شده چنين كه دارد وجود بنيادي و ساختاري مشكلي كه

 در كـه  ديـد  بايد حال .)59:  1381(وكيل زاده، » است درمان گام نخستين ، بيماري صحيح
 سـاليان  در آن، ممنوعيـت  قـانون  رغـم علـي  چرا و كجاست در كار مشكل ماهواره مبحث
 زمـاني  رسد تـا نظر مي است؟ به يافته افزايش روز به روز وسيله اين مشتريان تعداد گذشته

توجه  قابل تفاوت ملي و صدا وسيما هاي شبكه هايبرنامه و ايماهواره هايبرنامه ميان كه
 خواهـد  وجـود  ماهواره براي تقاضا و نياز ، دارد وجود...)و تنوع و كميت و كيفيت نظر از(

 از كـه  هـايي برنامـه  بـا  داخلـي  هـاي برنامـه  شكاف بيشتر چه هر كردن داشت. بنابراين كم
 شود، در ضمن احترام به موازين ديني و فرهنگ ملـي، مـي  مي پخش ايماهواره هاي شبكه
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باشد؛ اما نكته اساسي تـري   موثر اي ماهواره هاي برنامه مخاطبان كاهش در درصدي تواند
موضوع قابـل طـرح اسـت كـه در سـطور زيـر        رعايت جنبه ديني و شرعيدر خصوص 

  اختصارا بدان مي پردازيم :
ز هزاران ابزار متنوع و گسترده اي است كه پيشرفت علم و تكنولـوژي و  ماهواره يكي ا

، از »نحوه كاربرد«فناوري نوين در اختيار بشر قرار داده است؛ آالت و امكاناتي كه به لحاظ 
آالت مشتركه تلقي شده و از ظرفيتي دوگانه هنگام اسـتعمال برخوردارنـد. در واقـع ابـزار     

بـه كـار   » اغراض حـالل «ان گونه كه مي توان آن ها را براي مشتركه، لوازمي هستند كه هم
نيز به كار گرفت؛ در حقيقت بسـياري از ابـزار   » اغراض حرام«برد، مي توان آن ها را براي 

رايج در زندگي كنوني بشر (همچون: تلويزيون، راديو، ويدئو، انواع اپليكيشـن هـاي تلفـن    
لحـاظ  ويژگي هستند. اين گونه وسـايل از   همراه، اينترنت و پست الكترونيك) حائز چنين

دانسـت؛ چـرا كـه منفعـت روا و     » پليـد «، و نمي توان ذات آن هـا را  ارزشي خنثي هستند
سوء «منفعت ناروا براي آن ها علي السويه است و در حقيقت ناروايي و قباحتشان، ناشي از

ل و اسـتفاده حـرام از   از آن هاست. از ديد فقها استعمال مباح از اين وسايل، حـال » استفاده
) و در حقيقت حكم تابع نحوه اسـتفاده  62- 61:  1394ها جايز نيست(سروش محالتي،  آن

شهروند مسلمان از اين ابزار است. طبيعتا ماهواره نيز در جرگه آالت مشتركه قرار داشـته و  
تائي با استفاده كنندگان مباح، نمي توان برخورد شرعي كرد. در همين راسـتا بـه ذكـر اسـتق    

حكـم تماشـاي   «درخور توجه، از مرحوم امام خميني(ره) منقول در صحيفه، در خصـوص 
پخـش مـي شـوند    » هاي تلويزيوني شهوت انگيـز كـه از سـيماي جمهـوري اسـالمي     فيلم

)http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51479/ (دازيم، متن استفتاء :، مي پر  
    1408 االول جمادي 2/  1366 دي 3: زمان  
    جماران تهران،: مكان  
   انگيز شهوت تلويزيوني هايفيلم تماشاي حكم: موضوع  
   )جمهور رئيس( علي سيد اي، خامنه: كننده سؤال  
 مـد  ــ  خمينـي  امـام  حضرت انقالب كبير رهبر مبارك محضر. الرحيم الرحمن اهللا بسم  
    العالي  ظله
 و فيلمهـا  مـورد  در سـيما  و صـدا  مسـئوالن  نظرخـواهي  به پاسخ در حضرتعالي فتواي  

 حضـرتعالي  فتـواي  جهت از را مسئولين و مردم خيال و بود هاابهام به قاطعي     پاسخ آهنگها
 ايدفرموده موقوف را هافيلم تماشاي جواز حضرتعالي كه نكته     اين ماند مي باقي. كرد آسوده
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 بـراي  ورزشـكاران  عريـان  پيكـر  تماشـاي  كـه  اينست     واقعيت.نباشد انگيز شهوت اينكه به
 جوانـان  اغلـب  براي هافيلم در زنان     از بسياري حركات و چهره تماشاي و زنان از بسياري
 براي آنچه كه دارند     وظيفه سيما و صدا مسئوالن آيا كه است اين سؤال. است انگيز شهوت
 وظيفـه      كشـور  مسئولين عنوان به ما آيا و نكنند؟ پخش است انگيز شهوت مردم از بسياري
 مـا  عهـدة  بـر  ايوظيفـه  چنـين  اينكه يا كنيم؟ منع آن پخش و توليد و تهيه از را آنها داريم
 بـه  شود مي شهوت دچار هافيلم اين تماشاي با كه هر بگوييم مردم به است كافي     و نيست

 عزّكم اهللا ادام. فرمايند راهنمايي مورد اين در را حقير است مستدعي     نكند؟ نگاه ما تلويزيون
     اي خامنه علي سيد ـ 66/  10/  2.ظلّكم و

  پاسخ :   
   تعالي بسمه  

 بـه      شـهوت  با كس هر و كند اجتناب بايد شود شهوت دچار فيلمها اين تماشاي با كس هر  
ــن ــا اي ــاه فيلمه ــد نگ ــاه مرتكــب كن ــده گن  الموســوي اهللا روح   -  3/10/1366  .اســت ش

). مع الوصف مالك شخصي و تشخيص شهروند مكلفين 448: 20،ج1368(خميني، الخميني
  مناط اعتبار قرار گرفته است.

ديگر نكاتي  به بايد آن ممنوعيت و ماهواره موضوع در پايان خاطر نشان مي شود كه در
  : چند توجه داشت

 قانون مزبور از همان آغاز تولد با ابهامات و ايراداتي مواجه بود، از جملـه : عـدم  - 1- 2
 اي مـاهواره  امواج دريافت هاي تمامي دستگاه آوري جمع براي انتظامي نيروي براي امكان

 بـا  كـه  معنا اين به افتد،اتفاق مي آن دارندگان با برخورد عمال در كه تمام منازل؛ تبعيضي از
 دربرخـي  انتظـامي  نيـروي  وسـيله،  ايـن  دارندگان همه با برخورد براي امكان عدم به توجه
 برخورد ماهواره دارندگان با محالت برخي در شده، گزارش يا و" رندوم "صورت به موارد
 برخـورد  آنها با كه درصدي اما نموده است؛ جريمه را ماهواره دارندگان قضاييه قوه و كرده
 در اتفاقـا  مـاهواره  كـردن  بوده اند. ممنوع وسيله اين دارندگان درصد 1 از كمتر شايد شده

