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مقدمه

الف( موضوع تحقیق و اهمیت آن
و پیامدهای عفاف در حقوق خانواده  آثار  یا  بررهی کارکردها  موضوع تحقیق، 
اهف. مقصود از عفاف در عنوان تحقیق، پاک دامنی یا خویشتن داری در مقابل 
این  در  خانواده  از  مقصود  اهف.  تحشا  مقابل  مفسومی  و  جنسی  محرک های 
پژوهش روابط همسری و والد _ ترزندی اهف. بدین ترتیب، موضوع این پژوهش، 
بررهی کارکردهای تقسی _ حقوقی عفاف در روابط همسری و والد _ ترزندی اهف. 
عفاف در اهالم جزء اصول و ارزش های بنیادین اهف. منابع اهالمی عفیف را 
همتای مجاهدان شسید و همسان ترشتگان مقرب قرار  داده اند. انتظار می رود این 
موضوع مسم انعکاس وهیعی در تقه اهالمی داشته باشد. مطالعات صورت گرتته 
آثار و کارکردهای  نشان می دهد که به جز احکام مربوط به عفاف در امور کیفری، 
آن  مسائل  برخی  اهف.  نشده  تبیین  باید  که  آن طور  خانواده  حقوق  و  تقه  در  آن 
به طور کلی مغفول مانده، و بعضی مسائل دیگر به صورت پراکنده مطرح گردیده 
اهف. بر این اهاس، موضوع پژوهش به لحاظ تقسی بدیع اهف. اهمیف موضوع 
از منظر حقوقی مضاعف اهف؛ زیرا حقوق خانواده ج.ا. ایران به طور کلی به مسائل 
عفاف نپرداخته و دربارۀ آن خألهای حقوقی تراوانی وجود دارد. در هال های اخیر 
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اقدامات تقنینی متعددی پیرامون عفاف صورت گرتته اهف؛ لکن بیشتر مقررات 
گسترش  اجرایی  راهکارهای  »قانون  مانند  اهف.  حجاب  مسئلۀ  به  مربوط  آن 
ترهنگ عفاف و حجاب« که در تاریخ 13 دی 1384 توهط شورای عالی انقالب 
ترهنگی به تصویب رهیده اهف که برخالف عنوان آن، عمده الزامات حقوقی 
این قانون به مسئلۀ پوشش مربوط می شود1 و مسئلۀ عفاف و اقتضائات آن به ویژه 
در روابط خانوادگی مغفول مانده اهف. بنابراین، در رابطه با اقتضائات عفاف در 
حقوق خانواده، خأل جدی وجود دارد. در این وضعیف، قضات محاکم خانواده 
ناگزیر از مراجعه به منابع و تتاوی معتبر تقسی هستند. بنابراین در شرایط کنونی 

موضوع تحقیق جزء موضوعات ضروری و به روز اهف.

ب( پیشینۀ تحقیق

عفاف واژه ای پرتکرار در قرآن کریم و روایات اهالمی اهف. حقوق خانواده نیز 
به لحاظ تقسی یا حقوقی دانشی ریشه دار و کسن می باشد. بنابراین، هیچ یک از 
دو موضوع »عفاف« و »حقوق خانواده« به تنسایی جدید به شمار نمی آیند. با این 
وجود، بررهی کارکردها یا آثار و پیامدهای عفاف در حقوق خانواده یک موضوع 
جدید پژوهشی اهف. تا آنجا که بررهی گردید، راجع به آثار و کارکردهای عفاف 
تحقیقی یاتف نشد؛ جز مقاله ای از نگارنده با عنوان »کارکردهای اصل عفاف 
در حقوق خانواده« که در تصلنامۀ علمی- پژوهشی حقوق اهالمی )هال 13، 
ابواب تقه خانواده مانند نکاح و طالق،  البته در  ش 51( منتشر گردیده اهف. 
عفاف  پسینی  یا  پیشینی  کارکردهای  و  آثار  دربارۀ  پراکنده  صورت  به  مسائلی 
وجود دارد؛ مانند وجوب ثانوی نکاح برای پیشگیری از زنا، نگاه یا لمس حرام؛ یا 
وجوب ایفای وظیفۀ زناشویی بر شوهر در مدت کمتر از چسار ماه برای پیشگیری 
انقضای مدت چسارهال  از  ݢثر پیش  لزوم طالق همسر غایب مفقوداالݢ از تحشا، 

برای حفظ عفاف و مسائل دیگر.

