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  ١قرآن يحجاب در ترازو
  

 . ۲۷/۲/۹۲جرس، روز جمعه، سايت : منبع

  
، ٢»اخالق يحجاب در ترازو«ن يگانه من درباره مسئله حجاب تحت عناو در نقد و شرح مقاالت سه يگذشته مقاالت چند در چند ماه

 کوشم با يم مقاله نيدر ا ٥.شده است منتشر ٤»مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن«و  ٣»است؟ يراخالقيکدام غ: يعفت يا بي يحجاب يب«
و  از منظر قرآن ياخالقو فانهيرفتار عف را درباره حدود و ثغور ياد شده، نکاتيمقاالت  يها و استدالل اتيضاح مدعيمجدد و ا يصورتبند

  . ن کنمييسر تب يموگردن و   شپوشحجاب و  نسبت آن با
  :ن قرار استيبدمقاالت نگارنده  اتيمدع .۱

  .ز پرداختين يز منظر اخالقا» سر يپوشش گردن و مو« مسئله توان به ي، ميعالوه بر منظر فقه. الف
در قلمرو فقه  ي؛ که تخصصي، نه فقهاست ياز منظر اخالق »سر يموگردن و پوشش «نگارنده پرداختن به مسئله  ياصل غةدغد. ب

  .ستميندارم و در مقام افتاء ن
ار و کرامت يده انگاشتن اختيکه هر دو متضمن ناد ؛ چرا»ياجبار يحجاب يب«و نارواست و هم  يراخالقيغ» يحجاب اجبار«هم . ج
بر آن  يرد و حسن و قبحيگ يره اخالق قرار نميدر دا يارياختريغو ياجبار اند که انجام افعال عالمان اخالق گفته عموم .است يانسان

  .ستيمترتب ن
دا يپ ٦»يربط اخالق« يهنگام است و ...ودن يشدن، خوردن، دراز کير دويگر نظيد يعيدر زمره افعال طب »سر يموگردن و پوشاندن «. د

قرار ... و» يمهربان«، »يسپاسگزار«، »تواضع«، »يوفادار«، »عدالت«ر ينظ ٧»ستبر يم اخالقيمفاه«ا ي» ين اخالقيعناو«از  يکيل يذکند که  يم
  . رديگ

   .ل آن برد و قرار داديرا ذ» سر ين و موگردپوشاندن «يعيفعل طبتوان  يم و است ستبر يم اخالقيمفاه در زمره ،»عفت«مفهوم . ه
ف در يوظا«در زمره  فانه رايرفتار عف و» عفت«توان  يم ٨،»ف در نظر اولياخالق وظا« بر يمبن د راسيويده ينظر نظر قرار دادن مد با. و

ت يد از آن تبعيشود، با» يفه واقعيوظ« بهبدل  ياق اخالقيک سيدر  يدر نظر اول ةفيراس، اگر وظ يبق با نظام اخالقمطا. قرار داد» نظر اول
   .ناموجه است و ناروا کرد و فرونهادن آن، اخالقاً

موجه و  است اخالقاً يست و امريعفت ن »در نظر اولِ يفه اخالقيوظ« متضمن نقضِ ،يدر روزگار کنون »سر يموگردن و نپوشاندن «. ز
  .روا

مطابق با . دانند يز ميجا شرعاً ن کار رايو انجام ا سر بوده يموگردن و  پوشاندنن ييقائل به روا ،ر احمد قابلياز فقها  نظ يبرخ. ح
 يتيه هويامبر بوده و سويدر عصر پ) زيبرده و کن( هرحريه از زنان غان زنان حريک ميتفکناظر به  و بالذات شان، احکام حجاب اوالًيال يتحل

زان مسلمان از يکنو  همه زنان مسلمان واجب نبوده يبرا سر يموگردن و شاندن نداشته است، چرا که پو» يربط اخالق«داشته و  يپررنگ
ه يز بر سوين يد عشماويسعو محمد دي، نصر حامد ابوزيالجابرر محمد عابدياسان نظشن از اسالم يبرخن حال يدر ع. اند بوده يآن مستثن

ن يبر ا و  بخش صدور آن احکام دانسته قوام ه راحرريزنان غ ه ازان زنان حريک ميتفکو کرده د يتأک سر يمو گردن و دنپوشان يتيهو
  . ستين در زمره واجبات سر  يموگردن و پوشاندن  ،يدر روزگار کنون يدار که با منسوخ شدن نظام برده باورند



۲ 

 

ر ترکاشوند از يت امقايو تحق در پرتو تتبعات ،امبريدر عصر پ يو ثغور پوشش شرع ت به حدودينکته فوق و عنا داشتننظر  دربا . ت
ز ين يگريرا به نحو د) رآنق(ات مربوط به حجاب در متن مقدس يتوان آ يگر، ميد ياز سو ٩»يفرمان اله يه حداقلينظر«رش يو پذ ،ييسو
بر  و يکيالکتياست که به نحو د يمفروضاتان يم الوگيو ستد و د متوقف بر داد ،در واقع، فهم روشمند موجه از متن مقدس .ر کرديتفس

ناظر به  ن مفروضات کهيا. ديآ يدست مه ب... »ن و اخالقيرابطه د«، »نيد زبان«ما از  ير تلقينظ يفروضاتم ومقدس  ان متنياثر تعامل م
   . ديآ يم يمخاطب امروز به کار متن مقدساز فهم روشمند دست دادن  هجهت بو  »اثبات«در مقام  ،مقدس است متن و تکون »ثبوت«مقام 
ان يمفسران و قار گوناگون و متنوع يها آن، فهم يفيتوص ةيبر سو بنا. »يا هيتوص« هيو هم سودارد » يفيتوص«ر هم صبغه ياخ يمدعا.ي