 ايـن  ممنوعيـت  است، بـا  شده آن از استفاده براي مردم تحريك و كنجكاوي مواردي سبب
 وفعاليت هاي زيرزميني و توام با مخفي كاري شكل گرفته، همچنـين  كاذب مشاغلي وسيله
 قـانوني  غيـر  كننـدگان توزيـع  و كننـدكان  توليـد  از اي شـبكه  و وسـيله  ايـن  قاچـاق  رونق
گيري ارتباطات و شبكه هـاي مجرمانـه موجـب انباشـت     خوداين شكل كه اند،گرفته شكل

  است. شده آور فساد نفسه في سرمايه اجتماعي منفي در اجتماع و مقوله اي
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 هاي برنامه بين شكاف بايد ماهواره مخاطبان كاهش براي شد گفته كه طور همان- 2- 2
 هـاي برنامـه  برخـي  در صداوسـيما  موفـق  هـاي  تجربـه . كـرد  كم را ماهواره با صداوسيما
 همچـون دورهمـي، خندوانـه    طنـز  برنامـه هـاي   برخي يا و نود برنامه جمله از(پرمخاطب

 توانـد مي دارد اختيار در كه هاي بودجه با صداوسيما كه است حقيقت اين دهنده نشان..)و
 هـاي  ذائقـه  بـه  رسـاني  خـوراك  عهـده  از كهاين هم و كند مديريت را مخاطبان سليقه هم

 .يابد ادامه ها ذائقه همه براي و ها زمينه تمام در بايد ها تجربه اين بربيايد، مخاطبان

 جـذب  در بخواهـد  صداوسـيما  هـم  چقـدر  هر كه داشت توجه نكته اين بر بايد- 3- 2
 مجريان راهبـر  محدود جمع نيز و آن مديريت سيستم حال هر به اما گمارد همت مخاطبان

 در سـاز  برنامـه  و مـدير  صـدها  و هـا ده جمعـي  خـرد  و تنـوع  با مقايسه قابل سازمان اين
 جـدي  را خصوصـي  هـاي  شـبكه  اندازي راه موضوع بايد لذا .نيست خصوصي هاي شبكه
 مخاطبـان  از هرحـال  بـه  خصوصـي  متعـدد  هـاي شـبكه  حضور كه، داشت توجه و گرفت
 نيز قانوني محدوديت هيچ موضوع رسد اينمي نظر به. كاست خواهد ايماهواره هاي شبكه
 رفـع  اساسـي  قـانون  44 اصـل  جديد مفاد عام و تفسير با قضيه اين آنكه باشد، چه نداشته
 .است  شده

 هـا  دريچه. بدهد فرهنگ ساز به را خود جاي رسانه، به ساز محدوديت نگاه بايد- 4- 2
 تحـوالت  و اخبـار  جريـان  در مـردم  امكان حد تا يابد، و رساني گسترش اطالع مجاري و

 مسير انسداد از و كرد اعتماد مردم به بايد ديگر عبارت به .بگيرند قرار جهان و كشور روزانه
 مسـدود  رسـاني  اطالع رسمي مجاري اگر آنكه چه شود، پرهيز رساني اطالع آزاد جريان و

«  مسيري يافتن با نهايتا و شوند نمي متوقف زمين روي جاري هاي آب همانند اخبار شود،
 مواقـع همـين   از بسـياري  در كـه  داشت توجه بايد بنابراين رسند،مي همه گوش به »برميان

در طول اين بيست و  شويم، متوجه خودمان ما اينكه بدون "رساني اطالع هاي محدوديت"
 ).11:  1393است(زماني،  داده افزايش را ماهواره چند سال، عالقمندان و مشتريان

، بـر  ارسال پارازيت كه در واقع اصدار پرتوهاي الكترو مغناطيسي مي باشـند - 5- 2
). 9:  1393فـر،  سالمت عمومي و محيط زيست آثار مخربي بـر جـاي مـي گـذارد(خاتمي    

آشكار است كه اين اقدام در طول سال ها كم و بـيش، هـيچ تـاثير محسوسـي در كـاهش      
واره اي نداشـته اسـت. شـبكه هـاي مـاهواره اي نيـز       استفاده شهروندان، از شبكه هاي ماه

كوشيده اند، با تغيير فركانس هاي خود، از پارازيت ها خود را مصون دارند. از سوي ديگـر  
بايد توجه داشت آثار و تبعات زيستي، حقوقي و سياسي در پي خواهد داشـت. از جملـه :   
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اي و امتنـاع از ارائـه    مقابله به مثل دولت هـا و شـركت هـاي خـارجي، تحـريم مـاهواره      
هاي ماهواره اي، ايجاد تنش در روابط با كميته استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي  سرويس

جو و نيز اتحاديه بين المللي مخابرات و اعمال فشـار بيشـتر بـر كشـور در زمينـه حقـوق       
در ). شكي نيست كه آزادي بيان، آزادي دريافت و ارسـال اطالعـات   12بشر(زماني، همان: 

هيچ كشوري مطلق و بدون قيد و شرط نيست؛ و هر دولتي نظم و امنيت عمـومي، اخـالق   
حسنه و عفت عمومي مخصوص خود را دارد؛ اما نظـم عمـومي، امنيـت و تعـابير مشـابه،      

توجهي دولت به سالمت شهروندان، و محيط زيست را بر نمي تابد و حراست از اخالق  بي
  ز طرق ديگر تامين گردد.حسنه و كيان خانواده ميبايست ا

 

  اجتماعي فضاي مجازي هاي شبكه برخي فيلترينگ يا عضويت . ممنوعيت4
 هـاي  شـبكه  خصوصـاً  و مجـازي  دنيـاي  منكر فراگيري و جـذابيت  تواند نمي كسي امروزه

 و مـرد  و زن كه سـن و سـال،   جذابيتي. اجتماعي، و انواع اپليكيشن هاي تلفن همراه باشد
، دركشـورمان نيـز   6اي، همگام با شيوع جهانيدر سطح گسترده و شناسد نمي شهر و روستا

 اين در عضويت و استفاده به نسبت را است؛ و بعضا افراديمورد استقبال كاربران قرارگرفته
فضـاي مجـازي امكانـات سـودمندي را در اختيـار      . اسـت بـرده  پيش اعتياد مرز تا ها شبكه

آن امكان دسترسي به اخبار و اطالعات و جابجـايي   ترين شهروندان ميگذارد از جمله : مهم
 هزينـه، ايجـاد دسترسـي    كمتـرين  بـا  تبليغات، تصاوير، فـيلم و اسـناد در زمـاني انـدك و    

 مـورد  جستجوي علمي، مطالعه منابع و مĤخذ معتبر قديم و جديد در سطح بين المللـي در 
ميان كـاربران، در سراسـر    خاص، و برقراري ارتباط هاي زنده صوتي و ويدئويي موضوعي

 براي كاربران هاي داشت كه انگيزهروز. ازسوي ديگر بايد توجهجهان و درهرساعتي از شبانه
 را مجازي هاي شبكه در فاعليت بحث و دارد، زيادي اهميت اجتماعي هاي شبكه در حضور
 ارزيابي و نقد معرض در خود را و گذارد مي كامنت كند، مي خلق فرد اينكه. كند مي پررنگ
 بـه  درمراجعـه  را 7كاربران، خصوصا جوانان هاي انگيزه كه است همه چيزهايي دهد، قرارمي
 انگيـزه  اتفاقا باالست، نظارت و كنترل ميزان كه جوامعي در. برد مي باال اجتماعي هاي شبكه
 تـا  خواهنـد  مـي  افراد چراكه بود؛ خواهد باالتر مجازي اجتماعي هاي شبكه به مراجعه براي
 هـم  توانـد  مـي  موارد اين. بگيرند فاصله فربه هنجارهاي ها و كنترل و ها نظارت آن از حدي
 تـانگو،  وايبـر،  .بيابد منفي در شرايطي كاركرد هم و باشد اجتماعي هاي شبكه مثبت كاركرد