1. در این قانون، وظایف 26 دهتگاه و هازمان دولتی در قبال مسئلۀ پوشش تبیین شده اهف که البته در عمل 
مورد بی توجسی قرار گرتته اهف.
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برد آن پ( هدف تحقیق و کار
همان طور که اشاره گردید، موضوع پژوهش کنونی بدیع اهف. به همین دلیل، 
خانواده  حقوق  در  عفاف  کارکردهای  با  ارتباط  در  تراوانی  شبسات  و  پرهش ها 
پیش روی ما قرار دارد که تاکنون بدان ها پاهخ داده نشده اهف. هدف اصلی 
بر  اتزون  این کار  به لحاظ تقسی و حقوقی اهف.  آن  بررهی مسائل  این پژوهش 
تأمین  نیز  را  نیازهای مسم  برخی  به دانش خانواده،  مربوط  ادبیات علمی  بسط 
می کند: از جمله تأمین نیاز بعضی دهتگاه های مسئول در نظام ج.ا. ایران مانند 
مراجع هیاهف گذار و قانون گذار یا محاکم خانواده اهف. همچنین نتیجۀ این 

پژوهش می تواند مرجعی برای طالب، دانشجویان و دانش پژوهان باشد.

ت( روش تحقیق
نیاز به روش  بر این اهاس، اطالعات مورد  رویکرد اصلی تحقیق تقسی اهف؛ 
کتابخانه ای از منابع تقه گردآوری گردیده اهف. نگارنده می کوشد در بررهی مسائل 
با  هپس  نماید؛  دهته بندی  و  تجمیع  را  امامیه  تقسای  آرای  موضوع،  به  مربوط 
مراجعه به منابع تقه و بررهی اهناد آن، به نتیجۀ نسایی دهف یابد. همچنین، 
با توجه به ماهیف حقوقی موضوع پژوهش، تبیین موضع نظام حقوقی جمسوری 
این  دغدغه های  از  یکی  موضوع،  به  مربوط  مسائل  خصوص  در  ایران  اهالمی 
پژوهش اهف. از این رو در پی مباحث تقسی، حقوق داخلی جمسوری اهالمی ایران 

در ارتباط با مسائل عفاف مورد مطالعه قرار گرتته اهف.

ث( مسئلۀ اصلی تحقیق و پرسش های فرعی آن
خانواده«  حقوق  در  عفاف  کارکردهای  »چیستی  پژوهش  اصلی  مسئلۀ   .1
اهف. به عبارت دیگر، مسئلۀ مورد بررهی در پژوهش کنونی این اهف که »آثار 

عفاف در حقوق خانواده چیسف؟«.
2. پرهش های متعددی ناظر به این مسئلۀ کلی وجود دارد که پژوهش کنونی 

آن ها را بررهی می نماید؛ از جمله:
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ف« چیسف؛ حق یا تکلیف یا ماهیف دوگانه دارد؟ 1-2. ماهیف تقسی »تعف�
2-2. آیا عفاف در شمار اصول و ارزش های بنیادین شرعی )اهداف و غایات 

تشریع( قرار می گیرد؟
نصوص  تفسیر  در  چگونه  شرعی،  بنیادین  ارزش  یک  به عنوان  عفاف   .2-3

شرعی ایفای نقش می نماید؟
4-2. آیا عفاف همچون هایر اصول و ارزش های بنیادین اهالمی می تواند در 

صورت تقدان نص� شرعی، هند حکم قرار گیرد؟ 
5-2. اصل عفاف چه اثری در حکم نفسی عقد ازدواج دارد؟

حقوق  در  اثری  چه  عفاف،  حفظ  علف  به  ازدواج  عقد  ثانوی  وجوب   .2-6
خصوصی و عمومی خانواده دارد؟

7-2. عفاف در حقوق زناشویی زوجین چه تأثیری دارد؟ 
موانع  لواط جزء  و  زنا  مانند  آن  یا بعضی مصادیق  به طورکلی  آیا تحشا   .2-8

