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 "حجاب در ترازوي اخالق"نگاهی به 
  

  فرشاد حبيبي 
 

 يبه قلم دکتر سروش دباغ در تارنما ۱"اخالق يحجاب در ترازو"ست که مقاله يش نيب ينکه چند روزيبا ا 
مواجه شده است که هم نشان از قابل  ين مدت کوتاه با استقبال قابل توجهيافته است، اما در هميجرس انتشار 

 ياز دغدغه ها يکيرد که مساله حجاب يگ يت بر مين واقعيمقاله دارد و هم پرده از ا ياعتنا بودن محتوا
بها هم يداشته و از گزند تخر يرا هم در پ يمتعدد ين مقاله واکنش هايالبته ا. است يرانيدر جامعه ا ياجتماع

   .۲ز متهم کرده اندين" يزين ستيد"سنده مقاله را به ينو يکه برخ در امان نمانده است تا آنجا
د يکه به عنوان مقدمه به مقاله اضافه شده است، شا ينسبتا طوالن يمقاله و بحث نظر يفلسف يبا توجه به محتوا

سوء برداشتها و  ين امر موجب برخير متخصص چندان سهل نباشد و هميخواننده غ يافتن مراد مولف برايدر
و  يفکر يشهاين مطلب مرا بر آن داشت که فارغ از گرايهم. مقاله و منظور مولف گردد يسوء تفاهم از محتوا

 ييت محتوايسنده محترم مقاله ، تنها با توجه به اهميا رد نظرات نويد ييا تايمحل انتشار مقاله و  يتارنما ياسيس
مقاله  ياز نکات اساس يبحث و ارائه خالصه ا يومقدمات نظر ين مبانييع بودن موضوع آن، به تبيمقاله و بد

رسانم و از سوء  يارير متخصص در حوزه فلسفه يخواننده غ يافت هر چه بهتر آن برايهمت گمارم تا به در
   .ميو منصفانه آن هموار نما ينقد علم يکرده و راه را برا يريآن جگوگ يبرداشتها از محتوا

 ين موضوع از سويد به ذهن برسد، ضرورت پرداختن به ايکه شا يمقاله سوال اول يقبل از ورود به محتوا
را دارا  ين بحثيت ورود به چنيصالح يرسد سروش دباغ از دو سو يبه نظر م. چون سروش دباغ باشد يفرد

قابل شود که کتب و آثار متعدد و يک متخصص در حوزه فلسفه اخالق شناخته ميک سو به عنوان يباشد، او از 
، امر يامر اخالق" چون  يتوان به آثار يان ميف کرده است که از آن مين حوزه از فلسفه تاليرا در ا يتامل

است که از  يعين طبيبنابرا. اشاره کرد" عام وخاص در اخالق" و " در فلسفه اخالق ييدرسگفتارها" ؛ "يمتعال
فلسفه  يموضوعات مرتبط با اخالق را در ترازو رود که يک صاحبنظر در فلسفه اخالق انتظار ميبه عنوان  يو

   .لسوف اخالق درباره آنها حکم صادر کنديک فيبسنجد و از منظر 
ز يرا ن ينيک روشنفکر ديم سروش، را به عنوان يگر، سروش دباغ راه پدرش ،دکترعبدالکريد يياما از سو

ان يده است که از آن ميبه چاپ رس يمتعددز آثار ين ينيد يطه روشنفکرياز سروش دباغ در ح.کند يدنبال م
و " معاصر يدر روشنفکر يتامل: ترنم موزون حزن"، "و اخالق يدرباب روشنفکر" :چون ييتوان به کتابها يم
ک روشنفکر ينقش او به عنوان . اشاره کرد" م سروشين شناسانه عبدالکريد يبر آرا يمرور: نهيين در آييآ"
ن دارانه يست ديمدرن با ز يزندگ يان مولفه هايدارد م ين مدرن را دارد و سعانت در دورايکه دغدغه د ينيد
چون حجاب  ير از ورود به مسائل اجتماعيگذارد که الجرم ناگز يم يژه ايت ويوند برقرار کند او را در موقعيپ

در دهه  يمدرن مطرح بوده است و متفکران متعدد يرانيز همواره در جامعه اياز آنجا که مساله حجاب ن. است
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ز بر خود ين ينيک روشنفکر ديخواهد بود که  يعين مساله پرداخته اند، طبيبه ا يمختلف ياير از زواياخ يها
   .آن باشد يبرا يافتن پاسخيدر  ين مساله تامل کند و سعيند که در مورد ايفرض بب

