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  ، اثر سروش دباغ»اخالق يحجاب در ترازو« ي مختصر بر مقاله ينقد
 

ن و اخالق يان ديآن انواع روابط م ين گشته است و در ابتدايبه قلم دکتر سروش دباغ تدو» اخالق يحجاب در ترازو« ي مقاله
   .شود ياقامه م» يفرمان اله يه حداقلينظر«به سود  يلين شده است و در آن دالييتب

 
  :يرانشاهيد ايپرس ـ مج زنان يليتحل يگاه خبريپا
ن و اخالق يان ديآن انواع روابط م ين گشته است و در ابتدايبه قلم دکتر سروش دباغ تدو» اخالق يحجاب در ترازو« ي مقاله 

و رفع  يبند صورت يبرا ينظر يسپس چارچوب. شود ياقامه م» يفرمان اله يه حداقلينظر«به سود  يلين شده است و در آن دالييتب
سر به بحث گذاشته  يدر ادامه مسئله حجاب و پوشش گردن و مو .شود يارائه م يواحکام اخالق ياحکام فقه يان برخيتعارض م

ندارد،  يسر و گردن حرمت شرع ين باورند که نپوشاندن مويکه بر ا يپژوهان ها و قرآن از فق يشده است و با استشهاد به آراء برخ
د راس، استدالل يويد» ف در نظر اولياخالق وظا«ه يبا وام کردن نظر. به بحث گذاشته شده است ياز منظر اخالقمسئله حجاب 

ن يا يدر انتها. ستيفانه نير عفياز کنش غ يندارد و مصداق يقبح اخالق يسر و گردن در روزگار کنون يشود که نپوشاندن مو يم
ده انگاشتن مراد شارع و يمتضمن ناد» يفرمان اله يحداقل«ه يمطابق با نظر يعرفد شده است که بسنده کردن به حجاب يمقاله تاک
 .ستيخداوند ن

ش که به ينداران معرفت اندياند و چه د حجاب يش که تنها در بند احکام فقهياند شتينداران معيدارد که چه د يان ميان بيو در پا
ق کنند يتوانند تصد ياند، م اخالق ين احکام در ترازويتوازن فقه و اخالق و توز يشه برقراريدهند و در اند يهم بها م يل اخالقيدال

 .ندارد ياالصول قبح اخالق يسر و گردن عل يکه نپوشاندن مو

ه بر سخنان مرحوم احمد قابل به بحث عدم پوشش سر و گردن برگان مسلمان اشاره شده است و با ين مقاله با تکيا ۸در صفحه   .۱
باشد که پوشاندن سر و گردن بر آنان الزم  ير برده ميان برده و غيم ين سوال که چه تفاوتيان اين بين موضوع و همچنياستناد به ا

 ه الزم است؟يست و بر بقين

ا مرد از نظر اسالم در يبردگان اعم از زن  يبه طور کل«: کند ينگونه اشاره ميدر کتاب مساله حجاب ا يد مطهرين باره شهيدر ا
 .«دارند يياز احکام استثناها ياريبس

د به ازدواج يکه ام يز زنانيسوره نور ن ۵۱و  ۶۰، ۵۹ات يبر طبق آ. باشد ين باره تنها استثنا مربوط به بردگان نمين که در ايچن هم
 .اند ندارند وکودکان نابالغ و بردگان و غالمان استثنا شده

  د سر بپوشند؟ يا زنان آزاده از خواجگان بايآ: پرسد يع از امام رضا ميل بن بزيمحمد بن اسماع  .۲
ا آن خواجگان يآ: پرسد يدوبار م. نداشتند يشدند و روسر يبن جعفر وارد م ينه، خواجگان بر دخترم پدرم امام موس: امام فرمودند

 .نه: پوشاند؟ فرمودشان يها را از ا د سريدم اگر آزاد باشند بايمجددا پرس. آزاد نبودند :ا نه؟ فرمودنديآزاد بودند 

