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 سروش دباغ؛ رفع تبعیض از طایفه نسوان
  

 سیدهادي طباطبایی

  22/6/99شنبه، مورخ: آنالین، روز سایت دین :منبع
  

ها قساوت بعضی ها کاسته شود، برخی جفاها فروکش کند،بلندي در پیش است. اینکه نابرابري راه
 هاست. وقتی که پدري قساوت تامنابرابري سر بر نیاورد. و زن هنوز هم یکی از قربانیان مظلوم این

ر رود که به غیکند؛ وقتی انواع نامهربانیها در حق دخترکی میمی ورزد و سر از بدن دخترش جدامی
آید تا می اي دربر دارد و به خانه شوي رود، وقتی دختري خردسال به عقد سالخورده دلخواه جهاز

 .گردداز قربانیان بدل می نزاع دو طایفه را به پایان رساند و خون بس اعالم گردد؛ زن به یکی

تفکران م فکري و فرهنگی نیاز است تا این معضله و مشکله سر به سالمت برَد. برخی مجاهدتی
صرف طراحی برخی مبانی  حقاق حقوق مغفول مانده زنان سخن در میان آوردند. گاه بهدر راه ا

دباغ از آن جمله است. وي به عنوان فردي از  بسنده کردند و گاه به مصادیق هم وارد شدند. سروش
برخی مبانی پرداخته و رفع تبعیض از زنان را خواستار شده است  نحله نواندیشی دینی هم به طرح

  .از مصادیق وارد شده و به زوایاي پیدا و پنهان آن توجه داده است به برخیو هم 
 

 الف) رفع تبعیض

گرفت را به  اي که جهان غرب در پیشدباغ براي نشان دادن ضرورت بحث از زنان، مواجهه  -1
ع فمرحله به مرحله قدمهایی براي ر کند. او معتقد است که در جهان غرب نیزاي بیان میعنوان نمونه

تواند در جوامع اسالمی مورد توجه قرارگیرد. به تعبیر او می ها برداشته شد. همین روند نیزنابرابري
 مغرب زمین ابتدا با طلب احقاق حقوقِ از دست رفته زنان و با سمت و سوي قصه فمینیسم در

تیجتاً تبعیضی ن ندآغاز شد. سخن بر سر این بود که اگر آدمیان در خلقت با یکدیگر برابر برابري طلبی
تا قرن بیستم که مسأله سمت و سوي  .میان مرد و زن نباید برقرار باشد. این روند ادامه پیدا کرد

ویم که شبیستم با روایت دیگري از فمینیسم روبرو می هاي اول قرندیگري نیز پیدا کرد. در دهه
نین بود که فمینیستها چ است. تلقی زنانه نگریستن به عالم تر دارد. و آنفلسفی تر وهاي ژرفسویه

مردانه نگریسته شده و نگاه زنانه غائب بوده و به  تا کنون به نحو اکثري و اغلبی به جهان از منظر
و اینک [ 1 …]در وادي سیاست و چه در وادي فلسفه، علمی، هنري و حاشیه رانده شده است. چه

 .وقت آن است که از منظري زنانه هم به جهان نگریسته شود
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اسالمی  فمینیسم کند کهن میدباغ با تصویر این دو نحوه تالش فمینیستها در جهان غرب، عنوا -2
ها رفته زنان و رفع نابرابري ناظر به معناي نخست است. در جهان اسالم احقاق حقوق از دست

 .محوریت دارد

حقوق زنان در جهان اسالم فعالً در حیطه احقاق حقوق زنان است.  وي معتقد است که توجه به
ست. ا عضی تبعیضهاً را علیه زنان ایجاد کردهبه واسطه فهمهاي ناروا از فقه سنتی، ب حقوقی که گاه

سنت دینی و توزین  وي معتقد است که به دست دادن قرائت و روایت انسانی و عدالت محور از
ن میان ز» برابري حقوق«و » انسانی کرامت« برکشیدن و اخالق ترازوي در اجتماعی –احکام فقهی 

ن در این میان، کارآمد و رهگشاست و متناسب و به زنا «نگاه ابژه جنسی محور«و مرد و فرو نهادن 
 .هاي قرآنی استآموزه متالئم با روح مندرج در

شود. خصوصاً در جوامعی که با فرهنگی  این تعابیر البته ممکن است که سبب رهزنیهایی -3
کوشد تا برخی از این برداشتهاي ناروا گردد. دباغ می اند، سبب برخی فهمهايمردساالر زیسته

 ود، بهباید به آن قائل بکند برابري طلبی که در خصوص زنان میتأکید می صحیح را مانع شود. وينا
باید تفاوتها می است معناي نادیده گرفتن فیزیولوژي بدنی نیست. تا جایی که به فیزیک بدنی مربوط

ز را به کلی باید آمیحقوقی قائل بود و نگاه تبعیض  باید به برابريرا پذیرفت. اما در مرتبه حقوقی می
 [2.]کنار نهاد

حور را م رادیکال نیز موافقتی ندارد. آنها که مرد ستیزيدر این خصوص با فمینیستهاي  دباغ
احقاق حقوق زنان قدم بردارند. این  کوشند تا در راهاند و از این طریق میفعالیتهاي خود قرار داده

ر انتقام بگیرند. به تعبیر دباغ این نوع فعالیتها، شیپور را از س طیف از فمینیستها بر آنند تا از مردها
 [3.]است گشادش زدن

ري ایجاد نابراب بی که نوع دیگري ازهمین روست که دباغ برخی از فعالیتها به بهانه برابري طل از
زن و مرد هر دو در عرصه اجتماع و  گوید وقتی کهکند. به عنوان نمونه وي میکنند را نقد میمی

و نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد. اینکه هر د» نفقه«بحث از  بیرون از منزل به کار مشغولند، در اینجا
به تعبیر دباغ وقتی [ 4.]شودانه باشد، برابري محسوب نمیباز هم مرد مسئول خرج خ کار کنند اما
 گیرند و نوعی برابريسرها کنار هم قرار می شود به این معناست کهاستفاده می» همسر«که از لفظ 

 .طلبی در آن مندرج است

ع زنان من بر اساس همین برابري طلبی، دباغ بحث از مشاغلی که بعضاً در احکام اسالمی از -4
ست. بر اساس برخی ا» قضاوت» ترین این مشاغلدهد. یکی از عمدهشده را مورد بازخوانی قرار می

شود. دباغ در بحث مختصري در این خصوص عنوان نمی فهمهاي دینی، اذن این شغل به زنان داده
شهودهاي اخالقی و حق را ناحق نکردن مالك است. و این امري است که  کند که در قضاوت،می
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عدالت «یه روح کیک میانتوانند به خوبی از پس آن بر بیایند. دباغ با تفنیز وجود دارد و می در زنان
توانند حتی در برخی موارد، زنان می کند کهدر زنان، عنوان می» مراقبت محور«در مردان و » محور

و منعی  اندسراسر جهان نیز زنان بر مسند قضاوت نشسته قضاوت بهتري انجام دهند. همانگونه که در
 .ندارد در این امر وجود