 تنهـا   و..اساميپالس گوگل فرندفيد، توئيتر، بوك، فيس الين، اَپ، واتس اينستاگرام، چت، وي
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 معروف سرعت به ساله چند همين در كه هستند؛ اجتماعي هاي شبكه ترين معروف از برخي
 و محدوديت واقعيت عيني اجتماع كنوني ما حاكي از آن است كه ايجاد. 8اند شده گير همه و

تـاثير بـوده   مجازي در عمـل بـي   هاي شبكه و اينترنت هاي آسيب تحديد باهدف فيلترينگ،
 پـيش  دهـه  در دو كه شابه ايجاد محدوديت در استفاده از ويدئواي ناموفق، ماست، و نتيجه
 .به همراه داشـت، بـدنبال دارد   استعمال ماهواره هاي اخير ممنوعيتيا درسال  انجام شد، و

كـامال   آنهـا  از كردن استفاده نادرست، يا درست گفت توان مي اجتماعي هاي شبكه مورد در
وسـايل در   باشد. اين گونه داشته دوسويه كاركرد تواند مي و داشته استفاده كننده به بستگي
 كـه  چـرا  دانسـت؛  »پليد« را ها آن ذات توان نمي و هستند، خنثي ارزشي لحاظ به حقيقت
 قباحتشان، و ناروايي حقيقت در و است السويه علي ها آن براي ناروا منفعت و روا منفعت
  استفاده و حالل وسايل، اين از مباح استعمال فقها ديد از. هاستآن از »استفاده سوء«از ناشي
همچنين به لحاظ فقهي فيلترينگ و اعمال  ).62محالتي، همان : (نيست  جايز ها آن از حرام

انگاري نسبت به امكاناتي با اين مزاياي گسترده و ابزاري درواقع خنثي، كه ممنوعيت يا جرم
دينـي و  الشـمولي را دراختيـار حاكميـت   عـام مفيد و گيري بخردانه از آن امكاناتاتفاقا بهره

  گردد.دهد، نهي ازمنكر تلقي نميشهروندان مسلمان قرار مي
قاعده نهي از منكر در مورد كسي است كه مرتكب منكري شده و در صـدد اسـتمرار و   

پيشگيري «تكرار آن است. لذا در مورد فردي كه هنوز منكري انجام نداده است، و در جهت 
نمي توان به اين قاعده استناد كرد؛ و اقدامي جهت پيش دستي و ممانعت از » راز وقوع منك

وي انجام داد. مرحوم امام خميني (ره) حتي حرمت آالت لهو را در بحث قمـار منـوط بـه    
دانسته انـد و مـواردي را از بـاب مثـال ذكـر كـرده انـد        » اختصاص داشتن آن به امر حرام«

و به نحو  به جز لهو و حرام ندارندفرض اينكه كاربردي )؛ و با 386:  1، ج1379(خميني، 
ترتيب ورود حكومت در ايجاد اند. بدينشوند، چنين حكمي دادهو مجاز استفاده نميحالل

هـاي  حرام ندارند، وبلكه واجد ويژگيكه اختصاص بهممنوعيت نسبت به بهرمندي ازآالتي
كه نسبت به استفاده ناصحيح از آن توسط مثبت و فوايد انكارناپذيرند، و به صرف احتمالي 

توان به دليل ادعاي احتمال ارتكـاب معصـيت و   باشد؛ و نميكاربري وجو دارد، موجه نمي
پيشگيري از منكر، دفع يا فيلترينگ آن را واجـب دانسـت. خصوصـا آن كـه تجربـه عينـي       

يكيشـن هـاي   فيلترينگ برخي شبكه هاي اجتماعي نشان داد كه اشخاص بـه اسـتفاده از اپل  
هـاي فيلترشـكن رفتـه، و ناكارآمـدي ايـن شـيوه اثبـات        جايگزين يا به دنبال انـواع برنامـه  

يابيم  منكر هم در مي از نهي و معروف به امر است. نظر به شروط شرعي حاكم بر مقوله شده
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 نتيجه و ، و پيامد گرايانه است اصالح نقش داراي بلكه پيشگيرانه نداشته، كه اين نهاد، نقش
 شدن متذكر و افراد در بصيرت و بينش ايجاد و بخشي آگاهي منكر از ونهي معروف به امر
در اين قسمت اشاره مي نماييم كه بـه لحـاظ حقـوقي     . هنجارهاست رعايت به نسبت ها آن

قــانون مجــازات  749هــم، در موضــوع اعمــال پــااليش يــا فيلترينــگ، طبــق مــتن مــاده  
از سوي مقنن » محتواي مجرمانه تارنما يا وبسايت«اصطالح ، 9و تبصره يك آن1392اسالمي

ها كه داراي اوصاف و خـدمات مشخصـي در   مد نظر قرار گرفته است؛ و پااليش وبسايت
فضاي سايبر مي باشد، مد نظر قانونگذار بوده است. اين در حالي است كه كاركرد، تعريف 

، متفـاوت از  »هـاي اجتمـاعي   شبكه«ودر كل » اپليكيشن هاي تلفن همراه«و شاخص هاي 
تارنماها بوده، و لذا فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي به استناد متن اين ماده و بدون جلب راي 

  تفسيري مقنن در خصوص معناي واژه تارنما، محل نقد و ايراد است.
 بـه  تكنولـوژي،  شايسته است كه دستگاه هاي ذيربط هنگامي كه مالحظه مي كنند يـك 

اي اطالعات و دانش مخصـوص آن، سـواد رسـانه    شود، مردم مي زندگي اردو امكاني مثابه
آن، آسيب هاي احتمالي ناشي از بهره وري نادرست، واخـالق و سـلوك صـحيح    مربوط به

بهرمندي مفيد ازآن ابزار را به شهروندان خود آموزش دهند؛ و از اقدامات قهري و برخورد 
و ذهن خواني، در فعاليت هاي عادي و روزمره  كيفري، كه بيشتر جنبه تجسس، انگيزه يابي

شهروندان را در بر داشته، و موجب رواج مخفي كاري مي گردد، ونهايتا نيـز چنـدان مثمـر    
  ثمر نيست، بپرهيزند.