هم روشمند از ف احراز يآن، برا» يا هيتوص«ه يمطابق با سو. ده و محقق شده استرخ دا يتجربـ  ينيخ و به نحو پسيمتن مقدس، در طول تار
موجه و سازگار از آن  يمفروضات، به سروقت متن مقدس رفت و قرائت يو مباد يح مبانيتنقگونه عمل کرد و با  نيا» ديبا«متن مقدس، 

  . دست داد هب
ش است، هم با ياند ش و معرفتيشت انديمع ندارانيهم با د ،ن مقاالتيسخن ا ين انگاشت که رويتوان چن ي، مات فوقيبر مدع بنا. ۲

 يکه گردن و مو ين است که کسانياموجه باشد، الزمه آن، نگارنده  يها اگر استدالل ١٠.اند ه زدهيتک د افتاءبر مسنکه  يهان و کسانيفق
سر و  يکه مو ياز کسانرا ش يخو قضاوت و يد تلقيش باياند شتينداران معيپس د .کنند ينم يراخالقيکار غ پوشانند، يسر خود را نم

 هر چند از منظر عموم ست؛ين يناموجه و فرونهادن يندارد و فعل ين کار حرمت اخالقيکه اعوض کنند؛ چرا  ،پوشانند يرا نمگردن خود 
«  سر يگردن و مون مدعا که که پوشاندن يگر، از اير ديبه تعب. اب استفقها درباره مسئله حج غالب ينداران، مخالف با فتاواين ديا

وجوب « ان يم يز دارد؛ چرا که مالزمتين» يوجوب اخالق« سر يموگردن و جه گرفت که پوشاندن يتوان نت يدارد، نم» يوجوب فقه
را » واناتيذبح ح« مثال مسئله . »ندارند يوجوب اخالق« دارند، اما» يوجوب فقه« از افعال  يبرخ.ستيبرقرار ن» يوجوب اخالق«و » يقهف

 ؛ه شودبه قبله قرار داد وان رويحو  ه شود بر زبان آورد د نام خداوندي، بايگام ذبح شرعفقها، هن از يريکث ياوامطابق با فت. ميآوردر نظر
که آنها را يندارد و کس ين ذبح کردن، ضرورت اخالقين امور حيانجام ااما.ستين يشود، شرع يکه انجام م ينصورت ذبحير ايدر غ

   .کند ين امور حکم نميم اانجا ر ضرورتب ١١»متعارف ياخالق يشهودها«؛ در واقع، شود ينم يحي، مرتکب فعل قبکند يت نميرعا
. ندارد يسر حرمت شرع يموگردن و مرحوم قابل، نپوشاندن  يش بدانند که مطابق با فتواياند شتيمع ندارانين، خوبست ديافزون بر ا

ت از يتبع يامتشرعان به ج ن باورم کهيبر ا. ستيز است و حرام نين فعل جايانجام دادن اط،يالشرا ک مجتهد جامعيدست کم از منظر  پس،
 يخ جاريتار يدر درازنا يا ت کنند که بسان رودخانهيان و اهل سنت، تبعيعيش ي، اعم از فتاوايتوانند از سنت فقه يه و مجتهد، ميک فقي

  ت کند ويل تبعتواند از مرحوم قاب ياالصول م يش، علياند شتيمعندار يک دي نيبنابرا .گوناگون است فقها در ادوار يفتاوا متضمنشده و 
نجا يکه در ا ان توجه استيشا .بماند يره اطاعت باقيکند و همچنان در دا يبه سنت ستبرِ فقه يتأس نپوشاند ورا  خود سر يو مو گردن

تر  يا اخالقيو  دارد يبرتر آنسر و گردن بر پوشاندن  ينپوشاندن موکه   نيا بر نهاست؛ سر  يموگردن و نپوشاندن  ييسخن بر سر روا
  . ندارد يسر قبح اخالق يموگردن و ن امر است که نپوشاندن ير اد بيتأک .است

امبر يدر عصر پ يفلسفه حجاب و حدود پوشش شرع که درباره يوانند با نظر کردن در تتبعاتت يش مياند نداران معرفتين، ديعالوه بر ا
و احکام آن  از مسئله حجاب يگريالق، قرائت دن و اخيان ديه من و رابطيش از مقوله زبان ديحِ درک خوين با تنقيهمچن ه،صورت گرفت

 ينين دو روشنفکرا شياند نداران معرفتيد ياز سو سر يموگردن و نپوشاندن  ياخالق ييروا يين چرايين حال،  تبيدر ع. دست دهند هب
 سر در يموگردن و رد که نپوشاندن يبپذ يهيگر، اگر فقير ديبه تعب. نده مؤثر افتديدرباره مسئله حجاب در آ فقها يتواند در صدور فتاوا يم



۳ 

 

 يکه مباحثات قلمچنان .او درباره حجاب مؤثر افتد يفقه يفتواتواند در صدورِ  يم ياخالق ةن آموزيندارد، ا يقبح اخالق ينونروزگار ک
، در م سروشينظر عبدالکراز م يآن در روزگار کنون ييناروا ييو چرا» ارتداد«م سروش درباره مقوله يو عبدالکر ياهللا منتظر تيمرحوم آ