با موضوع زنان در حال حاضر، رفع  که مهمترین قصه ما در مواجههدباغ بر این نکته تاکید دارد  -5
دیندار و کنونی ما آموزاند که دفاع از حقوق زنان هیچ  شود به جامعهگوید که میتبعیض است. او می
 بودن ندارد. این یک امر اخالقی و انسانی است. وي حتی در ترسیم پیامهاي منافاتی با مسلمان

داند و معتقد است که می ما، دفاع از حقوق دیگران را یکی از درسهاي عاشوراعاشورا براي روزگار 
تواند یکی از مصادیق تبعیض از زنان نیز می در حال حاضر، دفاع از حقوق مغفول مانده زنان و رفع

 [5.]ظلم ستیزي باشد

حقوق خود  کند که بر اساس آن زنان ازدر مواجهه با موضوع زنان، فرهنگی را نقد می دباغ-6
اسیر خود کرده است. وي پس از  ي رااند. و این فرهنگ سرایت یافته و ناخواسته بسیارمحروم مانده

پدري  ، گفته بود که حتی-پدرش به قتل رسید دخترکی که به دست-ماجراي غمناك رومینا اشرافی 
قربانی همین فرهنگ است که در چنین محیطی بار آمده و بالیده  که مرتکب این جنایت شده نیز خود

 [6.]است

ه همین مبناست که ب کوشد تا نگاه به عنوان ابژه جنسی به زنان را مورد نقد قرار دهد. بامی دباغ
 .است و دیگري ازدواج رود. یکی موضوع حجاباسیت برانگیز میسراغ دو موضوع حس

 ب) حجاب

یکی از مباحث پر چالش در جامعه ایرانی تبدیل شده است. برخی تحقیقات  موضوع حجاب به
 در خصوص حجاب نیز شکل گرفته و محققان کوشیدند تا حدود و ثغور این موضوع را متأخر

ات فقهی و مستند وع توجه کرده است. او اگرچه به آراءمشخص کنند. سروش دباغ نیز به این موض
[ 7.]عرفی به ماجراي حجاب توجه کند کوشد تا از منظري اخالقی ودهد اما میقرآنی نیز ارجاع می

 .پردازدوي در بحث از حجاب، از چند منظر به این موضوع می

 خالقی بودنِ اجباربی ا-1

چرا که  .کند که سخن او در خصوص حجاب، ناظر به حجاب اختیاري استابتدا عنوان می دباغ
توان مداقه کرد. حکم نمی توان حکمی صادر کرد. بر امر اجباريدر خصوص حجاب اجباري نمی

و تحمل حجاب به استدالل ندارد. به باور ا روشن است و نیازي» حجابِ اجباري«غیر اخالقی بودن 
حقوق شهروندي آنها و امري غیر اخالقی است. بدین معنا که اجبار  به افراد، متضمن نادیده انگاشتن
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به تعبیر او: هم حجاب [ 8.]تواند کاري غیر اخالقی باشدکاري علی رغم میلش، می کردن فردي به
  .اجباري غیر اخالقی است و هم بی حجابی اجباري

 
 وظایف در نظر اول-2

ی انگلیس فیلسوف–که دیوید رأس » وظایف در نظر اول«در قلمرو اخالق هنجاري، با اخالق  دباغ
دهد تا مسأله اخالقی قرار می آنرا طرح کرده، همدل است. وي این ایده رأس را مبنایی -قرن بیستم

اري، دوظایف اخالقی در نظر اول (اخالقیاتی مانند وفا حجاب را واکاوي کند. رأس معتقد بود که میان
 وجود ايشده تعیین پیش از الفبایی ترتیب و نظم) …به دیگران، و  سپاسگزاري، آسیب رساندن

 از وظایف الزمه این سخن این است که بسته به مشخصات اخالقیِ مورد نظر، وزن اینگونه .ندارد
ر اولِ ظو یک وظیفه در ن کند. وظایف اخالقی در نظر اول ممکن است که تغییر کندنیز تغییر می

 یابد. در این روند و آیندهامختلف تحوالتی می دیگر جایگزین آن شود. وزنِ این وظایف، در شرایط
 .نشیندبر کرسی قبول می افتد ویکی از وظایف، مقبول می

کند. به باور وي: ماجراي حجاب نیز توجه می دباغ بر اساس همین نظریه اخالقی است که به
 »وظایف در نظر اول«نقض هیچ یک از اصول اخالقی بنیادین  متضمننپوشاندن موي سر و گردن 

 دیگر، عدم پوشش موي سر و گردن و بسنده کردن به حجاب عرفی، متضمن نقض نیست. به تعبیر
نه  نیست؛ چرا که وفاداري، آسیب نرساندن به دیگران، بهبود خود، عدالت، سپاسگزاري و مهربانی

  [9.]و اذیت دیگران را در پی دارد اري و مهربانی است و نه آزارمتضمن نقض کرامت انسانی و وفاد
 
 بطه عفت و حجابرا -3

بودنِ بی  رود، مذمومخصوصاً در جامعه دینداران وجود دارد و بر آن تأکید و اصرار می آنچه
کند. را طرح می» عفت«مسأله  حجابی است. دباغ در مقابل قائلین به غیر اخالقی بودن بی حجابی،

ن نفی و گردن متضم کشد که نپوشاندن موي سرمی وي این گفتارِ منتقدین حجابِ اختیاري را پیش
کند که حدود دباغ در مقام نقد این ادعا، بر این مسأله تأکید می .عفت است و مذموم و فرو نهادنی

نکه تغییر کما ای تواند از دورانی به دورانی تغییر کند،مصادیقِ امر عفیفانه و غیرعفیفانه می و ثغور
 .کرده است

در ایران «کند که: ، اینگونه عنوان می»عفت«اجراي م وي با مطرح کردن دو مؤلفه زمان و مکان در
یند؛ اما نب کرد که زن، مرد نامحرمی او راعفیفانه در نظر کثیري احتماالً اقتضاء می دوره قاجار، رفتار

و  کردندتظاهرات خیابانی شرکت می در دوران انقالب کثیري از زنانِ مسلمان پا به پاي مردان در
یز شد. در روزگار کنونی نایشان غیر عفیفانه قلمداد نمی ودند و این رفتارخواستار برکناري شاه ب

ارات، اد روند و یا درزنانِ مسلمان در ایران پس از انقالب اسالمی، به دانشگاه می کثیري از دختران و
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صبح تا بعد از ظهر کار  شوند و با همکاري خود،ها حاضر میها و شرکتها، کارخانهوزارتخانه
 [10.«]شودجامعه، منافی عفت قلمداد نمی هاي ایشان وکنند و این امر از سوي خانوادهمی

تواند یعفیفانه م دارد که رفتارِ در بحث حجاب، بر این نکته تأکید» عفت«با محور قرار دادن  دباغ
اي ضروري میان تعبیر او، رابطه هم در قالب پوشش سر و گردن عملی شود و هم در غیر آن. به

 .عفت و پوشاندن گردن و موي سر وجود ندارد

د، همچنین رفتار کن تواند گردن و موي سر خود را بپوشاند و غیر عفیفانهعبارت دیگر، کسی می به
دو مذموم است؛ این هر [ 11.]رفتار کند ردن و موي سر خود را نپوشاند و غیر عفیفانهتواند گمی

گوهرِ عفت حرمت ببیند و مقام آن محفوظ داشته  اند. به باور دباغ، اگرچرا که عفت را پاس نداشته
تواند مقبول و پسندیده چه در عدم حجاب، در هر دو صورت می شود، چه در قالب حجاب باشد و

