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 مقدمه

 یر اخالقی؛ کدام غیعفتبی ای یحجابیب»و  «اخالق یدر ترازو حجاب»در دو مقاله  شیپ یچندش دباغ ودکتر سر یجناب آقا

به عنوان حجاب  یاسالمکه تاکنون در جامعه  یت نکردن حجابیرعااند که دهیرس یبندن جمعیو به ا ارائه داده یلیتحل« است؟

 . است یفرمان الهده گرفتن یدارد، و نه مستلزم ناد یشد، نه قبح اخالقیدانسته م یشرع

 :ن است کهیا «اخالق یحجاب در ترازو»قاله در م شانینظر ا ماحصل

اخالق و مدد گرفتن از عقل و  یدر ترازو ین احکام فقهیانگارد، توزیم که نگارنده آنرا موجه« یفرمان اله یه حداقلینظر» از یتیمطابق با روا»
دادن  با مد نظر قرار. است یر روزگار کنونو کشف مراد خداوند د یموجه انگاشتن احکام فقه یورضر ، شرطِیو عرف یعقالن یاخالق یشهودها

با توجه به  یدر روزگار کنون یفانه و اخالقیو احراز حدود و ثغور عمل عف ییاحمد قابل از سو یر ترکاشوند و فتوایام یو فقه یخیقات تاریتحق
جه ین نتیتوان چنیم حکم حجاب؛ یو فقه یتیصبغه هو ت در پررنگ بودنین عنایگر و همچنید ییاز سو یناظر آرمان یعقالن یاخالق یشهودها

ده انگاشتن مراد شارع و یمتضمن ناد ، وفانهیر عفیاز کنش غ یندارد و مصداق یاخالق ، قبحیسر و گردن در روزگار کنون یگرفت که نپوشاندن مو
  «.ستیخداوند ن

 :ان شده استین بیچن «است؟ یر اخالقی؛ کدام غیعفتبی ای یحجاب یب»در مقاله ر حتیصر یدگاه با عبارتین دیا

 ینرو پوشاندن گردن و موی؛ از ایاخالق داشته، نه یتیعت اسالم، اوالً و بالذات صبغه هویجه گرفت که احکام حجاب در شرین نتیتوان چنیم»
 ل مقولهیکه ذ یعیعال طبگر افید ۀاست در زمر یعیطب یفعل اً، مقوله پوششِ بدن زن و مردیثان. نبوده است یهمة زنان مسلمان ضرور یسر برا

، یدر روزگار کنون. ر کندییگر تغیبه فرهنگ د یتواند از فرهنگیم حدود و ثغور پوششابد؛ هر چند ییم «یربط اخالق»رد و یگیم قرار« عفت »
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م یتوانیم زیانگارند؛ ما نینم دانند وینم یر اخالقیفانه و غیر عفیاز کنش غ یسر را مصداق ینپوشاندن گردن و موها و عرفها از فرهنگ یریکث
 نظر مد با ن،یا بر عالوه .میقلمداد نکن یر اخالقیندارند؛ غ یادهیسر پوش یرا که گردن و مو یاز کسان یریم و رفتار کثید نظر کنیباب تجد نیدر ا

 قرآن، اتیآ که معتقدند معاصرشناسان ماسال از یبرخ و فقها از یلیقل که کسوی از سخن نیا رشیپذ و« یاله فرمان یحداقل ةینظر»دادن  قرار

 یسو از یعرف یاخالق یشهودها با مطابق سر یمو و گردن نپوشاندن ییروا و، ندارند سر یمو و گردن ضرورت پوشاندن بر( نص) یقطع داللت
 نقض متضمنِ حال نیع در و اردند یاخالق قبح االصولیعل یکنون روزگار در سر یمو و نپوشاندن گردن که گرفت جهینت نیچن توانیم گر،ید

 « .ستین قرآن نص گرفتنِ دهیو ناد خداوند مراد و فرمان

ن مقدمات و یاعتبار ا شودتالش مینوشتار حاضر  در ، کهمطرح شده یمتعدد مقدمات ،مقاله ن دویدر افوق،  یاثبات ادعا یبرا

 :الزم باشد هنکتدو شاید تذکر ت، قاالن میا به تفصیلیش از ورود یاما پ. مورد بررسی قرار گیردحاصل از آنها جه ینت