ن يات ايمدع ، اگرپس ١٢.منجر شد ياهللا منتظر تيد آيجد يداشت و به صدور فتاوا يدر پ ييوکين جينتاآثار و  ،ياواخر دهه هفتاد شمس
در  د درباره حجابيجد يفقه يتواند در فتاوا يده شود، ميقبول شن سر به سمع ينپوشاندن گردن و مو ياخالق ييمقاالت درباره روا

   .مؤثر افتد يروزگار کنون
 فياخالق وظا«ه ينظر قرار دادن نظر با مد. استرو يامر يسر از نظر اخالق يموگردن و ام، نپوشاندن  تر استدالل کردهشيکه پ چنان. ۳

فه يبدل به وظ ،يدعحساب آورد که در صورت نبودن مانع و را هب يمشتق ف  در نظر اولِيرا در زمره وظا» عفت«توان  ي، م»در نظر اول
مصداق ، يسر و گردن در روزگار کنون ينپوشاندن مو نيبنابرا .است يبا آن بر عهده کنشگر اخالقعمل کردن مطابق  شود و يم يواقع

  . يفتنربرگموجه است و رو  نيست و از ايفانه نيعفريکنش غ
ه ي؛ سواست » تبرج«و  »حفظ فرج«، »غض بصر« ،»عفت«م يهاب و نور که متضمن مفااحز يها سوره از ياتيتوجه به آکوشم با  ياکنون م

    ١٣.به بحث بگذارم را از منظر قرآن »سر يگردن و مو نپوشاندن«حجاب و  ةمسئل )ينه فقه(ياخالق
   :ديفرما يامبر ميخداوند در سوره نور، خطاب به پ

»وجفَظُوا فُرحيو مصَارِهأَب نغُضُّوا مي نِينمؤقُل لِّلْمونصْنَعا يبِم خَبِير اللَّه إِن مأَزْكَى لَه كذَل م١٤.»ه  
شه يپ يو پاکدامن يشتنداريخو و» حفظ فرج« و »غض بصر« ،ش با جنس مخالفيکه در مناسبات و رفتار خوبگو  به مردان مسلمان 

 استدالل .دنيآ ين مشايا يز جنسيبه کار ارضاء غراکه  گاه نکنندن يابزاربه چشم زنان را  ،ن است که مردانيخداوند ا ةيتوص. کنند
د که يگو يم زيزنان مسلمان ن خداوند خطاب به. ستشان البته بهتر ايا هيتزک ي، بران کنندين چنين است که اگر مؤمنين باب ايخداوند در ا

و  که خود آشکار است ي، مگر بخشش را آشکار نکننديخو يها نتين حال زيدر ع شه کنند ويپ يپاکدامن و» حفظ فرج«و » غض بصر«
  :قرار دهند شيخو يها نهيس يروبر را  ١٦خمارها نان  خواسته شده کهاز ز نيهمچن ١٥.ستين يپوشاندن

  
  ١٧.»ولْيضْرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر منْهاويحفَظْن فُروجهن ولَاقُل لِّلْمؤمنَات يغْضُضْن من أَبصَارِهن  و«

  
  : ديد آيشان پديدر کار ا يشيه شده عفت بورزند تا به فضل خداوند گشايکه امکان ازدواج ندارند، توص يبه کسان ن سوره،يدر ا

»ن فَضْلم اللَّه مهغْنِيتَّى يا حنِكَاح ونجِدلَا ي ينالَّذ ففتَعسلْيو١٨»ه  
  

پوشش و جامه خود را  توانند يمرود،  ينمآنها به ازدواج  يديکه ام  يائسه اياز مفسران  ير برخيو به تعبزنشسته بان، زنان يعالوه بر ا
  :شان  عفت بورزند، بهتر استيا ن اگرينکنند؛ همچن »يينماوريز«و  »تبرج«که  يشرط کنار بنهند، به

   
يستَعففْن خَير لَّهن واللَّه سميع  اللَّاتي لَا يرجون نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جنَاح أَن يضَعن ثيابهن غَير متَبرجات بِزِينَة وأَنوالْقَواعد من النِّساء «

يمل١٩»ع   
  



۴ 

 

ان ين ميدر ا فانهيدن به رفتار عفملتزم بو زينو  ان مسلمانزنان و مرد يشتنداريو خو» حفظ فرج« و »ض بصرغ«، ات سوره نوريآ مطابق با 
 يموگردن و پوشاندن ان آمده که متوقف بر يسخن به م يا فانهين سوره از رفتار عفيا مه شصتيدر آ .است يالزام ت دارد و اخالقاًيحورم

گردد، مشروط فانه و موقر قلمداد يعف رفتارشانحال  نيو در ع خود را نپوشانند سر يو مو گردنتوانند  يمائسه يدر واقع، زنان . ستينسر 
 ين حال رفتارينند و در عنک يينماوريز توانند پوشش خود را بردارند، يم ين زنانيچن .را حرمت نهند و پاس بدارند عفت ميکه حر نيبر ا
حرمت  ظهور دارد، يعيکه به نحو طب ييها نتينشان دادن ز د،يآ ينور بر م ةسور مکيو يه سيآ مطابق با آنچه از. داشته باشند فانهيعف

 و ياند و بر پوشش عاد شده ينه يينماوريو زاز تبرج ائسه ي ره، زنانن سويهم مه شصتين حال در آيدر ع .و مجاز است ندارد ياخالق
پا به سن زنان  و موقرانهفانه ي، بر رفتار عفهين آيل ايذ زانيالمر يز در تفسين ييمرحوم طباطبا. شان صحه گذاشته شده استيمتعارف ا