 .باشد

دن، اندامهاي جنسیِ ب نپوشاندن داند. به نظر او، اگر چهعفتی نمیحجابی را برابر با بیبی دباغ
 .زنان، هیچگونه منافاتی با عفت ندارد شود اما نپوشاندن سر و گردنِعملی غیرعفیفانه محسوب می

کند و برهنه در مالء عام ظاهر گوید کسی که ستر عورت نمیبه باور او، شهودهاي اخالقیِ ما می
این در حالی است که به باور دباغ، نپوشاندن سر [ 12.]شود، مرتکب عمل غیر عفیفانه شده استمی

 .شودخالقی، عملی غیر عفیفانه محسوب نمیو گردن مطابق با شهودهاي ا

 عفت زنان و مردان-4

است. در  دیگري که دباغ بر آن تأکید دارد، لزوم حفظ عفت از جانب هم زنان و هم مردان نکته
 شود که زنها عفیفانه رفتارمی شود که ابتذال مردها نیز از آنجا ناشیجوامع دینی بعضاً گفته می

، بر شود. به تاکید دباغنیز بر دوش زنان گذاشته می توجه و بار گناه مردانکنند. گویی تمامی نمی
از ایشان مصرّانه خویشتن داري را طلب کردن و کُنشِ غیر اخالقیِ گروه  یک گروه انگشت نهادن و

صرفاً رعایت  را نادیده انگاشتن، قضاوت و رفتاري است ناعادالنه، ناروا و غیر موجه. اگر دیگري
نشدنِ مردان، روز به روز خود را  مردان مطمح نظر باشد و از زنان بخواهیم که براي وسوسهحالِ 

د انگاشت که روند میزان پوشیده بودن زن، حد یقفی نخواه توان چنینبیشتر و بیشتر بپوشانند، می
فرا برسد که برخی از مردان حتی با دیدن صورت زنانِ محجبه نیز  داشت و ممکن است روزي

ینی نیز عفت زنان و دهد که تأکیدهاي ددباغ با توجه به آیات قرآنی نشان می[ 13.]ه شوندوسوس
  .مردان هر دو را مد نظر داشته است

 
 حجاب و قرآن-5
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قرآن نیز مدد  هايکوشد تا در راه تبیینِ اخالقیِ مسأله حجاب، از آموزهنواندیش دینی می این
هاي اخالقی (نه فقهی) تا سویه کوشدهاي احزاب و نور، میبگیرد. وي با توجه به آیاتی از سوره

منظر قرآنی واکاوي کند. خداوند در سوره نور  نپوشاندن گردن و موي سر را ازمسأله حجاب و 
 قُل للمؤمنینَ یغُضّوا من اَبصارِهم و یحفَضوا فُروجهم ذلک اَزکی :فرمایدخطاب به پیامبر (ص) می

به مردانِ مسلمان بگو که در مناسبات و رفتار خویش با جنس [ 14.]لَهم انَّ اهللاَ خبیرٌ بِما تَصنَعون
 .منی پیشه کنندو خویشتنداري و پاکدا» حفظ فروج«و » غَض بصر«مخالف، 

دیگري را نیز  داند. وي آیاتاین آیه را تأییدي بر نگاه اخالقیِ قرآن به ماجراي حجاب می دباغ
این آیات بر خویشتنداريِ زنان و  دهد. به باور وي، خداوند دردر همین سیاق مورد توجه قرار می

 نه را مراد کرده که اموري کامالًملتزم بودن به رفتار عفیفا مردانِ مسلمان تأکیده کرده است. همچنین
ري ضرو ايمطابق با این آیات، میان امر عفیفانه و پوشاندن گردن و موي سر، رابطه .اخالقی هستند

وله، فیلسوفان، این دو مق توان از اثبات یکی، دیگري را نتیجه گرفت. به قولشود و نمیدیده نمی
 .دیگري متصور است یکدیگر نیستند و تحقق یکی، بدون تحقق» مساوق«

که  توان چنین انگاشتمی«اینچنین است که:  رأي نهایی دباغ با پیش کشیدن برخی آیات قرآنی
آیات دو سوره نور و احزاب، وجوب اخالقی پوشاندن موي سر  مطابق با فهم روشمند و سازوار از

 [15.«]نشده است صراحتی ندارد و پوشاندن موي سر و گردن اخالقاً منع و گردنِ زنان، ظهور و

ان هم با دیندار روي سخن این مقاالت«برسد که: کند تا به این نتیجه ها را مطرح میاین ایده دباغ
اند. اگر بر مسند افتاء تکیه زده معیشت اندیش و معرفت اندیش است؛ هم با فقیهان و کسانی که

این است که کسانی که گردن و موي سر خود را  استداللهاي نگارنده موجه باشد، الزمه آن
دارانِ معیشت اندیش باید تلقی و قضاوت خویش را کنند. پس دیننمی پوشانند، کار غیر اخالقینمی

ارد ند پوشانند عوض کنند. چرا که این کار حرمت اخالقیموي سر و گردن خود را نمی از کسانی که
پوشاندن گردن و موي سر،  که مدعا این از دیگر، تعبیر به …و فعل ناموجه و فرو نهادنی نیست

ارد؛ نیز د» وجوب اخالقی«گردن و موي سر  ت که پوشاندنتوان نتیجه گرفدارد، نمی» وجوب فقهی«
 [16.«]برقرار نیست» وجوب اخالقی» و» وجوب فقهی«چرا که مالزمتی میان 

وي [ 17.]سروش دباغ بر این باور است که احکامی مانند حجاب، صبغه هویتی دارد و نه اخالقی
 کنونی علی االصول قبح رسد که نپوشاندن گردن و موي سر در روزگاردر نهایت به این نتیجه می

  .خداوند و نادیده گرفتن نص قرآن نیست اخالقی ندارد و در عین حال متضمن نقض فرمان و مراد
 

 رفیج) ازدواج ع

تحول یافته،  توان نمودي از زمینه و زمانه یک فرهنگ دانست. رسوم آن در طول زمانرا می ازدواج
 اي دگرمرسوم است و هنگامه اي برگزیدن چند همسريسبک و سیاق آن دگرگون شده است. زمانه
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زمانی دیگر  بینند و دراز ازدواج همدیگر را نمی همین عمل، ناپسند و ناروا. در زمانی زوجین پیش
شود و در اي کثرت فرزندآوري معمول و مرسوم میمتمدنانه. در هنگامه این عمل نابخردانه و غیر

ماجراي  اي بادیگر این عمل شگفت و تعجب برانگیزد. هر زمانه و هر فرهنگی، مواجهه موعدي
 .داشته است -این مقوله همیشگی تاریخ بشریت-ازدواج، 

شود. واجه میم رسد که سنت غالب رفته رفته با ناکامیهاییوله زمانی فرا میتحول در این مق تغییر و
تغییر رویه مرسومِ آن باشد. سروش دباغ  هاي ازدواج در زمانه معاصر، تلنگري درشاید کثرت ناکامی

زدواج اداند، همین مقوله بیند و آن را مبتال به جامعه امروز میمی یکی از مباحثی را که نیازمند واکاوي
واند تنیز می شود، بحث از آنآنجا که در این موضوع، بعضاً حقوق زنان مورد خدشه واقع می است. از