که از سه بخش  يک مقدمه نسبتا طوالنيد که مقاله با يم ديخواه ميمقاله بپرداز يمحتوا ياما اگر به بررس
د و يگو ين و اخالق سخن ميان ديشود، در بخش اول مولف از انواع روابط م يل شده است آغاز ميتشک
، معرفت ي، وجود شناختيتوان از روابط چهارگانه داللت شناخت ين و اخالق ميان ديدهد که م يح ميتوض

ت ين و اخالق حائز اهميان ديم يان، رابطه معرفت شناختين ميسخن گفت، که البته در ا يو روان شناخت يشناخت
در . را در هم در جهان اسالم و هم در غرب به همراه داشته است يمتعدد يفکر يباشد که نزاع ها يار ميبس

سخن  ياخالق يگزاره ها يتت معرفت شناخين از حجيتوان مستقل از د يا مين است که آينجا سخن در ايا
د که دروغ گفتن يتوان پرس ي؟ مثال ميا شرعياست  يا حسن و قبح افعال ذاتيگر آير؟ به عبارت ديا خيگفت 
 ي، دروغ گفتن عمليا آنکه مستقل از فرمان الهيکرده است  ياست چرا که خداوند آن را نه ير اخالقيکار غ

ان يم يو نظر يدر نزاع فکر ياز مسائل اساس يکين مساله يکه است يده نيح است؟ بر خوانندگان مطلع پوشيقب
که اشاعره قائل  يخ اسالم بوده است، به گونه اياشاعره و معتزله در تار يعنيمتکلمان اهل سنت  يدو گروه اصل

اخالق  ياز معتزله سخن از حسن و قبح ذات ياريکه بس ياعمال بودند در حال يا حسن و قبح شرعيبه شق اول 
   .ستين نگريتوان به اخالق مستقل از د ين باور بودند که ميگفتند و بر ا يم

چون عالمه  ياريع هم همانطور که در مقاله به اختصار اشاره شده است بسيتش يغن يو فلسف يدر سنت فکر
قائل بودند که ک بوده اند و ين مساله به نظر معتزله نزديدر ا) ره( يمطهر يت اهللا مرتضيا استاد آي) ره( ييطباطبا

متاخر  ياز علما يت اهللا ابوالحسن شعرانيمرحوم آ. ۳ن درباره اخالق سخن گفتيتوان به نحو مستقل از د يم
ف يتال يعين کتب کالم شياز مهمتر ين طوسيرالديد االعتقاد اثر خواجه نصيکه بر کتاب تجر يعه در شرحيش

م ين داريقيما ] اوالً[آن که  يست نه به شرع تنها، براحسن و قبح افعال به عقل ثابت ا: "سدينو يکرده است، م
 ۴."ما نگفته باشند يازمندان خوب و ستم کردن بر مردم زشت است اگر چه در شرع برايچارگان و نياحسان به ب

ن باره وجود دارد که مولف در مقدمه يدر ا يمختلف يها يريغرب هم جهت گ يو فلسف يفکر يدر فضا
و " يفرمان اله يحداکثر"ه ين دو نظريين بخش مولف با تبيدر ا. ح داده استينها توضنخست مقاله درباره آ

عقل ما در : "سنده مقاله ير نويرد که مطابق با آن، طبق تعبيپذ يه دوم را مي، نظر"يفرمان اله يحداقل"ه ينظر
رد که در يگ يپرده بر م يا ياخالق يو بد يت تام دارد و از خوبيمدخل ياخالق ييو ناروا ييروا» کشف»

 ۵."فا نکنديا يان نقشين ميباشد و در ا يو عرض يو تبع يلينکه طفيتناسب و تالئم با خواست خداست؛ نه ا
شود که  ين و اخالق مشخص ميسنده مقاله درباره مساله نسبت دينو يفلسف يرين در مقدمه اول جهت گيبنابرا

ن درباره مسائل يتوان مستقل از د يبر آن است که م ييطباطبا ا عالمهي يچون استاد مطهر يهمسو با متفکران
  .سخن گفت ياخالق
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است  يعين طبيست بنابرايتوان به آنها به صورت مستقل نگر يده هستند که مين دو پديحال اگر اخالق و د
که مساله  شود ينجاست که مقدمه دوم مقاله آغاز ميان آنها سخن گفت، از ايا تفاهم ميکه بتوان از تعارض و 