    ٢٠.ندارد يمنافاتسر  يموگردن و با نپوشاندن  که يکند؛ رفتار يد ميتأکائسه يگذاشته و 
و  صراحتدر سوره نور،  سر و گردن، يموپوشاندن تمام  ياخالقلزوم و وجوب  ت کهن انگاشيتوان چن يات فوق، ميدر پرتو آ

د قلمدا ياخالقريفانه و غيعفريمصداق امر غ، سر يگردن و مون، نپوشاندن يهمچن .ندارد و محل بحث قرار نگرفته است يظهور
سر در زمره  ياند که مو پنداشته يرو برخ نياز ا. روا انگاشته شده است ظهور دارد، اخالقاً يعيکه به نحو طب ييها نتيآشکار کردن ز؛نشده

 منع شده، در مقابل، آنچه صراحتاً. ستين يينماوريو ز اق تبرجظهور دارد و نپوشاندن آن مصد يعياست که به نحو طب ييورهايز
نه و  ،شيتوانند با حفظ پوشش متعارف خو يم ائسهين، زنان يافزون بر ا. شانيسر ا يودا بودن گردن و ميزنان است و نه هو ييورنمايز

ه شده که عفت بورزند؛ يصط ازدواج ندارند، تويکه شرا ين، به کسانيهمچن. داشته باشند يا فانهيعف، رفتارسر يگردن و موپوشاندن  لزوماً
ان يات، مين آيپس مطابق با ا .ندارد يگريد ديبا جنس مخالف است و ق از غرض يخال يانسانمتضمن رفتار موقرانه و  که يا يعفت ورز

ستند و تحقق ين گريکدي» مساوق«مقوله ن دو يا ،لسوفانيشود و به قول ف يده نميد يضرور ةرابط ،سر يموگردن و فانه و پوشاندن يامر عف
سر و گردن خود را نپوشانده  يمو يرا در نظر گرفت که در آن کس ياقيتوان س يم. متصور است يگريبدون تحقق د االصول، يعل، يکي
بر . فانه استيعفريان غکنند، رفتارش يشه نميپ» غض بصر«که  يمردان و زنان ر قرآن،يبه تعب شه کرده است؛يفانه پيعف ين حال رفتاريدر ع و
 فانه و مآالًيعفريد، رفتارش غنداشته باش» غض بصر«ن حال، يداشته و در ع يا دهيدن پوشسر و گر يمو ياگر زن مسلمان ن اساسيا

 .»انهفيرفتار عف«و » غض بصر«اند، عبارتست از  ه شدهيمؤمنان و مؤمنات بدان توص و ت داردينجا محوريآنچه در ا. بود خواهد يراخالقيغ
پوشاندن «ل يذ» عفت«رند، نه يگ يقرار م» عفت«ل مفهوم يذ »حجاب«و » سر يگردن و مو پوشاندن«ام،  شتر هم آوردهيپ کهپس چنان 
ح نکرده يشان بدان تصريا که نيدارد، ولو ا يمعنا و الزمه از چنان يت مفهوم عفت نيمحوربر  يد مرحوم مطهريتأک ٢١.»سر يگردن و مو

  :است
خوب است و حجاب بد،  يحجاب يب يگريان اقوام ديبد، و در م يحجاب يم حجاب خوب است و باقوا يان بعضيند در ميگو يم...«    

حجاب و  يد مسئله را رويكه نبا  ن استيد گفت موضوع ايبادر پاسخ . ستين يک امر ثابتيها يها و بدين خوبيشود که ا يپس معلوم م
كه به حقوق   دهيآفر يزن را طور خداوند انسان را و مخصوصاً يعني ر است، مسئله عفت استكه در فطرت بش يزيچ .آورد يحجاب يب

ا يآ  د حجاب خوب استيگو يكه م يآن كس ...هست، مسئله عفت است  يكه در وجدان هر مرد و زن يزيچ... احترام بگذارد يخانوادگ
نظر از عفت؟ و اگر زن حجاب داشته باشد خوب است   قطعخوب است  ،د كه حجاب خودش از آن نظر كه حجاب استيخواهد بگو يم

ن نظر يد حجاب خوب است، از ايگو يكه م يا آن كسيحجاب بود؟ آ يكه ب يتر باشد از وقت عفت يصد درجه ب  ن زنيكه ا نيولو ا
  ٢٢»داند؟ يعفت م يبرا يخوب  د كه حجاب را مقدمه و حافظ و نگهبانيگو يم
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آنچه از . است يفانه فرونهادنيرعفيتوأم با رفتار غ يحجاب يطور که ب ندارد؛ همان ينباشد، ارزش اخالقهمراه  فانهيبا رفتار عفکه  يحجاب

فانه و رفتار يرفتار عف ةدوگان د بري، بايحجاب يو ب يحجابد بر دوگانه بايتأک يه به جان است کيشود، ا يمستفاد م يقرآن يها آموزه
   ٢٣.بازشناختک کرد و يگر تفکيکدياز ها را  د و آنشتمرکز مفانه يعفريغ

   
امبر يناظر به زنان پ اًن سوره خطاب به زنان آمده،  صرفيکه در ا يعموم دستورات. ميم و به سوره احزاب  بپردازياز سوره  نور در گذر

ته شده که بدون اجازه وارد منزل از مؤمنان خواس مثالً ٢٤.متوجه تمام زنان مسلمان دانست م داد ويتعم ليتوان آنها را بدون دل ياست و نم
سؤال کردن و سخن  نيهمچنز بهتر است پراکنده شوند؛ يو پس از خوردن طعام ن رنديبگد اجازه يخوردنِ طعام با يامبر نشوند و برايپ