د کوشگوید و میعرفی سخن می ذیل منظومه فکري دباغ در خصوص زنان قرار گیرد. وي از ازدواج
  .جنسی را نقد کند تا در تبیین آن، نگاه به زن به عنوان یک ابژه

 
 ومیایضاح مفه-1

رسد که می مرگ تمدنها زمانی فرا«کند که خود را با این عبارت ویل دورانت آغاز می دباغ سخن
 توان پرسشهاي امروز رانمی باري به پاسخهاي گذشته». دهندهاي کهنه میبه سئواالت جدید پاسخ

 .پاسخ گفت

اي نحوه[ 18.]دکنمی» ازدواج عرفی«دباغ بحث خود در خصوص ازدواج را معطوف به ماجراي 
گیرد و برخی معایب ازدواجهاي  رد توجه قرارتواند در دنیاي امروز مواز ازدواج که به نظر او می

ازدواج عرفی یا هم باشی، به معناي «عرفی چنین است:  گذشته را نداشته باشد. تعریف وي از ازدواج
 دهند پیش ازدو غیر همجنس است. در روزگارِ کنونی برخی ترجیح می با هم بودن و زندگی کردن

این ارتباط  .کسی پیوند ازدواجِ دائم به شیوه شرعی ببندند، ازدواج عرفی را تجربه کنند اینکه با
ازدواجِ عرفی هر چند که عقد دائم  تواند به ازدواج بینجامد و یا پس از مدتی به انتها برسد. درمی

ارند و دکنند، نسبت به هم تعهد اخالقی یکدیگر زندگی می صورت نگرفته، اما طرفین مادامی که با
 [19.«]شودکاري غیر اخالقی و مصداق خیانت محسوب می نقض آن از هر سو،

کند.  را ترسیم کوشد تا زوایاي اخالقی و دینی آنبا این تصویر از ازدواجِ عرفی است که می دباغ
کوشد تا این موضع است که او می وي در آراء خود همواره بر کرامت انسانی تأکید دارد. از همین

ون فقهی که در مت» صیغه« دباغ، تعبیر ازدواج موقت و تفکیک کند. به باور» ازدواج موقت«بحث را از 
رایانه گ ایرانِ امروز، کمتر موافقتی با کرامت انسانیِ بانوان دارد. نگاهی تملک از آن یاد شده است، در

 اي جنسیآورده و او را به اُبژه بر این ازدواج سایه افکنده است. گویی مرد، زن را به تملّک خود در
 .بدل کرده است
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 اي ازدواج دیگر بیندیشد کهدارد تا به نحوهاست که دباغ را بر آن می جامعه همین نگاه نامطلوبِ
رابطه  نیافته و در آن، منزلت زن نیز محفوظ بماند و رابطه طرفین به صرف یک رابطه جسمی تنزل

ازدواجِ عرفی، مناسبات جسمی زن و  گوید: درمیان آنها برقرار گردد. آنگونه که دباغ می» همسري«
از این رو مرد بر زن تملّک ندارد و رابطه همسري میان آن  .ی از رابطه است نه همه آنمرد تنها بخش

ازدواجِ عرفی، وفاداري و آسیب نرساندن به دیگري، بر صدر نشسته و مورد  دو برقرار است. در
 .تام و تمام است توجه

ده است ، سبب ششودطرفین بیشتر حفظ می همین که در اینگونه از سبک زندگی، منزلت انسانیِ
بداند و آن را برکشد و از رواییِ اخالقی آن » ازدواجِ موقت«از  تا دباغ این نحوه از ازدواج را برتر

  .سخن گوید
 
 فرزندآوري در ازدواج عرفی-2

 این گونه تواند تحقق یابد؟ در کشوري کهاین سبک از ازدواج، فرزندآوري به چه نحوي می در
 توان صاحبوجود دارد، چگونه می نشده و موانعِ قانونی در راه تحقق آنازدواجها به رسمیت شناخته 

شکل بگیرد و پس از مدتی جدایی حاصل شود،  فرزند شد؟ اگر ارتباطی در قالب ازدواج عرفی
 بینند؟آسیب نمی فرزندانِ حاصل از این ازدواج آیا

و فرزندآوري در این سبک از ازدواج را  کندموضع را ترسیم می 3دباغ براي پاسخ به این پرسش، 
 .کندمرسوم مقایسه می با فرزند آوري در ازدواج به سبک

اً کنند که صاحب فرزند نشوند. در این شیوه، قاعدت طرفینِ رابطه ازدواجِ عرفی با یکدیگر توافق -1
ازدواج  و از جدایی طرفین، آسیب ببیند و تفاوتی میان ازدواج عرفی فرزندي حضور ندارد که پس

 .نیست مرسوم

اتمام ارتباط طرفین، فرزند  طرفین صاحب فرزند شوند. در این مورد احتمال دارد که پس از -2
دهد که در این مورد، تفاوتی میان فرزندآوري نشان می حاصل از این ازدواج، آسیب ببیند. دباغ اما

اجِ مرسوم نیز ممکن است جدایی ازدواج مرسوم وجود ندارد. چرا که در ازدو در ازدواج عرفی و
ندي که فرز توان نتیجه گرفت کهشود و فرزندان از این حیث آسیب ببینند. بنابراین می حاصل

محصول ازدواج دائم است،  محصول ازدواج عرفی است، در شرایطی از رنجی متفاوت با فرزندي که
 .قرار ندارد

د نیز تفاوتی با ازدواج دائم وجود ندارد. در هر اي متولد شوناخواسته اگر در این ازدواج فرزند -3
ند رفتار خود را بپذیر باید مسئولیت پذیر باشند و پیامدهاينحوه از ازدواج، زن و مرد اخالقاً می دو

 .میلشان رخ داده باشد و به اقتضاي آن عمل کنند؛ و لو اینکه امري به رغم
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سیبی که ممکن است از جداییِ طرفین نصیب آ کنددباغ با ترسیم این شقوق سه گانه، عنوان می
وجود دارد. در این خصوص تفاوتی میان این دو سبک از ازدواج  فرزند شود، در ازدواجِ دائم نیز

ادآور ی اي روا داشت. وي این نکته را نیزتوان بر ازدواج عرفی خُردهاز این حیث نمی شود ودیده نمی
را ناروا نینگاشت، اما در  توان فرزندآوري در ازدواج عرفیشود که هر چند به لحاظ اخالقی میمی

ایران، همچنان تا به رسمیت شناختن چنان  عین حال با عنایت به شرایط و مختصات جامعه کنونی
 .فرزندانی راه بلندي در پیش داریم

عدم  ، در میان شقوق سه گانه، شق اول کهدباغ این است که در فضاي کنونی ایران توصیه
ظیم تا اطالع ثانوي و تن فرزندآوري است، اخالقاً روا و برگرفتنی است. شق دوم که فرزندآوري است

بر فرزند نیاوردن گذاشت. در شق سوم که  قوانینی در این خصوص در جامعه ایران، باید بنا را
ید عواقب ناخواسته کُنش خود را پذیرفته و مطابق باطرفین می شود نیزفرزندي ناخواسته حاصل می

اخالقی را بپذیرند با آن، مسئولیت.  
 