واضح نکردن مراد ز یناصطالحات، و  در کاربرد واژگان و یدقتیابهام و ب ضرورت پرهیز از است و آن یعلم یانکته اول،نکته 

در این زمینه دقت  بهتر بود نویسنده محترم. باشدمیمغالطه اشتراک لفظ افتادن در ورطه  ،آناز ثمرات نامطلوب که  است شیخو

ن مفهوم ی، مهمتراز باب نمونه .گرید ییمعنا به ،«جهینت»به کار رود و در  ییمعنا به، «مقدمه»در  یعبارتگاه  مبادا کرد کهبیشتری می

 «عرصه خارج از اخالق» یگاه در معنابودن، « یراخالقیغ» واژهدر دو مقاله مورد نظر،  ، کهاست« اخالق»محل بحث، مفهوم 

درباره آن  یکه اخالق، حکم سلب یزیچ)« اخالقا مجاز» یگاه در معنا ، ورفتهبه کار  (ندارد یکه اخالق درباره آن حکم یزیچ)

به « ینیشادیاخالق پ» یگاه به معنا« اخالق سکوالر»ن یهمچن؛ (که اخالقا مذموم است یزیچ) «یضداخالق» یو گاه در معنا ،(ندارد

شمول که لزوما جهان) «اخالق مورد قبول در جوامع سکوالر» یمعناو گاه به  ،(شمول استاناخالق جه یکه نوع) رودیکار م

 .سزاوار یک بحث علمی نیستها دقتیگونه بیو این  ؛(ستین

در آن  پژوهشگرد که یرس قیعلم و تحق یهااز عرصه یاعرصه به پژوهشاگر  :است پژوهش اخالق درباره یتذکر ،دومنکته 

و بر اساس آن نقل ،دنسبت دهبه آن عرصه قل قول، و نظران آن عرصه ناز صاحبرا  یمطلب دخواهیمست و یر ننظصاحب عرصه

به سراغ متخصصانی برود که جامعه علمی مربوطه، تخصصِ پژوهش آن است که  یاز شروط اخالق ،دش ببریقول بحث خود را پ

آن مطلب  یمتیبهانه شود که به هر قد ینبادر آن عرصه موجود باشد،  نسخآن نکه یابه  یصرف عالقه شخصآنها را معتبر بداند، و 

خارج از  یهادغدغه یبه خاطر برخ ،دندار یشناسستیزرشته در  یتخصص ، کهالف یم آقایفرض کن .گرددل یبر آن عرصه تحم

دارد، استناد به  یهم مخالفان یاسشنستیه در عرصه زین نظریکه ا دنشان ده دبخواه اگر او. استه تکامل یمخالف نظر ن رشته،یا

 اگرچه دکتر نصر چراکه ؛قلمداد شودب دادن مخاطب یفررقابل قبول است و چه بسا یغن نصر، ید حسیمثل دکتر س یسخنان کس

ن سخنان را یتخصص، اغیرم بسا افرادکه چه ه تکامل داردیه نظریعل یجمالت ینظر است، و اگرچه وصاحبواقعا  ییهادر عرصه

است  یابه گونه اشنه ادله ست، وا یشناسستیزپرداز عرصه هینظر کینه او  اما هرچه باشد شناسانه قلمداد کنند،ستیل زیتحل

نظر در عرصه را صاحب یو یااگر خودش و عده یحت .اعتبار داشته باشد یشناسستیمورد قبول در رشته ز یکه بر اساس روشها

 یشناختستیشناسان ارزش زستیکه جامعه ز یتا زمان( دنندار یین ادعایشان چنیا ،ن مثالیکه البته در ا)بدانند  یشناسستیز

. شودیمورد بحث مشاهده م تن مطلب در مقاالیه ایمتاسفانه شب. به او ناموجه است یاستنادچنین ، ستیاش قائل نهینظر یبرا

 یجامعه علما ی ،استناد کرده که ی، به کسانمو و گردن لزوم پوششدر بحث  ینشان دادن وجود مخالف فقه یبرا محترمسنده ینو

ن یو آنگاه چن؛ ندستیقائل ن یفقه اعتبار ،دگاه خاص آنهاین دیا یبرا ای ،دندانینم نظرصاحبن عرصه یدر اآنها را ( فقها)= مربوطه 