  
  منكر در جامعه از نهي و معروف به امر . احياي وظيفه ديني5

 جمعي زندگي ساختار ترسيم و انسان فردي و اجتماعي روان آراستن پي در كه اسالم آيين
 اجتمـاعي  كالبـد  در معنوي حركت اين كنترل براي است، اخالقي مكارم و فضائل براساس

 فريضـه  بـه  تـوان مـي  هـا آن جمله از كه است؛ كرده مهيا تمهيداتي انديشيده و بسترهايي را
 بر عالوه هركس شرعي، وظيفه اين براساس كرد. اشاره»منكر از نهي و معروف به امر«ديني

با رعايت مقدمات و شروطي، مكلف به امر به معـروف   خويشتن، كنترل و حفظ مسؤوليت
 بـه  ؛10اسـت  مسـؤول  نيـز  معاصي آشكار ديگران قبال و نهي از منكر بوده و در حقيقت در

گرو پرهيز از فساد و تحقـق   در را خود اصالح جامعه، شهروند مسلمان در هر كه اي گونه
 و جدي حضور بر اساس آموزه هاي فقهي، بر .داند مي خود زندگي محيط اصالح ديني در

 ايـن  انجـام  به دعوت را مردم آحاد تاكيد شده و الهي، فريضة اين تحقق براي مردم پررنگ
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. )76:  1394شـده انـد (پريشـاني،    خواسـتار  را جمعـي و همگـاني   عـزم  و اندكرده واجب
 و بـوده  برخـوردار  خاصـي  اهميـت  از جـرايم  پيشگيري و كنترل در مردمي هاي مشاركت

 به امر طريق احيا و اجراي صحيح مقوله از اسالمي عاليه تعاليم بر تكيه فريضه، با اين تحقق
 جنايي سياست و رسمي غير اجتماعي كنترل هاي شيوه از تواند مي منكر، از نهي و معروف
   .باشد مشاركتي

 اصـول  از يكـي  عنـوان  به هشتم به موجب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصل
 ايـن  موجـب  بـه . يافته است اختصاص منكر، از نهي و معروف به امر به قانون، اين آغازين
 اي وظيفـه  منكر، از نهي و معروف به امر خير، به دعوت ايران اسالمي جمهوري در: «اصل
 مـردم  و مـردم  بـه  نسـبت  دولـت  يكديگر؛ به نسبت مردم عهده بر متقابل و همگاني است
 والمؤمنَـات  والمؤمنُونَ كند؛ مي معين قانون را آن كيفيت و حدود و شرايط. دولت به نسبت
 سـوم  اصـل  يـك از  همچنين، بند. ِ»المنكَر عنِ ينهونَ و بِالمعرُوف يأمرُونَ بعضٍ أولياء بعضُهم
 را خود امكانات همه« تا كند مي موظف را ايران اسالمي جمهوري دولت نيز، اساسي قانون
 مبـارزه  و تقوا و ايمان براساس اخالقي فضايل رشد براي مساعد محيط ايجاد خصوص در
در ايــن راســتا اقــدامات قــانوني و قضــايي  .كـارگيرد  بــه»تبــاهي و فســاد مظــاهر كليــه بـا 

هاي پس از انقالب اسالمي، به منظـور  هاي رسمي و دولتي متنوعي، در طول سال وسياست
اين فريضه در كشور، با افت و خيزهـاي بسـيار صـورت گرفتـه اسـت. ارگـان هـا و         اقامه

 و معـروف  بـه  امـر  هاي مختلفي چون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، ستاد سازمان
منكر، قوه قضاييه، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد  از نهي

  شده اند. اسالمي در اين خصوص مسئول شناخته
قـانون حمايـت از آمـران بـه معـروف و      «ها تصويب ازجمله مهمترين و موخرترين آن

 قـانون ) 123( وسوم بيست و يكصد اصل اجراي ، در11ماده 24، مشتمل بر »ناهيان از منكر
از سوي مجلس شـوراي اسـالمي و    23/1/1394ايران، در تاريخ  اسالمي جمهوري اساسي

  ). https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/02/09باشد (ابالغ به رئيس جمهور مي 
از هرگونه فعل، قول و يا تـرك   است در اين قانون معروف و منكر عبارت دانسته شده

مورد امر قـرار   ،انينفعل و قولي كه به عنوان احكام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قو
ناظر به رفتاري است  ،گرفته و يا منع شده است. امر به معروف و نهي از منكر در اين قانون

 فقـه  در يـه متـداول  مشخص باشد. مراتب آن نيز طبـق رو  »بدون تجسس«بوده و علني كه 
 دآحـا  وظيفهزباني، نوشتاري و عملي كه مراتب زباني و نوشتاري آن  قلبي، از است عبارت
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بـه   تنهـا  كـرده،  مقرر قوانين كه حدودي و موارد در آن عملي مرتبه و است، دولت و مردم
  . است دولت عهده
توان متعرض حيثيـت،   قانون در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي اين اساس بر

جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص شـد، مگـر در مـواردي كـه     
به اعمال مجرمانـه از   ،توان به عنوان امر به معروف و نهي از منكرتجويز كند و نمي »قانون«

، الميقبيل توهين، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت ورزيد. مرتكب طبق قانون مجازات اس
 مـورد  در ارشـاد  نصـيحت،  خيـر،  بـه  دعـوت  حـق  قانون، اين 8ماده در  .شودمجازات مي

 در ندارند حق حقوقي و حقيقي اشخاص 9ماده ه شده و طبق مردم داد به »دولت عملكرد«
مانع ايجاد كنند. ايجاد مانع مستوجب محكوميت  ،معروف و نهي از منكر به امر اجراي برابر

 برخـي  از بـردن  نـام  بـا 10 مـاده در  .شـود مي هفت درجهبه حبس تعزيري يا جزاي نقدي 
وزارت علـوم، سـازمان صـدا و     پرورش، و آموزش نظير فرهنگ سازي متولي دستگاه هاي

بردن سطح آگاهي  الاز آنها خواسته شده تا براي با المي،سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اس
 رسيدگي به را قضائيه قوه نيز، 11 مادهدر  .رساني اقدام كننداطالع  از طريق آموزش و ،مردم
تبصره آمده است  مكلف كرده است. در »ويژه شعب تأسيس« با قانون اين موضوع جرائم به

 قـانون  4 مـاده هاي قضـايي موضـوع   كه آمران به معروف و ناهيان از منكر مشمول حمايت
موظف  ،نهادها از قبيل وزارت خارجه برخي 12ده شوند. در مايي از بسيج ميقضا حمايت

رعايت اند كه اتباع خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و شده
مواردي كه جاني شناسايي نشده و يا  در كه شده مقرر 13 مادهآگاه كنند. در  المياسشئون 

 – سـتاد  اختيـار  در وجـوه  –قـانون  اين 9تبصره ماده تمكن مالي نداشته باشد ديه از محل 
 در هـا، آن اساسـنامه مطابق  مردم نهاد سازمان هاي كه است آمده 14 ماده در. شود پرداخت

دادرسي كيفـري و   آيين قانون 66ماده  مطابق مي توانند منكر از نهي و معروف به امر زمينه
ديـدگان جسـمي و جـاني بابـت امـر بـه        يز آسيبن 15ده هاي آن اقدام كنند. در ما تبصره

  .اند رساني به ايثارگران دانسته شده مشمول قانون جامع خدمات ،معروف و نهي از منكر
 شـده  پـيش بينـي   منكر از نهي و معروف به امر ستاد16ماده راي اجراي اين قانون در ب

شناسـي، تعيـين الگوهـاي رفتـاري،      گـذاري، آسـيب   وظيفـه نظيـر سياسـت    12است كه 
مردمي، رصد اقدامات، تدوين راهبردهاي آموزشي، پژوهش و ترويج  سازي مشاركت زمينه

وني و ارائه ها، حمايت از اقدامات قاناز منكر، شناسايي ظرفيتفرهنگ امر به معروف و نهي
بر اساس ايـن قـانون   . گانه را بر عهده داردبه مقام معظم رهبري و قواي سه النهگزارش سا
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هـاي   وزارت كشور موظف شده نظر مشورتي ستاد را در دادن مجوز فعاليـت بـه سـازمان   
مردم نهاد كه بخواهند در اين زمينه فعاليت كنند، اخذ كند و مراجع ذيربط، هرگاه بدون عذر 