 عقد معاطات-3

توان از فقه را می تواند مقبول افتد؟ آیا رد پاییدینداران اما این نحوه از ازدواج چگونه می در جامعه
برگیرند و عمل خود را شرعی  نهند و آنرا یافت تا متدینان نیز بر این نحوه از ازدواج مهر صحه

کوشد تا از موضعی فقه شناسانه نظر کند و حداقل حکمی در می قلمداد کنند؟ دباغ که در آراء خود،
 در آراء فقها بیابد، در این مورد نیز چنین کرده است. وي در این خصوص دست به تأیید ایده خود

مبتنی بر توافق  ايخصوص است. معاملهشود. معاطات معامله بدون عقد ممی» عقد معاطات«دامان 
الفاظ خاصی براي ایجاب و قبول  و تراضی طرفین، بدون اینکه عقد مخصوصی در آن جاري شود و

و مرحوم احمد قابل از [ 20]آیت اهللا صادقی تهرانی گوید،بر زبان آورده شود. آنگونه که دباغ می
 دادند. در این نحوه ازعقد ازدواج نیز تعمیم می فقهایی بودند که این نحوه از عقد را برکشیده و به

رابطه رضایت دهند بسنده است. توافق طرفین جهت برقراري رابطه میان  به عقد، همین که طرفین
 .تالزم نیس کند. دوشیزه و بالغه بودن دختر کافی است و اذن پدر در این امرکفایت می زن و مرد

ن تواکه فقه در اختیار قرار داده و می داندگزیند و آن را امکانی میدباغ این رأي فقهی را بر می
شرع دانست. در نظر دباغ، ازدواج عرفی با آنچه که نکاح معاطاتی  آن، ازدواج عرفی را مقبولِبواسطه 

 .کندشده است برابري می در فقه گفته

خصوصاً در ایران، بیشترین حساسیت بر روي جنس  رسد که در ماجراي ازدواج عرفی،به نظر می
تن به چنین ازدواجهاي غیر مرسومی دهند.  تواننداذن خانواده نمی مؤنث وجود دارد. دخترانی که بی

نیاز به اذن  کند، عدمترین موانعی را که در این خصوص برطرف میمعاطات اما یکی از عمده نکاح
همین که دختر، خود اراده کند و  پدر و جد پدري است. در ازدواجِ عرفی در قالبِ عقد معاطات،
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نین ازدواجی وارد شود. دباغ در این سبک از ازدواج، و چ تواند بهگیري داشته باشد، میتوانِ تصمیم
 و بر آن داندرا نیز در این خصوص شرط می» مدت«و » مهریه«فقهی، حتی تعیین  با تمسک به تعالیم

  [21.]تأکید دارد
 
 تعدد زوجات؟-4

زوجات  رسد، حقوق زنان مورد چالش قرار گرفته، موضوع تعدداز مواردي که به نظر می یکی
بر این باورند که اسالم [ 22]نساء است. قائلین به تعدد زوجات در اسالم با اشاره به آیه سوم از سوره

آزاده را مورد تأیید قرار داده است. سروش  چهار همسر به چند همسرگزینی حکم مقبولیت داده و تا
کند که چنین رویکردي است. او با پیش کشیدن همین آیه عنوان می دباغ اما از مخالفین و منتقدین

ت را اس اي که این احکام در آن شکل گرفتهباید کانتکس و زمینهاین آیات ابتدا می در مواجهه با
 .است مورد توجه قرار داد. باید دید که در چه شرایطی این حکم عنوان شده

 همسري رواج داشته و سپس اسالم دباغ معتقد است که اینگونه نبوده که در زمانه صدر اسالم، تک
در جامعه صدر اسالم و در زمانه جاهلیت پیش از  چهار همسر را توصیه کرده باشد. بلکه بالعکس؛

شده است. همسران عدیده داشتن حتی به عنوان یک مرد محسوب می زن به عنوان ما یملک اسالم،
 مورد توجه بوده است. در تاریخ نقل شده است که در آن زمانه، افرادي که توان مزیت اقتصادي

 ااین تعداد بی رویه ر اند. اسالم اما با این حکم،کردهاند از هشت تا بیست زن را اختیار میداشته
 .محدود کرده است

در انتهاي آیه به عدالت ورزي تأکید شده است. گفته شده که اگر توان  در ثانی در آیه مورد اشاره،
کند تاکید می میان همسران خود را ندارید، به یک همسر بسنده کنید. دباغ بر همین موضوع عدالت

کند. مصداق عدالت طلبی در ر میتغیی اي به زمان دیگردارد که عدالت طلبی از زمانهو عنوان می
برگزیدن ندارد و چند همسر را همزمان اختیار کردن، خالف  دوران معاصر، موافقتی با همسران عدیده

 [23.]شودعدالت محسوب می

باید روح حاکم بر آیه را می کند که در مواجهه با این آیات،دباغ با تاکید بر این موارد، عنوان می
تواند داللتی اگر ظاهر این آیات را در نظر آوریم، می کند کهدریافت و به آن عمل کرد. وي اذعان می

 باید به گونه دیگريباشد. اما به نظر دباغ، این آیات را در زمانه کنونی می بر تعدد زوجات داشته
اختن برجسته س فهمید. با پیش کشیدن روح حاکم بر آیات و در نظر گرفتن زمینه و زمانه متن و

روح قرآن قرابتی نخواهد معاصر، با  توان دریافت که عملی کردن چنین احکامی در زمانهاخالق، می
 .داشت
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نگرشی اگزیستانسیل و اخالقی که وي در مواجهه [ 24.]از متن را ارائه دهد» روایتی«کوشد دباغ می
است که در مواجهه با موضوع زنان » روایت«از متن است. وي با همین  گزیند روایت اوبا متن بر می

  [25.]تامالتی پرداخته و به نتایج گره گشایی نائل آمده است نیز به
 

 برخی مالحظات در مواجهه دباغ و موضوع زنان

یف و تعر رانواندیشی دینی در طراحی مبانی فکري خود کوشیده است تا برخی مفاهیم  نحله-1
ن و برساخته، انسان فارغ از دی تبیین کند و بر اساس آن، بر کرامت انسانی توجه دهد. در این مفاهیمِ

تواند گیرد. اگر چه مفاهیم برساخته نواندیشی دینی میمی مذهب و نژاد و جنسیت مورد توجه قرار
ما ا یز مورد توجه قرار گیرد،ریزي کند که بر اساس آن، حقوق مغفول مانده زنان ن اي را پیمبانی

به عنوان نمونه، رضا  .برخی انتقادها نیز در این زمینه به جریان نواندیشی دینی وارد شده است
، بیان کرده است که جریان »کنممتهم می من نواندیشی دینی را«علیجانی با سخنانی تحت عنوان 

. وق مغفول مانده آنها نپرداخته استبه بحث از زنان و حق نواندیشی دینی به نحو مستقل و مبسوط
دي ج نواندیشان دینی بحث از زنان را در حاشیه مباحث خود طرح کرده و آن را به نحو او گفته که

 [26.]انددنبال نکرده

آن را  توان مواجهه سروش دباغ با موضوع زنان را مورد توجه قرار داد واین خصوص می در
حو کند، به ناقلیتها دفاع می تحسین کرد. او عالوه بر اینکه در مبانی فکري خود از احقاق حقوق