  : رديحجاب صورت گ يد از پس پرده و ورايبا امبريزنان پ گفتن با
  
ولَكن إِذَا دعيتُم فَادخُلُوا فَإِذَا طَعمتُم فَانتَشروا ولَا  وا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير نَاظرِين إِنَاهيا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُ« 

لَّه لَا يستَحيِي من الْحق وإِذَا سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُوهن من وراء حجابٍ ذَلكُم مستَأْنِسين لحديث إِن ذَلكُم كَان يؤذي النَّبِي فَيستَحيِي منكُم وال
عن بم هاجوا أَزْوحلَا أَن تَنكو ولَ اللَّهسذُوا رأَن تُؤ لَكُم ا كَانمو قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْها إِندأَب ها ديمظع اللَّه ندع كَان كُم٢٥.»ذَل  

  
قابل تأمل است . نديامبر سخن بگويپرده با زنان پ يپرده است و از مردان خواسته شده تا از ورا يبه معنا ٢٦»حجاب«ه فوق، کلمه يدر آ
امبر يوارد منزل زنان پ يو بدون هماهنگسرزده شان خواسته شده که ي؛ و از ااند، نه زنان ه، مردان مورد خطاب قرار گرفتهيآن يکه در ا

ن يامروز يات با معنايگر از آيد يه و برخين آيدر ا» حجاب«استعمال کلمه . نداشته باشند يبنشوند، چرا که ممکن است زنان پوشش مناس
 يکس» محجبه« زنت و سر اس يموگردن و ندن پوشا يبه معنا» حجاب«، يکنون يدر زبان فارس ٢٧.متفاوت است يرسن واژه در زبان فايا

سر  يو موو گردن کرده است که کشف حجاب  يزن» مکشفه«که در اصطالح فقها،  چنانپوشاند؛  يسر خود را م يموگردن و است که 
بر پوشاندن گردن و  يو داللت پرده و پوشش است يبه معنا ،ات قرآنيگر آيه فوق و ديدر آ» حجاب«کلمه  ياما معنا. پوشاند يخود را نم

است و  ير ماديغ ةاز جنس پردکه  يکار رفته است؛ حجابه حجاب مد نظر  بوده و بواژه از  ن معنايز، همين يدر متون عرفان.سر ندارد يمو
  :از آن عبور کرد و د بر آن فائق آمديبا

  که از آن چهره پرده بر فکنم يـا دمـخوش    تـنـم ار ـبـود غـش يـان مـره جـهـاب چـجـح
  ٢٨رغ آن چمنم ـوان که مـروم به روضه رض    است  يالحان ن خوشچو م يزاـن قفس نه سيچن

   
امبر امر يپا داشتن نماز و دادن زکات و اطاعت از خداوند و پ هو ب ييورنمايتبرج و ز امبر به عدميسوره احزاب، زنان پ ، درنيعالوه بر ا

از وجودشان رخت بربندد  يتا ناپاک شده اند ينه توأم است، راناندن خود از درب و پنجره به رهگذيکه با نما در خانه يو از حضور  شده
  :هر شوندو مطّ
ذْهب عنكُم الرجس طعن اللَّه ورسولَه إِنَّما يرِيد اللَّه ليوقَرن في بيوتكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصَّلَاةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَ« 

  ٢٩»أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا
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مان در امبر است و نه همه زنان مسليات با زنان پين آيسخن خداوند در ا يدهد که رو يش و پس از آن نشان ميپ اتياق آيه فوق و سيآ

اد يشود را  يشان خوانده ميخدا در منزل ا اتيآ آنچه از  اند که هه شديامبر توصيوچهارم سوره احزاب، زنان پ يس ةيدر آ .يجوامع اسالم
  : آورند و ذکر کنند

  ٣٠»واذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِن اللَّه كَان لَطيفًا خَبِيرا« 
  

را تنها ات ين آيمخاطبان ا دي، بايا هاب چنان ادلّيدر غ. خواهد يم يترل محکميدال گر زنان مسلمان،يحکام به دو اها  ن خطابيم ايتعم
  . شان دانستيمتوجه ا خداوند را صرفاً يو امر و نه امبر در نظر گرفتيزنان پ

 زنان مؤمنسخن آن با عموم  يم که رويرس يم يا هيم، در اواخر سوره احزاب، به آيگذرکه ب امبريزنان پ دادنقرار خطاب از مسئله
که  نيا ين امر برايا؛رنديرا بر خود فروتر گ »بيجالب« ه کهن زنان مسلمان خواسته شديامبر و همچنيو دختران پ ه از زنانين آيدر ا. است

  :، بهتر است رنديقرار نگت يآزار و اذ و موردشناخته شوند 
»مؤاء الْمنِسو كنَاتبو اجِكقُل لِّأَزْو ا النَّبِيها أَييحا رغَفُور اللَّه كَانو نذَيؤفَلَا ي فْنرعنَى أَن يأَد كذَل لَابِيبِهِنن جم هِنلَيع نِيندي انِين٣١»يم  

شناخته شدن  يست؛ بلکه برايان نيدر م ييورنمايو ز» جتبر«، »حفظ فرج«، »غض بصر«از  ينور، ذکر ةات سورينجا، برخالف آيدر ا
ن باورند که واژه يمحققان، بر ااز  يبرخ. رنديب را بر خود فروتر گيجالبشان خواسته شده، يت، از اياذاز آزار و  يريلوگزنان و ج