قـانون مجـازات    570مـاده  دور مجوز استنكاف كنند، مسـتوجب مجـازات موضـوع    از ص
اند. در تبصره نيز آمده است كه وظـايف سـتاد نـافي وظـايف وزرا و      شناخته شده المياس

 تعيـين  شهرسـتاني  و استاني كشوري، رده سه در ستاد اعضاي 19ماده در . نيست النمسئو
 خواهـد  برعهـده  را سـتاد  تهـران، رياسـت   موقتجمعه  ائمهاساس آن يكي از  بر. شده اند
ها و رئيس صـدا وسـيما، سـازمان تبليغـات، فرمانـدهي نيـروي        وزارتخانه برخي و داشت

 آن متنـاظر  و بـود  خواهنـد  سـتاد  ايـن  عضـو  جمعـه، انتظامي، رئيس بسيج، دبير ستاد ائمه 
  ..شود تشكيل مي شهرستاني و استاني ستادهاي

ي كارشناسان نسبت به مفاد اين قانون بيـان شـده اسـت؛ كـه     امتيازات و ايراداتي از سو
شرح و تفصيل اين ديدگاه ها به مجالي ديگر واگذار مي شود، اما در اين مقال بـه اختصـار   

 منكـر  از نهي و معروف به امر زهها در حو روز آسيبايد دقت داشت، ببگردد كه اشاره مي
هـا متوجـه    رخي از اين آسـيب است. ب مختلف و منبعث از مجاري متنوعي عوامل از ناشي

ميـزان نفـوذ و ظرفيـت     و قـانوني  و حكومتي زه اختياراتعدم درك صحيح از تفاوت حو
ها و نهادها به طور خـاص اسـت.    و در سازمان ،اعمال قانون در سطح جامعه به طور كلي

 و بهنجـاري  ميـزان  تعيـين كننـده   »قـانون « كـه  جامعـه اي  معناي به عه مدنياقتضائات جام
پـذيري آحـاد    تحريـك و مسـئوليت  نه بودن آستا االو ب ،نابهنجاري رفتارهاست از يك سو

، و ضــرورت خيرخــواهي و نصــيحت ،جامعــه نســبت بــه سرنوشــت خــويش و ديگــران
از سـوي ديگـر،   شهروندان از سوي كـارگزاران نظـام،   و امر و نهي نسبت به  گرايي فضيلت

 شـاكله و تدوين قـوانين متناسـب بـا ايـن      النمستلزم آگاهي عمومي و بينش صحيح مسئو
 هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتمـاعي مـورد نيـاز   زمينه» فراهم كردن بالفعل«اجتماعي، و نيز 

و عـدم توفيـق اقـدامات     ي و اجراي قـانون، قانون نويس در اختالفات آمدن وجود به. است
ز ضـعف شـناخت   حـاكي ا پيشين در نهادينه سازي فريضه امر به معروف و نهي از منكـر،  

 فاصـله نظـارت بـر اجـراي قـانون، و      ، ضـعف درست و هماهنگ، فقدان مديريت منسجم
  .است قوانين محتواي با جمعي وجدان

اخيرالذكر، به جاي توسل شتابزده به ابزار  قانونراستاي اجراي  دربنابراين مناسب است
ترسيم شـود. آنگـاه   مقوم اعتماد اجتماعي و فرهنگ نظارت عمومي ي ها ، زيرساختقهري

شناسي دقيق و ترسيم چگونگي پرهيز از اقدامات مخل نظـم اجتمـاعي،    بر اساس مخاطب
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 و هـدايت كـرد   را بودن الهي خليفهاستعداد مؤمنان براي ايفاي مسئوليت اجتماعي بر مدار 
و  نهاد داراي شناسنامه و قابل پيگرد قانوني اهتمـام  بايد به تشكيل نهادهاي مردم داد. سامان

هـا  نسبت به معروف و آموزش، بخشي سازي و آگاهي كاري پرهيز شود. فرهنگ از موازي
 تمهيداتبديهي است موفقيت در تحقق اين قانون نيازمند د. و منكرات در اولويت قرار گير
طور نسبي بر جامعه كنوني مـا حـاكم    است. فرهنگي كه به فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

را  ديگـران  رفتـار  بـدي  و خوبي دربارهو اظهارنظر  پيدا كرده،يش فردگرايي گرا است و به
كند، با قانون خوب هم، با موفقيت مورد انتظار، همـراه نخواهـد   دخالت و فضولي تلقي مي

از حـريم   ،حـريم حـاكميتي   بايـد  . در اين وضعيت ضـرورتاً مـي  )260: 1394(خيري، بود
هـاي مختلـف از سـوي حـاكم      رصهو ميزان ورود افراد به ع ،خصوصي و عمومي تفكيك

همچنين، نبايد از نظـر دور داشـت كـه    مديريت شود.  ،مشخص و بر اساس قانون المي،اس
در عـين توليـد    ،»رفتـار حاكمـان  «و نظارت عمومي بر  المينگاهباني از كليت حكومت اس
شايسـته و   الگويي بايد از مسائل مهمي است كه حاكميت مي ،انضباط رفتاري و تقسيم كار

نسبت به تفاوتي آنها  براي آن طراحي كند تا از به حاشيه رانده شدن مردم و بي در دسترس،
و از سـوي   ،پرهيزد شود، به طوري كه مردم خود را به نصيحت حاكمان ملزم بدانندمفاسد 

  .)1393:63(جليلي، هاي آن شفاف شودحد و عرصه، ديگر مرز
اقتضائات متفاوت امر به معروف و نهي از منكر ه به در اجراي اين قانون سزاوار است ك

در سطح ساختاري و در سطح فردي توجه شود. در سطح ساختاري ايجاد نظم و انضـباط،  
و توليـد   ملياعتماد توجه به شبكه هاي اجتماعي، افزايش هاي فرهنگي چون  زمينهالح اص

ريزي قانون مناسب  پيسازي محيطي، كنترل و رهبري رسمي و  مشاركت اجتماعي و سالم
 از تا است؛ اهميت حائز تربيتي –از طريق مجاري آموزشي خالق اجتماعي اسالم،با ترويج ا
و پرهيز شود، به مقبوليت و مشروعيت قوانين و سـاختارها عنايـت شـود،     ابزاري عقالنيت

 گيـرد،  افـروز را نمـي   ايي كه فقط آتشـش دامـن آتـش   ه هاي اجتماعي تبيين و فتنه سنت
  كنترل شوند.  سانده و با حمايت خودخواسته مردمي،شنا

، پرهيـز از  تحيبايد به توليد فرهنگ ارشاد و موعظه و نصـ  هم، در سطح خرد و فردي
و احسـاس تعهـد    ،زني، تقويت مداراي رفتاري همراه با ارشـاد و راهنمـايي  افترا بدبيني و 

 ،، نبود خطر جانيتاثيرگذاريدر نظر گرفتن احتمال شناسي،  مخاطب و نسبت به برادر ديني
، هاي مرجع مناسب بـه تناسـب شـرايط مخاطـب     اقدام لساني و اهتمام به نشان دادن گروه