هم مباحثی را در خصوص فمینیسم اسالمی  مشخص نیز در موضوع زنان وارد عرصه شده است. او
ازدواج «و » حجاب«کند و هم با طرح دو بحث حساس می بیان کرده و حدود و ثغور آن را مشخص

ذاشته گریبانند را به بحث گ مشکله اي که خصوصاً زنان مسلمان با آن دست به ، به دو مساله و»عرفی
ابژه جنسی  کوشد تا به نقددر صدد چاره جویی براي آن برآمده است. وي در این مباحث می و

زنان را مورد بحث قرار دهد.  محور زنان بپردازد. همچنین به نحو مشخص و مصداقی، امور مبتال به
 .تحسین است نفسِ پرداختن به این موضوعات البته در خور

کند که آنچه مورد تأکید عنوان می کشد. اورا پیش می» عفت«غ در موضوع حجاب، بحث از دبا-2
استناد به آیات قرآنی این سخن را مورد توجه و  شارع مقدس بوده، عفت است و نه حجاب. وي با

گیرد. در این خصوص دو رأي فقهی همچنین از برخی آراء فقهی کمک می دهد. دباغتاکید قرار می
جاب ح کند. احمد قابل با بیان استداللهایی به استحبابمحسن کدیور را نیز مطرح می قابل واحمد 

گردن مستحب  سر و گردن حکم داده است. وي معتقد است که در همه شرایط، پوشاندن سر و
 [27.]است

جامعه مورد  دیگر در این خصوص از آنِ محسن کدیور است که حجاب را در پیوند با عرف رأي
سر و گردن واجب است پوشاندن  کند کهدهد. به باور کدیور، عرف جامعه حکم میداوري قرار می
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د شود، عفتی قلمداحجابی، نزد عموم مردم برابر با بی اي بییا مستحب. به این معنا که اگر در جامعه
اي که چنین قرابتی میان بی حجابی و بی عفتی شود. اما در جامعهمی پوشاندن سر و گردن واجب

 [28.]ندارد، نپوشاندن سر و گردن، خالف شریعت نیست وجود

ید کند. تأک شخصتواند موضع خود را در خصوص این دو رأي فقهی مرسد که دباغ مینظر می به
 عفت نیز گاهی فقط با پوشاندن اي اخالقی است، اما حفظدباغ اگر چه بر روي عفت، به عنوان مقوله

 .شودسر و گردن حفظ می

 .باید استحباب حجاب را در همه شرایط بپذیردبه رأي احمد قابل وفا کند، می دباغ اگر بخواهد

آیا  عفتی است،بی کند که بی حجابی برابر بامیاي که عرف بر این حکم در این صورت در جامعه
 توان بی حجاب ماند و عفیفانه زیست؟باز هم می

ین معنا برساند. به ا تواند به نظریات دباغ مدد بیشتريرسد که رأي محسن کدیور میبه نظر می اما
شود. ب میعفتی است، حجاب نیز واجبی حجابی برابر باکند بیاي که عرف حکم میکه در جامعه

کند. در همه شرایط و موقعیتها حجاب نیز وجوب پیدا می اگر حفظ عفاف مهم است، پس در برخی
اي شرایط، پوشاندن عدم وجوب حجاب حکم داد. اگر عفت مهم است، در پاره توان بهفرهنگها نمی

 .شودو گردن نیز مهم و واجب می موي سر

کوشد تا مدلی از ازدواج را ترسیم کند که هم ، می»عرفی ازدواج«دباغ با پیش کشیدن بحث از -3
تواند دستگیري بیشتري از بشر کند. دباغ براي حفظ در روزگار امروز، می مقبول شرع باشد و هم

مورد خدشه  گوید ازدواج موقت و صیغه، در جامعه مذموم افتاده و کرامت زنزن است که می کرامت
 .گزیند و آن عقد معاطات استمی رناتیوي را در مقابل آن برقرار گرفته است. از این روست که آلت

ترین تفاوتی که میان عقد معاطات و عقد موقت وجود عمده رسد که از لحاظ فقهی،اما به نظر می
 کند، همیناي را که از منظر فقهی رفع میترین مسألهاگر عقد معاطات عمده .دارد، اذن پدري است

 المثلدانند؟ فینمی فقهی رجوع نکنیم که اذن پدر را در ازدواجِ موقت شرطامر باشد؛ چرا به آراء 
بر این باور است که براي دختري که خوب و بد را تشخیص [ 29]آیت اهللا سید محمد صادق روحانی

ازدواج موقت، مقبول غالب [ 30.]دهد، اذن پدر در ازدواجِ موقت شرط صحت نیستمی
میان  قت را بهحال که چنین است، چرا براي حل ماجراي ازدواج عرفی، پاي عقد مو[ 31.]فقهاست

موقت، مدت و مهریه نیز  نیاوریم که در جامعه فقهی نیز مقبولیت بیشتري دارد؟ باري در ازدواج
رسد که از حیث فقهی داند. به نظر میرا الزم می شود. دباغ در ازدواجِ معاطات نیز این امورتعیین می

و نیازي به تمسک جستن به  توان همان ازدواج موقت را برجسته کردمی و شرعیِ ازدواج عرفی،
فتد متدینان ا فقهی در این خصوص نیست. این آراء نادر تا مقبول فقیهان و یا حتی جامعه آراء شاذ

 تر که همان ازدواج موقتسهل الوصول توان به راهیالبته زمان بسیاري نیاز دارد. در این خصوص می
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در بلند مدت، به نتایج تحول بخشی  تواندعرفی می است گرایش یافت. هرچند که طرح ازدواج
 .بینجامد

 معتقد فارغ از سویه فقهی این موضوع، بحث اجتماعی ازدواجِ موقت را در نظر دارد. وي دباغ اما
بدل شده است که کرامت  در جامعه امروز ایران به امري» صیغه«است که عقد موقت و به تعبیري 
این نحوه از عقد در جامعه مورد تخفیف قرار  ت زن درشود. منزلانسانی در آن مورد خدشه واقع می

بی راه نیست. مواجهه با مقوله ازدواج موقت، در عرف فرهنگی ایرانِ  گیرد. این سخن دباغ البته پرمی
معاطات نیز  رسد که در عقدچنین رویکرد و نگرش نامطلوبی مواجه است. اما به نظر می امروز با

 و نگاه طرفین تنها به عنوان یک به مرور به دامانِ چنین نگرشی در افتد همین قابلیت وجود دارد که
 [32.]ابژه جنسی تقلیل یابد

ا نگاهی نارو از احکام فقهی، در جوامع دینی معنا و مفهومِ نخستینِ خود را از دست داده و بسیاري
تواند یکی از امر به معروفی که می .شود. امر به معروف و نهی از منکر از این قبیل استبر آنها می

مکاتب باشد، در جامعه دینی چنان مورد بد فهمی و سوء تعابیر  برگهاي برنده تعالیم اسالمی بر دیگر
باید در نظر داشت این نکته را می[ 33.]از معناي اصیلِ دینی خود نیز تنزّل یافته است قرار گرفته که

تواند به همان نتایجی نخواهد بود. ترویج آن در جامعه می که حتی نکاح معاطات نیز خالی از این امر
 .ازدواج موقت یا امر به معروف با آن دست به گریبانند بینجامد که امروز