 .ز استينگاه به سر زنان اهل ذمه جا: ديفرما يز هست که مين) ع( ياز عل يتيدر روا  .۳

سواد يب يها ر عربيغ(حومه و علج  يها ينان، دهاتينش هينگاه کردن به سر زنان تهامه، باد: ديفرما يامام صادق م: نيابان نشيزنان ب . ۴
باره  نيدر ا ينيامام خم ين فتوايچن هم.ده ندارديکنند فا يشان را هرگاه نهيرا ايندارد، ز يمانع) عربند يها نينش هيهمان باد   که در حکم

است که عادت ندارند حجاب خودرا کامل  ييها نينش هيکه محل تردد اهل روستا و باد ييرفت وآمد در بازارها«: نگونه استيبد
 .«ندارد يز اشکاليها ن ن معامله با آنيگاه خواهد کرد، اشکال ندارد، همچنها ن ت کنند، اگرچه انسان علم دارد به آنيرعا
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 .تواند بدون حجاب به طرف مقابل نگاه داشته باشد يز استثنا وجود دارد و فرد ميکه در بحث ازدواج ن نيضمن ا

 .دارند يزان استثنائاتيز بردگان و کنيگر نيدموارد  يارين که اشاره شد در بسيستند همچنيباره تنها استثنا ن نيلذا اوال که بردگان در ا

ت کامالً محدود بوده و يفيت و کيآنان، از نظر کم ينت در برابر بردگان و جواز نظر برايد توجه داشت که جواز اظهار زيا بايثان
 .است يشهوان يها زهيو انگ يچران د به عدم چشميست و مقيتر از سر و گردن ن فرا

 .ش از بردگان استين استثنائات بيباشد و همانطور که اشاره شد ا ينم يحکم يل بر رد کليدلثالثا وجود استثنائات 

م در مناسبات و يت دارد، حفظ حريآنچه در قرآن محور«… : شود يان ميبازرگان ب ين مقاله نظر عبدالعلياز ا يگريـ در بخش د
 .«شود يسر و گردن نم و يهاست که لزوما شامل مو نتيان زن و مرد و پوشاندن زيروابط م

 ييباينت و زيز يها سر جزو قسمت يا مويرد که آيقرار گ يآن مورد بررس يک کنندگيزان تحرينت و ميد نوع زين باره بايدر ا
جا نظرات  نيالزم است، پس در ا يآن ابزار يباشد که البته برا يم در روابط ميت و حريات حفظ رعايهير؟ از بديا خيباشد  يبدن م

باشد و پوشاندن  يها م نتيها و ز ييبايسر جزء ز يد موينما يات مين واقعيچن ات و هميباشد و تا آنجا که ظاهر امور و روا يمتفاوت م
 .باشد يزنان مسلمان ضرورت م يآن برا

اراده از مقومات فعل ار و ياند که اخت اخالق گفته يعموم علما. «…: گونه اشاره شده است نين مقاله اياز ا يگريـ در بخش د
ده يکه متضمن ناد يندارد؛ بلکه از آنجائ ير مختارانه ارزش اخالقين است که فعل مجبورانه و غين سخن ايا ٔاست؛ الزمه ياخالق

 «.است ير اخالقيغ ياست؛ فعل يانگاشتن حق انتخاب و کرامت انسان

ک فعل آن را يبودن  يل اجباريتوان به دل يا فرد؟ صرفا نميست ات جامعه اياخالق يت برايد در نظر داشت که اولويباره با نيدر ا
ک موضوع و فعل ياز است که منفعات و مضرات ين موضوع نيا يبررس يبرا. دانست ولو اجبار ظاهر آن موضوع باشد ير اخالقيغ