در تحقق شايسته بدين ترتيب به جاي مقررات هزينه بر و انتشار فرامين آمرانه،  .توجه شود
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د. نرعايـت شـو   »خـالق اسـالمي  اصـول ا « شايسته است همان و اجراي قانون، اين فريضه
گويي، تقدم پيشگيري و پرهيـز از   پذيري و پاسخ برخي از اين اصول عبارتند از: مسئوليت

، جلوگيري از انباشت تخلفـات  ، ذهن خواني و تجسس در حوزه خصوصي افرادگيري مچ
هـا،   و در مقابل ابتناي بر مدارا و باور بـه جايزالخطـا بـودن انسـان     جزايي سازي و پرونده

 برچسـب  از پرهيز و انساني ده ظرفيتدهن و افزايش الح گرتي اصرعايت اصول روانشناخ
هـاي انسـاني،    ، رعايـت تفـاوت  نسبت به شـهروندان  افزايي بخشي و معرفت زني، آگاهي

  .نگري و پرهيز از يكسان اشخاص محيطي و تربيتي
  

  گيري . نتيجه6
شايعي كـه مـورد   هاي كنيم، يكي از حوزهي كنوني مالحظه ميدر نظام اسالمي و درجامعه

گيرد، و مقـررات متنـوعي را در چنـد دهـه اخيـر،      انگاري و توليد محدوديت قرار ميجرم
بـوده  » دفع مفاسد و جلب مصـالحي «و البته هدف نهايي حاكميت نيز  - متوجه خود ساخته

ي ترويج فرهنگ حيا و عفت عمومي، پياده سازي مـدل حجـاب اسـالمي    در حيطه - است
نين كنترل و تحديد ابزارهاي رسانه اي دنياي مدرن، نرم افزارهاي نوين ميان بانوان، و همچ

و شبكه هاي ماهواره اي است. مقررات و قوانين كيفري متنوعي در راستاي نهادينه سـازي  
پوشش شرعي و عفاف، و نيز منع كـاربرد برخـي فـن آوري هـاي تكنولوژيـك در حـوزه       

است كه اين ابزارها ذاتا كاربردي خنثي و  هاي جمعي اعمال شده است. اين در حالي رسانه
براي اهداف خير و شر دارند. نبايـد  » دوگانه«گيري كامال توام با منافع داشته، و قابليت بهره

، توجـه بــه  در دماءروي در اسالم، منع اسراف  بحث اعتدال و ميانهاز نظر دور داشت كه 
 ،تقـوا ي اجتماعي در زمينه رعايتسازفرهنگ تأكيد بر، عدم وجود مفسده در اجراي حكم

، مااليطــاق بـه  ، منع افراط و تفريط، منع تكليـف  از ارتكاب جرم پيشـگيري درونيتقويت 
محـدوديت اسـتفاده از   «، بر »آخر الدواء الكي«روايات ديني چون و آزادي دراسالمجايگـاه

 صـول و قواعـد  اتـوان گفت به علت وجود ايـن  و مـي شته،تأثيري جـدي دا »كيفري هرما
و جرم انگاري  اي محدوددر حوزه ، مدلل،جرايم در شـريعت اسـالميوليد تبايد است كه 

هـاي اخالقـي   آن به لحاظ شرعي متقن باشد. همگان تاييد مي نمايند كـه التـزام بـه ارزش   
هنگامي به خوبي زيبنده شهروندان اجتماع و تحسين برانگيز خواهد بود كه، مبتني بر فهـم،  

و دروني سازي اين تعهد و منشا از تاثير مثبت فعاليت هاي فرهنگي، اجتمـاعي و   خواست
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انتخابي مردم باشد؛ و به جهت هراس از تحمل كيفر يا اعمـال محروميـت هـاي اجتمـاعي     
  صورت نپذيرد.

ي بله، در باب وسائل ارتباط جمعي جديدالظهور، اين احتمال وجود دارد كه با اسـتفاده 
ي شهروندان از اين امكانات و ابـزارآالت  آميز، و در حقيقت سوءاستفادهنامناسب و مفسده 

نوين، به صورت غيراخالقي و خالف شـئونات و عفـت عمـومي، حيـا و عفـت عمـومي       
گيرد، عقل جريحه دارگردد؛ و قطعا هنگامي كه اين ابزارها در خدمت فساد و تباهي قرار مي

گرايانه خواهـد بـود.   مغاير با اهداف فضيلتتشخيص داده و » ممنوع و حرام«و شرع آن را 
ي اما اين احتمال يك روي سكه است و در بسياري از مخترعات ديگر (كه اصل بـر اباحـه  

ي اسالمي استعمال آن هاست) وجود دارد. در واقع سوال اين است كه آيا دولت در جامعه
قهري و اعمال جـرم  نمايد و با طرق » ي راه هاي وقوع حرام را مسدودهمه«موظف است، 

انگاري و دشوار سازي دسترسي به اين امكانات، آن را تمامـا از اختيـار شـهروندان خـارج     
كند؟ وآيا با اتخاذ چنين سياستي، مي توان آسوده خاطر بود كـه حركـت بـه سـوي كمـال      

ي امكانـات و  شهروندان تضمين شده است؟ در پاسخ برخي بر ايـن باورنـد كـه از زاويـه    
ها، چنين كاري خارج از قدرت حاكميت است. زيرا اگر اعمال محدوديت لتمقدورات دو

از سوي دولت با بكارگيري ابزارهاي پيشرفته و پيچيده هم باشـد (از قبيـل مسـدود كـردن     
ها وجـود دارد، و  ها)، لكن باز هم امكانات ديگري براي فائق آمدن بر آن محدوديتسايت

آن را خواهد يافت؛ و لذا بايد روشي ديگر را بـراي  فردي كه در جستجوي راه گريز باشد، 
ي بشري در اينصورت شايد شـبيه بـه مهـد    گسترش تعهد اخالقي، در پيش گرفت. جامعه

ي محتمل الخطر را از دسترس شهروندان دور كرد. اطفال مي گردد، كه بايد هر گونه وسيله
ضـروري نيسـت ودر غيـر    بنابر آراء و نظرات فقهي نيز، پيشـگيري از هـر عمـل حرامـي،     

بود كه با سلب اختيـار از انسـان، تكوينـا    اينصورت، بر خداوند و پيامبران(ص)، واجب مي
جلوي ظلم را بگيرند؛ در حالي كه حق تعالي انسان را بر كارهاي خوب و بر كارهـاي بـد   
قدرت و توان بخشيده است؛ و در عين هدايت، او را بر شاكر يا كفـور بـودن آزاد گذاشـته    

توليـد   است. نيز بايد در نظر داشت كه شهروندان در پناه اصل برائت اند كه به اقتضـاء آن، 
شـديدترين  كيفر و »االسـهلفاالسـهل «باتوجه به قاعده  نيازمند دليل و مستند است و جرم،

از  محـدوديت،مانع و در ايجـاد شوند و ه ابزارها بايد براي شديدترين حاالت در نظرگرفـت
بايست راه احتياط پيشه كرد، ليد انسداد قانوني، جرم انگاري و تعريف مجازات، ميجمله تو

نمود. در پايان پيشنهاد مي گردد استفاده  و روش ها ترين راهكارها ترين و ساده از آسان و
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 يسـو  و سـمت  به را خود ييگراكمال ،اكميتحو نيز شايسته و خردمندانه خواهد بود كه 
 يهـا پـارك  احـداث  ،يدولتـ  مدارس سيتاس:  چون مسالمت آميزي و ارزشمند يهانهيگز