رفاً از ص گوید. اوالبته نباید از نظر دور داشت که دباغ در مقام یک فقیه سخن نمی کته رااین ن-4
گرداند. دباغ در مقدمه کتاب  گیرد تا ایده خود را در روزگار کنونی فهم پذیرامکانات سنت مدد می

ین، کوشیدم مبنیا والتر نیکوي تعبیر به …«گفته که:  به این امر توجه داده است. او» وقت لطیف شن«
 هانا کهچنان …مقدس) استفاده کنم و قرائتی اگزیستانسیل از آن بدست دهم از امکانات سنت (متن

ه اندیشیدن شاعران با عنایت به کارهاي بنیامین در اثر درخشان انسانهاي عصر ظلمانی آورده، آرنت
ونه ونی است، که اینگدر روزگار کن و خالقانه، متضمن برگرفتن و استفاده کردن از امکانات سنت

به آینده پیوند زد و روایت کرد. در غیر این صورت  توان به نحو رهگشا و روشمندي گذشته رامی
صرف سنت پسِ پشت پرداخت یا از درِ انکار در آمد و رقم بطالن بر آن  یا باید به تکرار و تقلید

 [34.«]کشید

را در سایر  اش با قرآن به بیان کرده است. اما این رویهاین سخنان را در خصوص مواجهه دباغ
د و گوییک نواندیش دینی سخن می کند. او در قامتو از آن استفاده می مقوالت نیز در مقابل دارد

گیرد و نه بیش از این. وي در جایگاه صدور حکم می نه در مقام یک فقیه. لذا از امکانات سنت مدد
 ماجراي حجاب و یا ازدواج عرفی نیز وي از این امکانات سنت است که استفاده آید. درفقهی بر نمی



١٤ 
 

کام کرد و آن اح کند. در عین حال وي بر این باور است که به صرف فتاواي فقهی نباید بسندهمی
 .باید در ترازوي اخالق توزین شوندمی

 باید به آن تاکید مکرر کند، این مهم است که در نکاح معاطات، طرفیندباغ می نکته دیگري که-5
کنند. لذا نکاح آغاز می اي رااین عقد، زندگی تازه شوند. آنها به واسطهبه یک زندگیِ جدید وارد می

 .شود و دست آویزي براي اینگونه اعمال قرار گیرد معاطات نباید با رفیق بازي و ولنگاري و زنا خلط

 کاحِن اساسِ بر –عرفی معتقد است که خواندن عبارتی براي محرمیت،  دباغ در تبیین ازدواج
ازدواج را در  و این سبک از» زنا«ن اساس، تمایز میان مفهوم ضرورتی ندارد. وي بر همی -معاطات

 کند، پاسخازدواجِ عرفی را طرح می داند. وي در پاسخ به پرسشی که تمایز زنا ومی» خیانت«امرِ 
 [35.]خیانت است داده است که: به لحاظ اخالقی، زنا همان

ق بازي رفی دهد که ازدواج عرفی و نکاح معاطات، هیچگونه نسبتی بابا این تعبیر نشان می دباغ
شایسته است که ایشان در  .سیار مورد تأکید و توجه استندارد و تعهد اخالقی در این خصوص ب

رفیق بازي و زنا را با نگاهی فقه شناسانه  این خصوص نیز ربط میان نکاحِ معاطات و اموري چون
تواند مورد توجه قرار اگرچه در رویکرد اخالقی می» زنا«با » خیانت» نیز بررسی کنند. برابر نهادن

آیا فرد زناکار همان  ي فقهی نیز چنین برابري میان این دو مفهوم وجود دارد؟هااما آیا در آموزه گیرد؛
م دینی، چنین نسبتی میان این دو مفهو رسد که در تعابیرکند؟ به نظر میکسی است که خیانت می

 .برقرار نیست

می سدباغ وارد شده نیز چنین است که عدم تعهد ر» ازدواج عرفی«که بر ایده  یکی از انتقاداتی-6
ه صرف بسنده کردن ب تواند به هرج و مرج اجتماعی بینجامد. بهقانونی در اینگونه از ازدواجها، می و

بخشید؟ به تعبیر دیگر، خُلق و خوي دائماً  اي را سامانتوان رابطهتعهد اخالقیِ یک انسان، آیا می
رسد که مناسبات انسانی به نظر می[ 36]تضمینی بر یک تعهد ثابت باشد؟ تواندمتغیر انسانها، آیا می

ابلیت استناد و ارجاع داشته باشد. صرف بسنده کردن به تعهد ق باید ذیل قوانینی در آورد کهرا می
 .اینگونه روابط وافی به مقصود نیست اخالقی، در

تنظیم این روابط و به سامان کردنِ آن، تحول فرهنگیِ بسیاري نیاز  دباغ البته معترف است که براي
ه امکاناتی ک کشد و هم از هاي اخالقی این مسأله را به تصویرکوشیده است تا هم جنبه است. وي

ورود ایشان به این بحث خطرخیز  .در فقه موجود است مدد گیرد و این سبک از ازدواج را تبیین کند
قدیر البته ستودنی و شایسته ت -شودایرانی نیز بدل می که رفته رفته به خُرده فرهنگی در جامعه-

 .است
  
 :ارجاعات 
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-103 ، اینک منتشر در حجاب در ترازو؛ صص»فمینیسم و روشنفکري دینی«سروش دباغ، [ 1]
، ، انتشارات صراط»اخالق درس گفتارهایی در فلسفه«همچنین رك: سروش دباغ؛ ؛ در این زمینه 117
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 پاسخ به پرسشهایی در خصوص فمینیسم؛ کانال تلگرامی سروش دباغ[ 2]

 فایل صوتی پاسخ به پرسشهایی در خصوص فمینیسم، کانال تلگرامی سروش دباغ[ 3]

 همانجا[ 4]

، منتشر در 2020؛ محرم »عاشورا و سالکان مدرن«رك: سخنرانی سروش دباغ تحت عنوان [ 5]
 کانال تلگرامی دباغ؛ همچنین سایت دین آنالین

 سروش دباغ، نقل از کانال تلگرامی ایشان[ 6]

زوماً بهترین پیامبر ل روشنفکران دینی به اقتفاي شاه ولی اهللا دهلوي بر این باورند که عرف زمان[ 7]
حجاب نیز با مبنا قرار دادن عرف زمانه،  ماجراي در. است تحول و تغییر ◌ٔعرف نبوده و شایسته

کرد. رك: پاسخ صوتی سروش دباغ به پرسشهاي مطرح  ایجاد توان تحوالتی در حکم این مسألهمی
 ایشان در موضوع حجاب در کانال تلگرامی

حجاب «، اینک منتشر در »حجاب اجباري و حجاب اختیاري در ترازوي اخالق«سروش دباغ، [ 8]
 به بعد 119، ص »در ترازو

 27، ص »حجاب در ترازو«رك: سروش دباغ، [ 9]

 «حجاب در ترازو«، اینک در »حجاب در ترازوي اخالق«سروش دباغ، [ 10]

 همانجا[ 11]

 همانجا[ 21]

 همانجا[ 13]

 30نور/[ 14]

 «حجاب در ترازو«، اینک منتشر در »حجاب در ترازوي اخالق«سروش دباغ، [ 15]