 .ر استناسازگا پژوهش اخالق با ،مستند بحث خود قرار دادن ءاز فقها یرا به عنوان نظر برخ یمطلب

و نسبت آنها  یت احکام فقهیماه»، «ن و اخالقیروابط د» فصلدر چند  ،مطالب دکتر سروش دباغدر نوشتار حاضر  به هرحال،

درباره وجوب  بیرق یدگاه فقهیا عدم دیوجود » ،«اخالقرابطه اجبار و »، «اتین حجاب با اخالقینسبت ب»، «یبا احکام اخالق
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تدا به طور ب؛ که در هر مورد، اخواهد گرفتقرار  یمورد بررس «ن کریم بر حجاب زن مسلمانواللت قرآ»و  «حجاب مو و گردن

ای از کل بحث ارائه بندیو در پایان نیز جمع گردددر مورد آن سواالتی مطرح میشود، و سپس یان میب ایشان اتخالصه نظر

، و اشارهآن محور  سواالت قابل طرح در، ابتدا فهرست لفصساده کردن کار خواننده در مطالعه نقدها، در هر  یبرا. خواهد شد

 .دخواهد شارائه ک یل هر یسپس تفص

 

 آن شمول طهیح و یاله فرمان یحداقل هینظر درباره یبحث اخالق، و نید روابط .1

و روان یتشناخ، معرفتیوجودشناخت شناختی،ن و اخالق از چهار منظر داللتین دیروابط بتالش شده  مذکور یهامقالهدر 

 یه حداقلینظر»از  ارائه تبیینی با امارند، یپذیرا م یشناختن از منظر روانیاخالق بر د یابتنا محترم سندهینو. دشو یبررس یشناخت

 . کنندیرد م را در سه عرصه دیگرن یاخالق بر د یابتنا ،«یفرمان اله یه حداکثرینظر»و رد « یفرمان اله

 :اند شدهاستقالل کامل اخالق از دین  یمدع« معنا یه کاربردینظر»با تمسک به ، یو وجودشناس یسشنامنظر داللت در دوشان یا

 ؛ و (ین به لحاظ داللت شناسیاز اخالق به دیعدم ن)« ستین نیمتوقف بر رجوع به د یواژگان اخالق یاحراز معان»
از اخالق به یعدم ن) «ن وجود دارندیست؛ بلکه به نحو مستقل از دینها نز متوقف بر تعلق اراده خداوند بدایدر جهان خارج ن ین اوصاف اخالقیتع»
 ؛ (ین به لحاظ وجودشناسید

 :کنند کهیان میب شانیا. شان دوپهلو استیان ایب ،اخالق یِسشنامنظر معرفتدر مورد  اما

 یاخالق احراز معرفت ن ندارد، امایبه د یازیاخالق ناگرچه در دو عرصه فوق، ن باورند که یبر ا ،«یفرمان اله یه حداقلینظر» عموم قائالن به»
که کنند تاکید می «نظریه حداقلی فرمان الهی»در عین حال، برخی از قائالن به  .دیآینم ن است و مستقال فراچنگیموجه متوقف بر رجوع به د

 کند و بر آن صحهیم را کشف یزیاخالق همان چ یاد، عقل انسان در وین تلقیمطابق با ا. موجه را کشف کند یتواند معرفت اخالقیم عقل ما
 ییو ناروا ییکند؛ بلکه به نحو مستقل، رواینم تی، عقل از متن مقدس تبعین تلقیدر ا ر واقع،د. انگارد که مراد خداوند استیم هنهد و آنرا موجیم

 .«که متناسب و متالئم با اراده و فرمان خداوند است یکند؛ کشفیم را کشف یاخالق

، یشناسکه قائل است در هرسه عرصه داللتدهند یقرار م« یفرمان اله یه حداکثرینظر»ه را در مقابل ین نظریشان ایا

 .رندیگیجه میرا نت یه حداقلیدگاه، صحت نظریداین مراجعه شود و با رد  ینید به متون دی، بایشناسو معرفت یوجودشناس

یم آمده، تعارض ینیکه در متون د یایفهمد، و حکم فقهیم که عقل یایحکم اخالق نینکه گاه بیدر مرحله بعد با توجه به ا