افزايش امكانات علمـي آموزشـي،    ،يخيتار يها بنا ياياحتشكيل مراكز فرهنگي،  ،يعموم
افزايش سواد رسانه اي، آموزش نحوه استفاده سالم و كاربردي از ابزار مدرن و ايجاد كسب 

وخدمات سوق دهد، و نسبت به كاهش فواصل  كاالها عادالنه عيتوز و هيته وفراگير  و كار
از ظرفيـت هـاي برجسـته     ،برخورد هاي كيفري يجا به و د،اهتمام نماي طبقاتي و فرهنگي

 ناامن از مذكور در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بيشتر بهره جسته و در عين حال،
هـاي معكـوس   شي، و توليد مقررات جزايي كه در عمل بعضا واكـن عموم يعرصه نمودن

پـذيري   هـاي فقهـي، جامعـه    نظر از مباحث و شاكلهشهروندان را به همراه داشته، و صرف
  نمايد؛ واهللا العالم.. اجتناباند، كمي داشته

 

  ها نوشت پي
 

 مفهوم) يفرد يخودمختار اي يفرد تيحاكم ،يفرمان شيخو فرد، تيحاكم اي( يفرد ينيآئ خود .1
 يكپارچگي داشتن يبرا فرد كي يعيطب و ياخالق حق صورت به كه است، خود بر فرد تيمالك
 .شود يم ابراز ، شيخو يزندگ و بدن يانحصار ي كننده كنترل و ،يبدن

نرسـيده   اسـالمي  شوراي مجلس تصويب به عفاف و حجاب مورد در قانوني هيچ1362 سال تا .2
 قـانون  102  مـاده  رسيد، تصويب به كشور در زنان، پوشش خصوص در كه قانوني اولين و بود،

 معابر در شرعي حجاب بدون كه زناني: «بود آمده قانون اين در. بود1362  سال مصوب تعزيرات
 ايـن  براسـاس .» شـد  خواهنـد  محكـوم  شالق ضربه 74 تا تعزير به شوند، ظاهر عمومي انظار و

 و مسـلمان  خـارجي،  و ايرانـي  از اعـم  هسـتند،  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  در كـه  زناني قانون،
 كـه  جـايي  تـا . شـدند  معـابر  و عمـومي  انظـار  در شرعي حجاب رعايت به مكلف غيرمسلمان،

 و ادارات در مسـئوالن  تمـام  بـه «  :نويسـد  مي خود اطالعيه از بخشي در تهران عمومي دادستان
 قبيـل  از عمـومي  امـاكن  خصوصي، و دولتي هاي واحد ساير و ها  شركت و دولتي هاي   سازمان

 ها  غذاخوري عروسي، جشن مجالس كننده برگزار هاي   باشگاه و ها تاالر ها،  مسافرخانه ها،  هتل
 بانواني ورود از موظفند اطالعيه اين انتشار تاريخ از دارد،  مي ابالغ و اعالم عمومي اماكن ساير و
 .»آورند عمل به جلوگيري كنند،  نمي را اسالمي صحيح پوشش و حجاب رعايت كه

 قـانون  638 مـاده  پرداختـه،  آن بـه  و دانسـته  جـرم  را حجـابي   بي كه قانوني ترين  مهم توان مي .3
 اماكن و انظار در علناً هركس: «ماده اين موجب به. دانست 1375 سال مصوب اسالمي مجازات
 يا ماه دو تا روز ده از حبس به عمل، كيفر بر عالوه نمايد، حرامي عمل به تظاهر معابر، و عمومي
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 عمـل  آن نفـس  كـه  شـود  عملـي  مرتكب كه صورتي در و گردد مي محكوم شالق ضربه 74 تا
 تا يا ماه دو تا روز ده از حبس به فقط نمايد، دار جريحه را عمومي عفت ولي نيست كيفر داراي

 قـانون  102 مـاده  همـان  كـه  مـاده  اين ، در ادامه در تبصره.»شد خواهد محكوم شالق ضربه 74
 عمومي انظار و معابر در شرعي حجاب بدون كه زناني: «آمده است،1362 سال مصوب تعزيرات

 نقـدي  جـزاي  ريـال  هـزار  پانصد تا هزار پنجاه از يا و ماه دو تا روز ده از حبس به شوند، ظاهر
 .»شد خواهند محكوم

 همـه  جدي توجه و مشاركت با عفاف، و و بسط حجاب كردن دروني هدف از ارائه اين قانون، .4
 هـاي   دسـتگاه  تخصصـي  وظايف كليه و است؛ هدفمند و مستمر صورت به ها  دستگاه و نهادها

 در. اسـت  كرده بيان مشخص، و دقيق طور به را حجاب موضوع قبال در را اجرايي و قانونگذار
 فرهنگـي  انقـالب  عـالي  شوراي كار دستور در 70 دهه ابتداي از آن طرح كه قانون، اين حقيقت

. اسـت  جامعـه  در عفـاف  و حجاب مسئله به چندبعدي نگاهي و جانبه همه اقدامي قرارداشت،
 سـال  در را لبـاس  و مـد  سـاماندهي  قـانون  نيـز،  اسالمي شوراي مجلس آن، دنبال به كه طرحي
 مد و حجاب و پوشش نامطلوب وضعيت به ساماني و بتوان سر شايد تا. رساند تصويب به1385
 .كشور داد و اين مقوله ارزشمند و مذهبي را نهادينه ساخت   سطح در شده عرضه

در يـازده مـاده،    23/11/1373قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصـوب   .5
 و هـزار  يـك  ماه بهمن سوم و بيست يكشنبه روز جلسه در تبصره چهار و ماده يازده بر مشتمل
 شوراي تأييد به 26/11/1373 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس سه و هفتاد و سيصد
 است رسيده نگهبان

 يك دهد، مي نشان رسمي آمارهاي سيما؛ و صدا خبرگزاري مجازي فضاي سرويس گزارش به .6
 قـدري  بـه  هـا  رسـان  پيـام  ايـن  محبوبيت و هستند اجتماعي هاي شبكه عضو جهان مردم سوم

 دست در را واقعي دنياي در فعاليت سوي و سمت توان مي آنها كمك به كه است يافته افزايش
 . http://www.iribnews.ir/fa/news/1849538. ر.ك : گرفت

اظهار منويات بيان و  نفس به اعتماد ايجاد اجتماعي، هاي در خور توجه شبكه كاركردهاي از يكي .7
 .است جوانان مياندر و پيشنهادات خود

 - /http://mehrkhane.com/fa/news/9664ر.ك: .8

 از مقـرر  فهرست و فني ضوابط طبق موظفند دسترسي خدمات دهندگان ارائه ـ)21ماده(749ماده .9
 چهـارچوب  در كـه  مجرمانـه  محتـواي  ذيل ماده موضوع مصاديق تعيين) كميته( كارگروه سوي
 ارتكـاب  بـراي  كـه  محتـوايي  و اي رايانـه  جرائم از ناشي محتواي از اعم است شده تنظيم قانون
) فيلتـر ( پـااليش  از عمـداً  كـه  صـورتي  در. كنند) فيلتر( پااليش را رود مي كار به اي رايانه جرائم