نکاح اهف؟
9-2. آیا هابقۀ تحشا و بی عفتی هریک از زوجین می تواند موجب حق تسخ 

برای دیگری باشد؟
10-2. آیا خوف تساد موجب مشروعیف طالق غیابی می شود؟

11-2. در صورتی که شوهر ناشز یا عاجز از ایفای وظیفۀ زناشویی باشد، آیا طالق 
قضایی زن به علف خوف تساد مشروع اهف؟

آیا طالق  از شوهر منزجر بوده و در معرض تساد باشد،  12-2. در صورتی که زن 
قضایی مشروع اهف؟

13-2. تحشا در حقوق مالی زوجه چه تأثیری دارد؟

ج( فرضیۀ تحقیق
عقد  و  اهف  شرعی  بنیادین  ارزش  یک  عفاف  که  اهف  آن  تحقیق  ترضیۀ 
ازدواج نسبف به آن ارزش ابزاری دارد. به همین دلیل عفاف منشأ آثار پیشینی 
اهف.  آن  انحالل  و  خانوادگی  روابط  خانواده،  تشکیل  در  متعددی  پسینی  یا 
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همچنین در روابط والد- ترزندی، اعمال مناتی عفاف یا تحشا، باعث هقوط 
رایج  نظریه های  بعضی  بر  مبتنی  در حالی که  می شود.  والدین  حضانف  حق 
تقسی، احکام شرعی مستند به نصوص اهف و عفاف یا خوف تساد اثر ایجابی 
رایج  تقسی  نظریۀ  با  پژوهش  ترضیۀ  بنابراین  ندارد.  شرعی  احکام  در  هلبی  یا 
متفاوت اهف و مبتنی بر »روش نص محور اجتسادی« می باشد که در هال های 

اخیر مطرح گردیده اهف.

ح( نوآوری های تحقیق
همان طور که در آغاز مقدمه اشاره شد، موضوع پژوهش بدیع اهف و بررهی 
ایران یک اقدام  احکام عفاتی خانواده در تقه اهالمی و حقوق موضوعه ج.ا. 
اصلی  یاتتۀ  و  نتیجه  اهف.  نشسته  ثمر  به  پژوهش  این  در  که  اهف  ابتکاری 
به  خانواده  احکام  در  عفاف  بنیادین  اصل  دادن  دخالف  یعنی  پژوهش  این 
آن در تقه اهالمی موجود اهف.  نبوده و هابقۀ  یا هلبی بدیع  ایجابی  صورتی 
را  آن  پراکنده  مسائل  اهف  کوشیده  کنونی  پژوهش  در  نگارنده  در عین حال، 
شناهایی و تجمیع نموده و ادله آن ها را تبیین نماید. در نسایف، پژوهش کنونی 
ترضیۀ پیش گفته را به اثبات رهانده و آن را در قامف یک نظریۀ تقسی تثبیف 

و معرتی نموده اهف.

د( ساختار تحقیق
کلی،  بخش  هه  در  خانواده  حقوق  در  عفاف  کارکردهای  مباحث  مجموعه 
هازماندهی شده اهف. در بخش نخسف، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش بررهی 
عفاف،  تقسی  کارکردشناهی  و  ماهیف شناهی  مفسوم شناهی،  اهف.  گردیده 
کارکردهای  به  دوم  بخش  می باشد.  پژوهش  نخسف  بخش  هه گانۀ  تصول 
کارکردهای  بخش  این  در  گردید.  نام گذاری  خانواده  حقوق  در  عفاف  پیشینی 
انحالل  و  خانوادگی  روابط  خانواده،  تشکیل  تصل  هه  در  عفاف  پیشگیرانۀ 
خانواده بررهی گردیده اهف. بخش هوم تحقیق به کارکردهای پسینی عفاف 
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پیامدهای  و  آثار  یا  پسینی  کارکردهای  بخش  این  در  اهف.  یاتته  اختصاص 
اعمال مناتی عفف در هه تصل تشکیل خانواده، روابط خانوادگی و این انحالل 

خانواده مطالعه شده اهف.