گردن و پوشاننده تمام  کهو مقنعه  يروسر کار بردنه سر و ب يموگردن و خصوص پوشاندن  بر ي، داللت»خمار«ر واژه ي، نظز ين »بيجالب«
احکام  يتيهو ةيسو تام دارد با يه، تناسبين آيدر ا ت نشدن زنانيد بر شناخته شدن و آزار و اذين تأکيچنهم ٣٢.است، نداردسر  يمو

از  يد برخيکه محل تأک يامر ؛آن روزگار در جامعه اعراب  هحرريه از زنان غو بازشناختن زنان حر کيد بر تفکيحجاب و تأک
  ٣٣.قرار گرفته است زين شناسان معاصر اسالم

  
 »يوجوب اخالق«و احزاب، دو سوره نور  تايمطابق با فهم روشمند و سازوار از آ ن انگاشت کهيتوان چن يآنچه آمد، م بر ابن. ۴

ده بودن ينفس پوش در واقع،. منع نشده است ن اخالقاًسر و گرد يندارد و نپوشاندن مو يسر و گردن زنان، ظهور و صراحت يمو پوشاندن
 ٣٤؛انگشت نهاده شده» ستر عورت« يستگيبودن و با يالزامکه در سوره اعراف بر  بوده، چنان نظر خداوند مدبدن زنان و مردان مسلمان، 

احزاب و نور  يها در سوره» خمار«و » بيجالب«ر ينظ ين نشده و واژگانيياحت تبسر به صر يموگردن و ده بودن يپوش ياخالق وجوبِاما 
مردان و زنان مسلمان در  يشتنداريو خو يپاکدامن و» حفظ فرج« و» غض بصر«ن، يعالوه بر ا. ز حمل کردين يرگيد يتوان بر معان يرا م

که  يم کنند؛ اموريرفتار خود را حول آن تنظ سلوک و و از مؤمنان و مؤمنات خواسته شدهد قرار گرفته يمورد تأک قرآن صراحتاً
و وجوب  واقع شده ديات محل تأکيآن يدر ا يگر، آنچه از منظر اخالقير ديبه تعب. دارد» يربط اخالق«فانه است و يبخش رفتار عف قوام

  .  سر يموگردن و پوشاندن  بوده، نه لزوماً يشتنداريو خو يشه کردن پاکدامنيپ ،دارد ياخالق
، »زنا« چون ين درباره امورقرآ حيصر ياخالق ينواه ،»اء باضدادهايتعرف االش«ت به مصداق فوق، خوبس يشتر مدعايضاح بيا يبرا

  :ميرا در نظر آور »و غرور يفتگيشخود«و » يکم فروش«، »يمان شکنيپ«، »ميتيخوردن مال «
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  ٣٥»والَ تَقْربواْ الزِّنَى إِنَّه كَان فَاحشَةً وساء سبِيلًا«
وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كلْتُم وزِنُواْ بِالقسطَاسِ .  إِن الْعهد كَان مسؤوالً وفُواْ بِالْعهدوالَ تَقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده وأَ«

  ٣٦»الْمستَقيمِ ذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا
  ٣٧»لَ طُولًاوالَ تَمشِ في اَألرضِ مرحا إِنَّك لَن تَخْرِق اَألرضَ ولَن تَبلُغَ الْجِبا «

  
شان ين از اياند؛ همچن منع شده حاًيصر» يفروش کم«و » ميتيخوردن مال «،»يشکن مانيپ«، »زنا«ق، مسلمانان از ارتکاب ات فويمطابق با آ

ر است فروتن رو بهت نيها برسند؛ از ا کوه ينه به بلند ن را بشکافند ويتوانند زم ين راه نروند که نه ميزم يبر رو» نخوت«با خواسته شده که 
 اشت کهن انگيتوان چن يم ٣٨.کرده است يامبر وحياست که خداوند به پ» ييها حکمت«در زمره ، فرمان ها نير قرآن، ايبه تعب. باشند

توان آنها را  يکه م يعيو هم متضمن افعال طب) و نخوت يمان شکنيپ(ستبرند  ياخالق ميکه هم شامل مفاه اد شدهي يستورات هنجارد
 ها اخالقاً دارند و ارتکاب آن» يربط اخالق«اند که  ييفرمان ها ؛)يم و کم فروشيتيخوردن مال  زنا،( ستبر قرار داد يم اخالقيل مفاهيذ

غض «اند،  امر شدهبدان  اخالقاً تمام مردان و زنان مؤمندر قرآن آمده و  جاب، آنچه صراحتاًاق، در مقوله حين سيبر هم .ناموجه است
به پوشاندن ن حال يدر عو  اند؛ شده ينه ييورنمايو ز» جتبر«مسلمان از ارتکاب  زنان نيهمچن .است »فانهيرفتار عف« و» حفظ فرج« ،»بصر

   .اند ملزم نشده صراحتاًسر  يموگردن و 
ت يبه روا هيرظن نيبر ا بنا ٣٩.باور دارم» يفرمان اله يحداقل ةينظر«ام، به  شتر آوردهيکه پ چنان ن و اخالق،يان ديرابطه م رهدربا 

آن ا ترک يانجام کند و  يداللت نم يکار ياخالق ييا ناروايو  ييکه فهم روشمند و سازوار از متن مقدس، بر روا ييها اقيدر س نگارنده،
توان بر  يکند؛ م يآن حکم م ييبر روا يعرف ياخالق ين شهودهايا نسبت بدان ساکت است؛ همچنيفعل در متن مقدس ظهور ندارد و 