شان یکه از نظر ا ین تعارضیحل ا ید کرده، و برایمنسجم داشته باشد، تاک یک منظومه معرفتید ینکه انسان بایافتد، بر ضرورت ا

که  یاموازنه» ،کنندیم را مطرح« موازنه متامالنه»روش  ش آمده، استفاده ازیآن پ مربوط به یحکم اخالق باحجاب  ین حکم فقهیب

بعد به مقایسه بحث  فصلشود تا در ای میو این مقدمه «است یموازنه ضرور یان دو سویند میه است و در آن روند و آیدوسو

 .حجاب در دو عرصه اخالق و فقه بپردازند

 :یبررس و نقد

 : است سوال مطرحل چند ین تحلیا در مورد

ر یآن هم با تقر) یفرمان اله یو حداکثر یحداقل هین دو نظریفقط ا ،مذکور یهان و اخالق در عرصهیباب رابطه دا در یآ .1

  ؟اثبات شود یگری، دیکیکه با رد  ،طرح استقابل  (مذکور ارائه شده در مقاالت
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در ن ید اخالق از یازینیب دتوانیمشناسی و معرفت یوجودشناس ،یشناسمنظر داللت استدالالت ایشان در هریک از سها یآ .2

 ؟آن منظر را اثبات کند

ا یاست  یه حداقلیک نظریکنند، واقعا یمطرح م« یفرمان اله یه حداقلینظر»تر از ر موجهیشان به عنوان تفسیکه ا ینییا تبیآ .3

مطلق از فرمان  یازینیب»نظریه  است، یا« ین الهحداقلی فرما»نظریه  ،شانیاواقعی  دیدگاها یآگر، یر دیو به تعب ؛یه انکارینظرک ی

 ؟گیردقرار می ینداری، و لذا در مقابل اصل دیو حداکثر یه حداقلینظرهردو در مقابلِ  که «یاله

  وجود دارد؟ ییبه موازنه متامالنه و رفع تعارض ادعا یازیا اصال نیه، آین نظریشان از ایر ایبا تفس .1

 :مسائلن یل ایاما تفص

شان را به یا یاز استداللها یاریاست که بس ایگونهبه  یفرمان اله یو حداکثر یه حداقلیشان درباره دو نظریان ایبابهامات  .1

و  یشناخت، معرفتیوجودشناخت شناختی،چهار منظر داللتهر ه در ین دو نظریا ایآ. درآورده است« مصادره به مطلوب»صورت 

رفته، یرا پذ یدر بعد روانشناختبر اخالق ن یر دیشان تاثیالبته چون ا؟ یقط در منظر معرفت شناختا فیاند در مقابل هم یشناختروان

 یابه گونه نویسنده محترماق کالم یس اماست؛ یدر هر چهار منظر ن یو حداکثر یه حداقلیتوان گفت که لزوما تقابل دو نظریم

و معرفت یسوجودشنا شناسی،داللت)دیگر  بُعدِ سهاست که در  مستلزم آن یفرمان اله یه حداکثرینظرپذیرش  ییاست که گو

، ین اوصاف و اصول اخالقییتع ی، هم برایواژگان اخالق یدرک معنا یهم برا یعنید، شومراجعه  ینید به متون دیفقط با (یشناس

ست و ین ینیمراجعه به متون دبه  یازیک نیچ ید در هیگویم یه حداقلینظردر مقابل، و  موجه؛ یاحراز معرفت اخالق یهم برا

 . رندیگیجه میرا نت یه حداقلی، صحت نظریه حداکثریسپس با رد نظر. عقل در هرسه استقالل دارد

 یگریا شقوق دیآ یعنیموجه است؟  منطقا استدالل گونه نیا ای، آیه حداکثریشان در رد نظریاز صحت و سقم ادله ا یجدا

گر یرد، اما از دو منظر دیرا بپذ یواژگان اخالق ی، استقالل معانیشناساز منظر داللت یا امکان ندارد کسیست؟ آیقابل تصور ن

رد، اما استقالل آن را در منظر یاخالق بپذ یو وجودشناس یشناساستقالل عقل را در دو منظر داللت یا امکان ندارد کسیرد؟ آینپذ