سخن از امکان  يشود که وقت ين ميين بخش ابتدا تبيدر ا. کاود يرا م ينيو د يان احکام اخالقيتعارض م
عام  ين در معناين، فقه است وگرنه ديشود مراد از د يم ينياحکام د يو برخ ياحکام اخالق يان برخيتعارض م

م يستند در تعارض مستقين يشود که چون ناظر به احکام عمل يز مين يو جهان شناخت يکيزيمتاف يشامل حوزه ها
. چديموارد با اخالق درهم بپ ين است که ممکن است در بعضيهانه دين تنها بعد فقيرند و ايگ يبا اخالق قرار نم

 يم هين و اخالق را توصيد يقتر احکام فقهيا به عبارت دقين يان ديم" موازنه متامالنه"سنده ينو ين موارديدر چن
  :سدينو يکند و م

 يد با وارسيداشته باشد، با يمنسجم يخواهد همچنان منظومه معرفت يکه م يدر هنگام بروز تعارض، شخص"
به . ردين دو سراغ بگيان ايرا م ي، توازن و تعادليبا احکام اخالق يان احکام فقهيم يو نسبت سنج ياحکام اخالق

 ".کند، معتقدم ياد مي»موازنه متأمالنه«به آنچه راولز از آن تحت عنوان  يلحاظ روش شناخت

د فقه يست که تنها باينگونه نيکند دو طرفه است و ا يسنده مقاله از آن دفاع مين موازنه که نوياست که ا يهيبد
 ياخالق يشهودها"  ير ويل کرد بلکه گاه الزم است که به تعبيتعد يبا احکام اخالق ييرا در جهت همسو

  ."حک و اصالح شوند يعرف
از  ياستفاده کاربرد يسنده در پيبا اخالق، در مقدمه سوم نو يدر نسبت احکام فقه ين دو مقدمه کليپس از ا

از  يک حکم فقهيبا در نظر گرفتن  ين مقدمه ويدر ا. است يک مساله کاربرديحل  يبرا ينظر ير بناين زيا
اجازه اجتهاد داشت، در مورد عدم  يمنتظر يت اهللا العظميچون مرحوم احمد قابل، که از مرحوم آ يمجتهد

گر از اسالم شناسان و ياز د يقات برخيات و تحقيکه با نظر ۶سر و گردن از منظر شرع  يوجوب پوشاندن مو
ز ين ۱۰ياشکور يسفويو حسن  ۹ر ترکاشوندي، ام۸بازرگان ي، عبدالعل۷وريقرآن پژوهان همچون محسن کد

   .فلسفه اخالق بسنجد ينگاه کند و آن را در ترازو ين فتوا از منظر اخالقيمنطبق است، بنا دارد به ا
 ين حکم اجتهاديواقف است که ا يسنده به خوبين است که نويد به آن توجه شود ايکه با يالبته نکته ا

ست اما مولف بنا ندارد که يسر و گردن هستند منطبق ن يمرحوم قابل با نظر غالب فقها که قائل به پوشاندن مو
ک يآن است که  يح دهد بلکه هدف وين حکم را بر احکام مخالف آن ترجيشود تا ا يک مناظره فقهيوارد 

ک اصل يت فقها با آن، به عنوان ياکثر ييه صادر شده است فارغ از همسويک فقي يرا که از سو يحکم فقه
  .درباره آن صادر کند يرد و حکم اخالقيبه کار گموضوعه در فلسفه اخالق 

در مساله حجاب ندارد و  يفقه يريچ نوع جهت گياست که مقاله ه ين مطلب ضرورين توجه به ايبنابرا
ست بلکه تنها هدف مقاله آن بوده يسر و گردن ن يپوشاندن مو يبه معنا يانکار حجاب شرع يسنده در پينو

ا يرفت آيقابل را در مورد حجاب پذ يآقا يعت، نظر فقهيو فهم خود از شرار يبنابر اخت ياست که اگر کس
  ر؟ يا خيشده است  ير اخالقيمرتکب عمل غ
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ن حکم يرد که ايگ يجه ميهم گشت که اگر مقاله نت ين مغالطه منطقيد دچار اينجا نبايواضح است که در ا
ت فقها که قائل ياکثر يجه گرفت که حکم فقهيتوان نت يندارد پس م ياخالق يبا مبان يقابل، تضاد يآقا يفقه