 مبـاالتي  بي و احتياطي بي روي از چنانچه و شد خواهند منحل كنند، خودداري مجرمانه محتواي
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 از نقــدي  جـزاي  بـه  نخســت  مرتبة در آورند، فراهم را قانوني غير محتواي به دسترسي زمينة
 دوم مرتبـة  در و ريال) 100.000.000( ميليـون يكصـد تا ريـال) 20.000.000( ميليـون بيسـت

 و ريـال ) 1.000.000.000( ميليارد يك تا ريال) 100.000.000( ميليون يكصد از نقدي جزاي به
 .شد خواهند محكوم موقت تعطيلي سال سه تا يك به سوم مرتبة در

 اند و با انجام و اقدام برخي از ديگران ساقط مي از نظر برخي فقها اين دو فريضه واجب كفايي .10
 اي محقـق مـي   شود؛ چرا كه غرض شارع وقوع معروف يا ارتفاع منكر است كه با انجـام عـده  

وجـوب  ، اي ديگر از فقها وجوب آن عيني است؛ چرا كه اصل در وجوب  شود. طبق نظر دسته
 1شـمارند:  ي غالباً فقها براى اين فريضه چهار شـرط را برمـ  ). 249:  1394. (خيري، عيني است

 موجـب . 4 و معـروف  ترك و منكر مه.اصرار بر ادا 3احتمال تأثير؛  .2.شناختن معروف و منكر؛ 
انـد و آن پايبنـدى آمـر و نـاهى بـه       برخي شرط پنجمي اضـافه كـرده    .آن اجراى نبودن مفسده
 .هاى خويش است گفته

اوصاف و شرايط الزم براي امر به معروف و نهي از منكر در مواد آغازين اين قـانون از جملـه    .11
 هرگونـه  از عبارتنـد  منكـر  و معروف قانون، اين در - 1 مواد اول تا چهارم درج شده است: ماده

 قوانين،  يا و مقدس شرع در ثانوي يا و اولي احكام عنوان به كه قولي و فعل ترك يا و قول فعل،
 مـالك  فقيـه  ولي مقام نظر حكومتي، احكام در - تبصره .باشد شده منع يا و گرفته قرار امر مورد
  .بود خواهد عمل

 و نهـي  و معـروف  بـه  ديگـران  واداشـتن  و دعـوت  منكـر،  از نهي و معروف به امر .2 ماده
  .است منكر از بازداشتن
 و بـوده  علنـي  كـه  اسـت  رفتاري به ناظر قانون اين در منكر از نهي و معروف به امر .3 ماده
  .باشد مشخص تجسس بدون

 مراتب كه است عملي و نوشتاري زباني، قلبي، منكر، از نهي و معروف به امر مراتب .4 ماده
 كـه  حدودي و موارد در آن عملي مرتبه و است دولت و مردم آحاد وظيفه آن نوشتاري و زباني
  . است دولت وظيفه تنها كرده مقرر قوانين

 

  نامه كتاب
  قرآن كريم

 مركز انتشارات ،20،ج)خميني امام رهنمودهاي مجموعه(نور صحيفه ،)1368(اهللا روح سيد خميني، امام
  .اسالمي انقالب فرهنگي مدارك

 مركز انتشارات ،1،ج) خميني امام رهنمودهاي مجموعه(نور صحيفه ،)1379( اهللا روح سيد خميني، امام
  .اسالمي انقالب فرهنگي مدارك
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 ارشـد  نامـه  پايـان  ازمنكر، نهي و معروف به امر مقوبه در ايران كيفري سياست ،)1394(ه بهار پريشاني،
  .دماوند واحد اسالمي آزاد دانشگاه جرمشناسي، و كيفري حقوق

 ارشـد  نامـه  پايان بانوان، شرعي حجاب قبال در ايران قضايي سياست بررسي ،)1392(نازنين پور، ثقفي
  .تهران دانشگاه سياسي، علوم و حقوق دانشكده جرمشناسي، و جزا حقوق

 ارشـد  نامـه  پايان ايران، كيفري درنظام آن وبازتعريف قانوني گرايي اخالق مباني ،)1393( هانيه جليلي،
  .تهران دانشگاه سياسي، علوم و حقوق دانشكده جرمشناسي، و جزا حقوق
  .102- 97ص ،67ش انديشه، بازتاب ،مجله»گرايي تكليف يا كمالگرايي«،)1384( محسن جوادي،
 .10- 8،ص3استيناف،ش حقوقي فصلنامه پيشگيري، قابل زيان پارازيت؛ ،)1393(عبداهللا فر، خاتمي

 مجله منكر، از ناهيان و معروف به آمران از حمايت قانون شناختي جامعه بررسي ،)1394(حسن خيري،
  .262- 237،ص2ش ،6 دوره ايران، اجتماعي مسائل بررسي

 راهبردهـا، ( شـهروندان  اجتمـاعي  امنيـت  ارتقاي طرح ،)1387(حسين محمد الياسي، احمدرضا، رادان،
  .بزرگ تهران فرماندهي انتشارات تهران، اول، چاپ ،)پيامدها و مراحل ها، روش

 رويكـرد  بـه  نگرشـي  ؛ مطلوب بازندگي حكومت نسبت« ،)1390( رضا محمد رفيعي، و محمد راسخ،
  .76- 59 ص ،30 ش اسالمي، حقوق مجله ،»كمالگرايي

 مطلـوب،  زنـدگي  بـه  ايـران  اسالمي جمهوري اساسي حقوق نظام رويكرد ،)1390( محمدرضا رفيعي،
  .تهران دانشگاه قم، پرديس حقوق دانشكده عمومي، حقوق دكتري رساله

 فصـلنامه  زيست، محيط و الملل بين حقوق مغاير انسان؛ براي زيانبار پارازيت ،)1393(سيدقاسم زماني،
  .12- 10،ص3استيناف،ش حقوقي

  .فرهنگي و علمي انتشارات تهران، اول، چاپ آن، ومنتقدان ليبراليسم ،)1374(مايكل ساندل،
 بـه  شهروندان الزام ابزارهاي و دولت مقاالت سلسله شريعت؛ اجراي و دولت ،)1394(محالتي سروش

  .ني نشر تهران، شريعت،
  .ققنوس نشر تهران، اول، موحد،چاپ پويا سياسي،ترجمه ،فلسفه)1385(آدام سويفت،
 اسالمي، حكومت فقه و داري حكومت تحول - معاصر ايران در سياست و فقه ،)1393( داوود فيرحي،

  .ني نشر تهران، اول، چاپ
 انتشـارات  تهـران،  اول، چـاپ  حجـاب،  و عفـاف  مقـررات  و قوانين مجموعه ،)1391(عليرضا فجري،

  .25 ص خرسندي،
  .بقعه انتشارات تهران، اينتاير، مك وسياسي اخالقي آراء ،)1379(مصطفي ملكيان،
ــل ــيم زاده، وكي ــاه و مصــلحت ،)1381(رح ــوق در آن جايگ ــالم، حق ــه اس ــات موسس ــوم تحقيق  عل

  .انساني  اسالمي
  .نو طرح دوم،تهران، چاپ محمدراسخ، ترجمه اخالق، و قانون،آزادي ،)1389( هربرت هارت،
  .نو طرح تهران، دوم، چاپ ديهيمي، خشايار ترجمه سياسي، فلسفه ،)1385( جين همپتن،
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