فرض ندارد  ای (اندرفتهیحا در مقاله اول خود پذیر را صریلت اخشان، امکان حاینجاست که خود ایجالب ا) ؟ردینپذ یشناسمعرفت

 ...ون را؟ وی، نظر حداکثریدر منظر وجودشناس یرد ولیون را بپذینظر حداقل یشناسو معرفت یشناسدر دو منظر داللت یکه کس

دگاه یلزوما د( داندیم ینیبه متون دکه در هرسه عرصه انسان را محتاج مراجعه )دگاه اول یا از رد دین شقوق متصور است آیاگر ا

و  یر حداقلیاستفاده از تعاب شود؟ ظاهراًاثبات می( گذاردینم ینیمراجعه به متون د یبرا ییچ عرصه جایکه در ه) یحداقل

 یهشت رأمنطقا  یعنی)رد یقرار گ ید مورد بررسیک مستقال بایکه هرقضاوت وجود دارد  یکه سه مولفه برا ییدر جا یحداکثر

توان ، که در یک سر طیف است، لزوما نمیدگاهیدک یو با رد  ندارد ید سودیفزاینکه بر ابهام بحث بیجز ا (استدرکار  [23= 8]

 .مفاد دیدگاهی را که در سر دیگر طیف است، پذیرفت
 

  ؟آیا استداللهای ارائه شده در هر یک از این سه منظر قابل قبول است یا خیر. 2

 یشناستمنظر دالل از. الف

اثبات  یاما چند سطر بعد، برا« دارند ییمعنا ینیش خود و مستقل از متون دیاز پ یواژگان اخالق»کنند که یم ابتدا مطرحشان یا

جه یو در نت یک جامعه زبانیواژگان در  ییق و سعه معنایض»کنند که طبق آن یتمسک م« یکاربرد یه معناینظر»ن ادعا، به یا

تیل واقعی، که در عرصه تحلچیا هیاگر نگاه همه « .شودیم داریله کاربران زبان پدیگوناگون بوس یهااقیکاربست واژگان در س
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با بلکه  ،دهدیجه نمیشان را نتیا یتنها مدعانه شان،یا استنادمورد  یهی، نظرگذاشته شودکنار  ار رهزن است،یبس یاجتماع یها

با  کنند کهبیان می گفتمان لیتحل مربوط به قواعد در: شوداثبات می مدعای ایشانخالف ، مباحث مربوط به تحلیل گفتمان توجه به

 در عرصه تحلیل گفتمان، هادگاهید یکه امروزه برخ یکند تا حدیمر ییها تغاز واژهجامعه گفتمان، درک ک یها در دال ییجابجا

. (موفه -دگاه الکالیمانند د)پردازند یم «یسازگفتمان» یراب ییهایبه ارائه تئورند، یگفتمان به کارآ« لیتحل»ش از آنکه در یب

ک کاربر ی شخود (محورمحور است نه متنت که شخصیحیمس نییآدر مقابل )، باشدمحور ژه اگر مانند اسالم متنیوعت، بهیشر

و  ییق معنایسعه و ض( یربردکامعنای ه یبر طبق نظر)مختلف  یهااقیواژگان در س یریاست که با به کارگ و اثرگذار مهم یزبان

عه یون شیده به طور خاص مورد توجه فقها و اصولین پدیا. زندیرا رقم م یدی، و گفتمان جدآوردید میر در معنا را پدییبلکه تغ

اصطالح اول  1.باز شود« قت متشرعهیحق»و « هیقت شرعیحق»تحت عنوان  یده در مباحث علم اصول فقه، بحثیبوده و موجب گرد

نه در زبان خود است که  ییدر جا ید به کار رفته، و دومیجد یواژه مورد نظر در زبان خود شارع در معنااست که  ییادر ج

ر را داشته یین تغیت ایا تمام واژگان قابلینکه آیا. د به کار رودیجد ی، واژه مذکور در معناشارع، بلکه در فرهنگ جامعه اسالمی

نه ن مدعا را یزوتسو، ایکو ایه یتوش یو آقا ستین یدیژگان ترداز وا یبرخ یر اجمالییما در تغتواند محل بحث باشد، ایباشند، م