 .گردد يبررس ياجبار

 ياخالق يدر جامعه هستند، مرتکب خطا يمان اجباريا يبرقرار يکه در پ ييها ن رو حکومتياز ا«: گردد يـ در ادامه مقاله ذکر م
 يازهايدر جهت بر آوردن ن ي، گذاريگذار استيس ٔشهيد صرفا در انديحاکمان با. شوند ياب نميشوند و در مقام عمل هم کام يم

را به مردم و جامعه . …نيق، دل هنر، عشيها از قب ه انسانيثانو يازهايباشند و ن… ت، شغل، بهداشت، پوشاکيل امنيه مردمان از قبياول
در جامعه  يحجاب اجبار ين رو، برقرارياز ا. ها دخل و تصرف و اعمال قدرت نکنند ن حوزهيبسپارند و در ا يو حوزه عموم يمدن

 «.ياست و لذا فرونهادن ير اخالقيغ

منفعت فرد و اجتماع قرار دارد و رد بحث در حوزه يگ يقرار نم يمان اجباريطه اين نوع نگاه بحث حجاب در حيپس با توجه ا
ازمند يموارد ن يدر برخ يد در نظر داشت که حوزه عموميقرار داده شده است با يو حوزه عموم ين در حوزه جامعه مدنينکه ديا

 .طلبد يت دخالت دولت را مير امنينظ يموارد يباشد و لزوم برقرار يدخالت دولت م

  :دينما يه مگونه اشار نيگر دکتر سروش ايـ در بخش د

و  ي، مهربانيگران، بهبود خود، عدالت، سپاسگزاريب نرساندن به دي، آسي، متضمن نقض وفاداريبسنده کردن به حجاب عرف« 
در . دارد يگران را درپيت ديو عدالت است، نه آزار و اذ يو مهربان يو وفادر يست؛ چرا که نه متضمن نقض کرامت انسانيجبران ن

متضمن … يشکن مانيبت کردن، آدم کشتن، پي، تهمت زدن، غييگناه، دروغگويمثل شکنجه کردن انسان ب ييها مقابل، انجام کنش
ن، يبنابر ا. ياند و فرونهادن راس، ناموجه ينرو در نظام اخالقياند و از ا نياديبن يفه در نظر اول اخالقيک وظيش از يا بيک ينقض 

  .»نشده است ير اخالقيپوشاند، مرتکب فعل غ يسر خود را نم يموکه گردن و  يکس



٣ 
 

 يا اگر فرديد آيد ديباشد که با يب رساندن به جامعه ميعدم آس يمطرح گشته است و نکته بعد يک بحث حجاب عرفينجا يدر ا
دارد،  يريگر افراد چه تاثيد ين موضوع به حجاب گردن و بر رويا ايد تبعات آن چگونه است و آياز حجاب و گردن استفاده ننما

ضرر  يد فعل او را حمل بر بينما يوارد نم يگران ضرريد يم بر روينکه فرد به طور مستقيتوان به صرف ا يلذا نم. ندارد يقطع يپاسخ
 .بودن کرد

 يتواند از دوران يل ماالصو يفانه علير عفيفانه و غيق امر عفيحدود و ثغور و مصاد«: نگونه اشاره دارديا يگريـ نگارنده در بخش د
کرد زن، مرد  ياحتماال اقتضا م يريفانه، در نظر کثيران دوره قاجار، رفتار عفيدر ا. ر کرده استيينکه تغير کند، کما اييتغ يبه دوران
شرکت  يابانيمردان در تظاهرات خ ياز زنان مسلمان پا به پا يريند؛ اما در دوران انقالب کثي، او را نبيند و مرد نامحرميرا نب ينامحرم

از دختران و زنان  يريز، کثين يدر روزگار کنون. شد يفانه قلمداد نميرعفيشان غين رفتار ايشاه بودند و ا يکردند و خواستار برکنار يم
شوند و با  يها حاضر م شرکتها و  ها، کارخانه ا در ادارات، وزارتخانهيروند و  ي، به دانشگاه ميران پس از انقالب اسالميمسلمان، در ا