چرا . ت با حجاب کرديمتهم به ضد يانصاف يسنده را با بيسر هستند مخالف اخالق است و نو يبه پوشاندن مو
 يجه گرفت که پوشاندن آن قبح اخالقيتوان نت يسر نم ينپوشاندن مو يکه مبرهن است که از عدم قبح اخالق

باشند موضوع  ياريکه اخت يتا زمان يدهد همه احکام اخالق يح ميتوض يبه درستسنده يدارد، هر چند که نو
ندارد و  يار و اراده در انجام فعل است ارزش اخالقياز آنجا که ناقض اصل اخت يبحث اخالقند و حجاب اجبار

   .طه بحث اخالق خارج استياز ح
کوشد  يسنده مقاله ميش مقاله است نون بخيتر يم در بخش چهارم که اصلين سه مقدمه که بگذرياما از ا
ه ي، طبق نظر۱۱بسنجد يسيلسوف انگليراس، ف يقابل درباره حجاب را در پرتو دستگاه اخالق يآقا يحکم فقه

ف در نظر يوظا" ن يبناد ياز اصول اخالق يکيخواهد بود که ناقض  ير اخالقيغ يک عمل زمانيد راس، يويد
چکدام يسر لزوما ناقض ه ياما طبق نظر مولف نپوشاندن گردن و مو. باشد" مشتقف در نظر اول يوظا" ا يو " اول
ط يممکن است در شرا يدهد که گاه يح ميتوض يندارد، هر چند که و ين قبح اخالقيست و بنابراين دو نياز ا

 يسر به لحاظ اخالق يط پوشاندن موين اصول باشد که در آن شراياز ا يکيسر ناقض  يخاص نپوشاندن مو
توان  يراس، م يدستگاه اخالق يها بنا بر آنچه آمد، مطابق با آموزه: " رديگ يجه ميلذا مولف نت. شود يواجب م

نکه نپوشاندن يست؛ مگر اين ير اخالقيغ ياالصول رفتار يسر عل يجه گرفت که نپوشاندن گردن و موين نتيچن
   ".دارد يشتريرد که وزن بيقرار گ ياول فه در نظري، تحت الشعاع وظياق اخالقيک سيسر در  يگردن و مو

 يگردن و مو يست که اگر کسين نين سخن ايالزمه ا:" دهد که  يسنده به وضوح تذکر ميگر نويد ياز سو
سر،  يکند که نپوشاندن گردن و مو يد ميشده است؛ بلکه تأک ير اخالقيسر خود را بپوشاند مرتکب عمل غ

  ".ستين ير اخالقياالصول غ يعل
 يبه معنا ين مقاله در جهت مخالفت با حکم غالب درباره حجاب شرعيح داده شد اين چنانچه توضيابنابر

کوشد از منظر فلسفه  يشمارد بلکه مقاله م ينم ير اخالقيست و آن را غيسر و گردن ن يوجوب پوشاندن مو
ر يعمل غ يپوشش سر نداشت در روزگار کنون يد راس اثبات کند که اگر فرديويد ياخالق در دستگاه اخالق

چون احمد قابل و  يمجتهد يفقه ين مساله حداقل مطابق با فتوايانجام نداده است و از آنجا که ا ياخالق
ن ين ايبا نظر شرع ندارد بنابرا يور تضادير ترکاشوند و محسن کديچون ام يافراد يخيو تار يقات قرآنيتحق

   :سدينو يتا ميسنده نهايباشد لذا نو يز نميعت نيره شريضمن خروج از دا، متيعمل بنابر آن حکم فقه
 يندارد و مصداق ي، قبح اخالقيسر و گردن در روزگار کنون يجه گرفت که نپوشاندن موين نتيتوان چن يم"

م مناسبات و روابط با جنس يم در تنظيو حفظ حر يست و بسنده کردن به حجاب عرفيفانه نير عفياز کنش غ
 ".ستيده انگاشتن مراد شارع و خداوند نين حال متضمن نادياست و در ع ياالصول اخالق يمخالف ،عل
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  :پانوشتها
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