 وکند؛  يداللت م يامر ياخالق ييبر ناروا که فهم روشمند از متن مقدس ييها اقيگر، در سيد ياز سو. صحه گذاشتآن  ياخالق ييروا
غش در «و » يکم فروش«ر ينظ. (موجه استريناروا و غ ، اخالقاد، انجام آن فعلکن يآن داللت م ييز بر نارواين يعرف ياخالق يشهودها

    ٤٠).آن همداستانند يير نارواد ،يعرف ياخالق يد از قرآن و هم شهودهاروشمن که هم فهم» معامله
ن يهمچن  و »حفظ فرج« و »غض بصر« ياخالق بودن يالزام بر ،حجاب از قرآن در مسئله و سازوار فهم روشمندابم، ي يچنانکه در م 

در واقع، پوشاندن ندارد؛  يدر قرآن ظهور» سر و گردن يموپوشاندن «  يبودن اخالق يو الزام کند يد ميتأک ييورنمايو ز »جتبر« ييناروا
ف در نظر ياخالق وظا« ريگوناگون، نظ ياخالق يها هيدن نظربا وام کرگر، يد ياز سو. ندارد» يوجوب اخالق«در قرآن، سر  يموگردن و 

  .سر دفاع کرد يموگردن و  نپوشاندن ياخالق ييتوان از روا يم »اول
ن يبر ان يهمچن واست؛ر اخالقاً يدر روزگار کنونسر  يموگردن و که نپوشاندن  جه گرفتين نتيتوان چن يق، مفونکات  ت بهيبا عنا 

 و» حفظ فرج« ،»غض بصر«چون  يمقوالتاز ؛ در مقابل ندارد »يوجوب اخالق« سر يو مو گردن پوشاندن در قرآن،شت که اامر صحه گذ
  .گرفته استد قرار يمحل تأک آنها ياخالق ان آمده و وجوبيسخن به م صراحتا» جتبرعدم  «
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 . ازايشان صميمانه سپاسگزارم.در نهايي شدن اين مقاله،از پيشنهادات و مالحظات عالمانة دوستان و همکاران عزيزِ متعددي بهره بردم  .١

2. http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/217.pdf 
3. http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/221.pdf 
4. http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/224.pdf 

  :نگاه کنيد به .٥
  : »نگاهي به حجاب در ترازوي اخالق«فرشادحبيبي، 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/124.pdf 
  : »در باب حجاب«مسعود صادقي، 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/135.pdf 
  :»حجاب، محکم يا متشابه«و » حجاب، اجبار يا اختيار«سيد علي اصغر غروي، 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/130.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/138.pdf  

  :»پيام قرآن يا پديداري اجتماعي؟: مسئله حجاب«و » پديدار اجتماعي يا قدسي: حجاب«حسين غالمي،  
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/133.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/136.pdf 

  :»نياز به خوانش، ترجمه، تفسير و تأويل زنانه از قرآن«: ناهيد توسلي
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/137.pdf   
6. moral relevance 
7. thick moral concepts 
8. The Ethics of Prima Facie Duties 
9. Weak Divine Command Theory 

سروش دباغ، : براي آشنايي بيشتر با آن، به عنوان نمونه، نگاه کنيد به. انديش از عبدالکريم سروش است انديش و دينداري تجربت اري معرفتانديش، ديند تفکيک ميان دينداري معيشت ١٠.
 .، فصل پنجم۱۳۸۷، تهران، صراط، مروري بر آراء دين شناسانه عبدالکريم سروش: آئين در آئينه

11. common-sensical moral intuitions 
، به کوشش سعيد درباره کارآمدي فقه اسالمي در دنياي امروز: اندر باب اجتهاد، در  »باب مفتوح اجتهاد«و حسينعلي منتظري، » فقه در ترازو«عبدالکريم سروش، : کنيد به مقاالت نگاه ١٢.

 . ۱۳۸۲عدالت نژاد، تهران، طرح نو، 

و » نور« ةدر اين نوشته در پي بدست دادن فهم روشمند و سازوار از آيات دو سور. ي طلبد و درحوصله اين مقال نمي گنجدکاوش در روايات ديني و سيره پيامبر در اين باب مجال ديگري م .١٣
    .       و توسعا ديگر آيات قرآن درباره مقوله حجاب از منظر اخالقي هستم» احزاب«

 . ۳۰سوره نور، آيه  .١٤

  :با عنايت به آيه سي و يکم سوره نور مي گويد زنان در روزگار کنوني،در باب زينت هاي ظاهر و آشکار،وشش پ حدود درباره پرسشي به پاسخ درً کديور محسن .١٥
 پوشانيدن زا نور سوره ۳۱ آيه در که شود مي محسوب »ظاهر زينت« بدن از مواضع اين و نيست الزامي آنها پوشاندن ،نيست مفسدهاي مترتب]...مو و گردن و سر[ نپوشاندن بر که جوامعي در «

  :» منها ظهر ما اال زينتهن يبدين وال«: اند شده استثنا
h p://kadivar.com/?page_id=8218 

تمام گردن  در روزگار کنوني نيست؛ روسري و مقنعه اي که پوشاننده» مقنعه«و » روسري«در اين آيه لزوما به معناي » خمار«محققاني چون علي طهماسبي و امير ترکاشوند بر اين باورند که  .١٦
  :براي بسط بيشتر اين مطلب، نگاه کنيد به. و موي سر زنان است

  :»کند و کاوي در مسئله حجاب«علي طهماسبي، 
   http://www.ali-tahmasebi.com/index.php/2013-01-11-10-33-41/27-2013-01-08-14-16-54 

 .»حجاب در ترازوي اخالق«سروش دباغ، : همچنين، نگاه کنيد به

 .۳۱سوره نور، آيه  .١٧

 .۳۳سوره نور، آيه  .١٨

 .۶۰همان، آيه .١٩

 .، مجلد پانزدهمتفسير الميزانسيد محمد حسين طباطبايي، : نگاه کنيد به .٢٠

 .»کدام غيراخالقي است؟: عفتي ي يا بيحجاب بي«سروش دباغ، : نگاه کنيد به .٢١



۹ 

 

                                                                                                                                                                                                  
 ۴۰۵- ۴۰۳ صفحات ،اول مجلد ،تهران ،صدرا ،زمان مقتضيات و اسالممرتضي مطهري،  ٢٢.