 همانجا[ 16]

به  صدیقه وسمقی در این خصوص عنوان کرده است که: پیامبر (ص) مردم را با توجه[ 17]
ت که آموخبه آنها می برد. درباره پوششظرفیت، توانایی، فرهنگ و شرایطشان گام به گام جلو می

کردن، عطر زدن و مانند اینها خوب  انطور که شستن بدن، مسواكپوشاندن بدن خوب است. هم
افراطی نداشت. (صدیقه وسمقی، گفت و گو با مدرسه  است. پیامبر (ص) با این موضوع برخورد

 (13/2/91 فمنیستی، نقل از روزآنالین،



١٦ 
 

که در خصوص  ايداند. وي در مقالهدباغ ازدواجهاي مرسوم و معمول را نیز غیر اخالقی نمی[ 18]
دینی این نحوه از ازدواج (ازدواج  القی وازدواج عرفی منتشر کرده، تنها بر آن است که از زوایاي اخ

پرده بردارد. این به معناي نامقبول انگاشتن دیگر انحاء ازدواج  ،-شودکه رفته رفته فراگیر می-عرفی) 
 .نیست در نظر ایشان

 19/7/96، سایت زیتون، »ازدواج عرفی در ترازوي اخالق«سروش دباغ، [ 19]

اجازه  آیت اهللا خویی ) از1390-1305محمد صادقی اصفهانی، معروف به صادقی تهرانی ([ 20]
رسمی حوزوي،  اجتهاد داشت. وي از معدود مراجع تقلید شیعه بود که عالوه بر طی مدارج

اسالمی و چهار مدرك لیسانس  تحصیالت دانشگاهی داشته و داراي مدرك دکتراي الهیات و معارف
که غالب » فقه سنتی« و» فقه پویا«بود. او در برابر  هاي حقوق، علوم تربیتی، فلسفه و فقهدر رشته

رآن ق بود که بر اساس آن، تنها» فقه گویا«دهند، قائل به ها فتوي میمبناي آن فقهاي معاصر شیعه بر
 .محور استنباط است

ر گذشته و صد ◌ٔاین در حالی است که ابوالقاسم فنائی، حتی مهریه زنان را مربوط به زمانه[ 21]
این عمل، یکی از گامهاي پیامبر اسالم  داند و التزام به آن را باور ندارد و معتقد است کهاسالم می

توان گامهاي بلندتري براي برابري زن و نهایی و لذا می تصحیح اخالقی بوده است و نه گام براي
 (21/9/92ابوالقاسم فنائی، نقش دین در خشونت، سایت نیلوفر  :مرد برداشت. (رك

اع فان ثالث و رب و ان خفتم اال تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و[ 22]
 .تعولوا خفتم اال تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی اال

 ت دوم؛ منتشر؛ قسم»میراث ماندگار پیامبر (ص)«رك: سخنرانی سروش دباغ تحت عنوان: [ 23]
 در وبسایت و کانال تلگرامی ایشان

حجاب  از دین و متن مقدس؛ همچنین رویکرد او در مواجهه با مقوالتی چونروایت دباغ [ 24]
» دین، اخالق، مرگ و معنا» توانید از مجموعه سخنرانیهاي ایشان تحت عنوانو ازدواج عرفی را می

 .اینک منتشر در وبسایت ایشان دنبال کنید
Soroushdabagh.ir 

  
که  اخیر او ، یکی از دلمشغولیهاي دباغ است. عنوان کتاب»روایت«رسد که مفوم به نظر می[ 25]

 .کندنمایان می را او ◌ٔشاید بیشتر این دغدغه» رد آبی روایت« در دست انتشار است

ه مسال و دینی اندیشی نو عنوان تحت نو؛ دیدگاه مجازي ◌ٔ سخنرانی رضا علیجانی در حلقه[ 62]
در  تلگرامی رضا علیجانی. ، فایل صوتی منتشر در کانال»کنممن نواندیشی دینی را متهم می«زنان، 

ی شگفته است. یکی دیگر از منتقدان نواندی این جلسه سروش دباغ نیز به برخی از انتقادات پاسخ
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عباسقلی است که در برنامه افق شبکه تلوزیونی صداي امریکا در  دینی در مواجهه با زنان، محبوبه
 .دباغ، از تأخیر نواندیشان دینی در ورود به بحث از زنان، انتقاد کرده است اي بامناظره

 ، سایت شریعت عقالنی2و  1؛ »مقاالت در مورد پوشش حجاب«احمد قابل، [ 27]

 رك: محسن کدیور، احکام حجاب، وبسایت دکتر محسن کدیور[ 28]

) از مراجع تقلید شیعه است. وي از شاگردان آیت اهللا -1305سید محمد صادق روحانی ([ 29]
 .شودخویی محسوب می

 استفتاء از آیت رك: پایگاه اطالع رسانی آیت اهللا العظمی سید محمد صادق روحانی، چند[ 30]
 183334-846اهللا العظمی روحانی درباره ازدواج موقت؛ کد: 

ته و ایراد گرف اغلب فقهاي شیعه قائل به عقد موقت (متعه) هستند. برخی اما بر این موضع[ 31]
قرآن راه حل دیگري را عنوان کرده است.  بر این باورند که آیاتی که اشاره به متعه دارند، نسخ شده و

 55-54 نوشت صصپی عقیقی، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، در این زمینه بنگرید به: موسوي

» ابژه جنسی» ها نیزدر اینگونه ازدواج«که:  است شده گفته دباغ ◌ٔدر نقدي به این ایده[ 32]
که تنها براي ارضاء میل » هاي عرفیازدواج» تواند به میدان بیاید. چه بسیارتواند تصور شود و میمی

ها پس فرو بپاشند. هیچ ضمانی براي برپایی و بقاي این ازدواج جنسی منعقد گردند و پس از چندي
هزار اما؛  هاي عرفی؛ اما و(رك: ازدواج». توان آن را تئوریزه کردوجود ندارد و نمی از سیري جنسی

 (37676حسین پورفرج؛ سایت زیتون، کد خبر 

ي و». اسالمی امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه«مایکل کوك کتابی دارد تحت عنوان [ 33]
تب از برتریهاي آن بر سایر مکا یکی را اسالم در دینی ◌ٔدر این کتاب به ترسیمی دقیق، این فریضه

، ترجمه احمد نمایی، »نهی از منکر در اندیشه اسالمی امر به معروف و«داند. (رك: مایکل کوك، می
 (1391اسالمی آستان قدس رضوي، چاپ پنجم،  جلد، بنیاد پژوهشهاي 2

 1398؛ مقدمه؛ انتشارات بنیاد سهروردي، »وقت لطیف شن«رك: سروش دباغ؛ [ 34]

 هاي شفاهی دباغ به پرسشهایی در خصوص ازدواج عرفی در کانال تلگرامی ایشانپاسخ[ 35]

؛ این انتقاد 96 آبان 14، سایت زیتون »انتقاداتی پیرامون ازدواج شفاهی«رك: موسوي عقیقی، [ 36]
ه سمتی ب قوانین تا است آن بر خود، ◌ٔایده البته ناظر به شرایط امروز ایران است. دباغ نیز با طرح این

 .ازدواج عرفی برداشته شود میل کند که موانع قانونی در راه
 