ها،  شان و تخته بند زمان و مکان است و با احراز آنيا يها خانواده ين امر از سويکنند و ا يهمکاران خود صبح تا بعد از ظهر کار م
 .مشخص کرد يفانه را در هر زمانيق حدود و ثغور امر عفيها و مصاد پس مؤلفه. شود يعفت قلمداد نم يجامعه، مناف» عفت«توان  يم

ن سخن يشود؛ الزمه ا يفانه قلمداد نمير عفياالصول مصداق امر غ ي، سخن گفتن و کار کردن با فرد نامحرم، عليدر روزگار کنون
عاقل منصف که در صدور  يها انسان ياخالق ياق و با مد نظر قرار دادن شهودهاين سيبر هم. ستين ير اخالقيغ ين است که کنشيا

لسوفان ياند و ف ياغراض و احساسات و عواطف بشر» يناظر آرمان«توان  يکنند، م ياد مياز يعار يقدر طاقت بشر ، بهياحکام اخالق
، شامل بهره يله مردان و زنان بالغ که عالوه بر پوشش عرفيبوس يت حجاب عرفيشان تحت عنوان استدالل کرد که رعاياخالق از ا

است و عدول از آن، مطابق با  يم رابطه با جنس مخالف است، اخالقا ضروريدر تنظ ينن و انساياز گفتار و رفتار مناسب و مت يريگ
و  يراس، متضمنِ نقض اخالق ياخالق يگران، وفاداريب نرساندن به دير بهبود خود و آسيفانه، غير عفياست غ يدستگاه است و فعل

 يمرد بالغ؛ اما نپوشاندن گردن و مو يفه اخالقيزن بالغ است، هم وظ يفه اخالقي، هم وظين حجاب عرفيت کردن ايپس رعا. ناموجه
 .»باشد ينم ير اخالقيست و غين» عفت« يفه اخالقيله زنان بالغ، متضمن نقض وظيسر بوس

موارد حدود عفت با توجه به رشد  يباشد و در برخ يدرست م يد امرينما يرامون بحث عفت نگارنده مطرح ميکه پ يا نکته
 .فانه نباشديرا به همراه داشته باشد که عف يرات ممکن است با خود تبعاتيين تغيگردد اما ا ير مييجامعه دچار تغ يفرهنگ

ن يباشد اما مجددا بحث بر ا يات ميهين بديو همچن ينيد ديف مورد تاکيز از وظايمتناسب ن يت برخوردهايرعا يدر بحث بعد
سر و گردن اگر مو و گردن را جزء  ير؟ پوشاندن مويا خيباشد  يها اثرگذار م ابزار يبرخ ها ن نوع تعامليا در ايباشد که آ يموضوع م

 ينکته بعد. باشد ينسان نميت بدين موضوع در واقعينجاست که اينکته ا يول. گردد يق ميم حرف نگارنده تصديندان ييبايها و ز نتيز
 .ن امر داراستيرا از ا يرير پذيت تاثيقابل يعفت عمومن آن است که يباشد و ا يمطرح نم ين بحث صرف عفت شخصيدر ا

فانه ير عفيبر رفتار غ يسر لزوم يدارد که داشتن حجاب و پوشش گردن و مو ين نکته اشاره مياستاد سروش به ا يانيـ در بحث پا
باشد اما بحث بر  يح ميصح ياخالق ن موضوع در موارديباشد که البته ا يفانه نميبر رفتار عف يز لزومين داشتن آن نيباشد و همچن ينم
ش يز بين موضوع نينکه عکس ايباشد ضمن ا يفانه ميکمک به رفتار عف يدر راستا يتواند ابزار يم ين نکته است که حجاب به نوعيا

 .از نقض آن گسترش دارد

 .ديشبرد مباحث کمک نمايبتواند در پز دارد تا ين يدان يم يها ياز به بررسير عفاف نيرامون موضوعات نظيپ يب مباحثيبه هر ترت