  :تأکيد کرده است» عفت« قابل تأمل است که پدر شعر نو ايران، نيمايوشيج  نيز در نوشته هاي خود بر محوريت مفهوم  ٢٣.
اما تا وقتي که ازدواج . ها امروز معني ندارد ف عفت يعني چه؟ اين حر: گفت کرد مي حيا که ميدان را به دست گرفته و حرافي در حضور من مي بي چند وقت پيش يکي از جوانان بيسواد و« 

به او ) جهاد اکبر(به جهاد با نفس هست  کند و حفظ نفس دارد يعني قادر پوشد و تجاوز نمي کسي که چشم مي. معني دارد و حقوقي در اين خصوص هست، نبايد به حق ديگران تجاوز کرد
؛ به دنيا خانه من است: هاي روزانه دفتر يادداشتنيما يوشيج، :نقل از . »مقام عفت مثل مقام شهادت است) يدهفي عشقه فهو ش فمن عف: (گفت) ص(رسول . چه مرد و چه زن ،گويند عفيف مي

 .۲۴۳، صفحه ۱۳۷۵، نتشارات کميسيون ملي يونسکو در ايرانمرکز ا ،بزرگداشت يکصدمين سال تولد نيما يوشيجمناسبت 

 . نگاه کنيد به نسخه الکترونيک پي دي اف اين کتاب، بخش دوم، فصل چهارم. اين نکته را به نيکي توضيح داده است» حجاب شرعي در عصر پيامبر«امير ترکاشوند در کتاب  .٢٤

 . ۵۳سوره احزاب، آيه .٢٥

بين دو چيز   هرچيز که ، مانع از رسيدن است يا در کتب ديگر لغت آمده  معناي اين است که  الوصول؛ حجب و حجاب به من المنع والحجاب الحجب: است  ي آمدهراغب اصفهانمفردات در  .٢٦
 )۱۰۸يعسوب، ص  القرآن، موقع غريب االصفهانى، مفردات بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو: (نگاه کنيد به. دارد چيزي را از نظر پنهان مي  بيفکند يا ساتري که  فاصله

 من أو وحياً إالّ اهللا يكلّمه أن لبشر ماكان و( شوري سوره ۵۱  آيه  در  همچنين. است رفته بکار پرده معناي به »حجاب«  نيز،) رجال األعراف على و حجاب بينهما و( اعراف سوره ۴۶ آيه در٢٧
  .است  پرده پشت از مكالمه معني به  مجازاً »حجاب«  واژه) حجاب وراء

  تهرانار؛ زو انتشارات؛ رحيمذوالنور از کشفاالبيات و مقابله ،مقدمه ؛و قاسمغني محمدقزويني بهاهتمام ؛ديوان حافظ شيرازي؛محمد خواجهشمسالدين .٢٨
 ۱۳۶۹.  

  : نبه و متفطن ساختن مردم بود به آنچه دارند، نه دادن آنچه ندارندکرد که پيامبر در پي بيدارکردن خلق و دريدن حجابِ غفلت و مت شمس تبريزي هم تأکيد مي
جان کندن همه انبياء . بايد که باز شود درِ دل مي... کوشد تا آن حجاب برخيزد گويد و مي اين نبي چيزي ننهد در امت خود که نيست، بلکه آنچه هست و  در پيشِ آن حجابي است، افسون مي«

 .۳۳، صفحه ۱۳۸۷، تهران، کارنامه، گفتارهايي درباره شمس و موالنا: باغ سبزمحمدعلي موحد، : نقل از. »جستند ي اين بود، اين ميو اوليا و اصفيا برا

 . ۳۳همان، آيه .٢٩

 . ۳۴همان، آيه .٣٠

 .۵۹سوره احزاب، آيه  .٣١

  :نگاه کنيد به .٣٢
بي حجابي يا بي « عالوه براين دو، در مقاله  . »کندوکاوي در مسئله حجاب«همچنين،علي طهماسبي، . فصل چهارم ، نسخه پي دي اف، بخش دوم،حجاب شرعي در عصر پيامبرامير ترکاشوند، 

 .    توضيح داده شده است» جالبيب« و » خمار« ، تلقي برخي از اسالم شناسان معاصر درباره واژگان »کدام غير اخالقي است؟: عفتي

 .اين نکته به تفصيل توضيح داده شده است» م غيراخالقي است؟کدا: عفتي حجابي يا بي بي«در مقاله .٣٣

 . ۲۶-۲۸سوره اعراف، آيات  .٣٤

 .۳۲سوره اسراء، آيه .٣٥

 . ۳۴-۳۵همان، آيات  .٣٦

 .۳۷همان، آيه  .٣٧

 .  ۳۹همان، آيه .٣٨

 . »مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن«و » حجاب در ترازوي اخالق«نگاه کنيد به مقاالت  .٣٩

 .۱- ۴سوره مطففين، آيات : ان نمونه، نگاه کنيد بهبه عنو .٤٠