های لذا حتی اگر بسیاری از واژه. 3نشان داده استنیز  «انسان»همچون  یاینیم عی، بلکه درباره مفاه2یم اخالقیتنها درباره مفاه

که بعد از آمدن و استقرار  کامال محتمل است( که دارند)داشته باشند  اخالقی پیش از استقرار شریعت در جامعه، داللت خاصی

آنها حاصل شده، و بلکه واژگان جدیدی به عرصه مفاهیم اخالقی جامعه اضافه شده الاقل برخی از شریعت تغییری در بار معنایی 

در عرصه داللتعقل  یپس سخن از استقالل کل م،یستنی ینیمراجعه به متون داز از ینبیواژگان  ؛ و الاقل در مورد داللت اینباشد

 :دارندایشان بیان می .نارواست یشناس

 «.دانست ینیش از رجوع به متون دیرا، پ یاز واژگان اخالق یبرخ ید معناین ناموجه است؛ چرا که دست کم بایاخالق بر د یشناختابتناء داللت» 

شناسی اخالق به دین ان از ناموجه بودن این ابتنا، عدم هرگونه نیاز داللتبا توجه به سایر توضیحات نویسنده محترم، مقصود ایش

، دشان هم نظر شیبا ا« یبرخ»ن یتوان در ایمیعنی . را متوجه شد توان گرفتار آمدن ایشان در مغالطه همه یا هیچاینجا می است؛ و

 ینیازمند رجوع به متون دین در معنای خود ه،یگر بقاست؛ ا یه واژگان اخالقیسخن ما درمورد بق؟ «همه»یعنی « برخی»آیا اما 

 .ستقابل قبول نی ،نید ازاخالق  یشناسداللت یازینیسخن گفتن از ب، پس هستند

 منظر وجودشناسی از. ب

سنده محترم در ینجاست که خود نویجالب او  شود؛یاده میپواژگان اخالقی  یدر مورد وجودشناس ،یق اولی، به طرفوق استدالل

ک عمل ی، موجب اتصاف ینید یهامعرفت و آموز یفضاکه  یمورد یعنیکند؛ ین حالت اشاره میاز ا یاله دوم خود، به موردمق

ن باورند که یبر ا نیقیفر یجمهور فقهاکه  ،با محارم یر زناینظ یامسئله... »: ن استیشان چنیجمله ا. ا قبح شده استیبه حسن 

به لحاظ  را ا لواطیبا محارم  یزنا یقبح اخالقآیا ن است که یسوال ا «.ب آن شرعا حرام استدارد و ارتکا ین فعل قبح اخالقیا

ز نشان ین ن ارائه شدهیاخالق بر د یوجودشناس یکه در رد ابتنا یلیدقت در دلضمنا  ست؟ن دانیاز د یناشتوان نمی یوجودشناس

گناه بی د کودکیاگر خدا فرمان داده باشد که با» :دارندیشان بیان میشان حکمفرماست؛ ایچ بر سخنان ایا هیدهد که باز نگاه همه یم

                                                           
 .رمحمدرضا مظف. اصول الفقه: ک.مثال، ر.  1

 .توشیهیکو ایزوتسو. دینی در قرآن مجید-مفاهیم اخالقی: ک.ر.  2

 .توشیهیکو ایزوتسو .خدا و انسان در قرآن: ک.ر.  3
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که در ) نکه اصل مثال قابل مناقشه استینظر از اصرف «.ن فعل خطاستید انجام ایگویم ما یاخالق یرا شکنجه کرد، شهودها

 یقضاوت افعال یحسن و قبح برخ ارهمستقال درب ما یشهودات اخالقمثال درست باشد و  به فرض که، اما (خواهد آمد 1بند 2فصل

ا قبح یحسن  ینید یهاست آموزهیگر ممکن نیآن است که در مورد همه افعال قضاوت دارند و د ین به معنایا ایداشته باشند؛ آ

  مستقر سازند؟در ساحت ادراک ما ( یا لواط با محارم یهمانند زنا) یفعل یرا برا اخالقی

 یشناسمنظر معرفتاز . ج
که به نظر  ؛نداهدیدوم را برگز یشان تلقیو ا ه،مطرح شد یشناسدر عرصه معرفت یه حداقلیاز نظر یشان دو تلقیرات ادر عبا

ه مناسب فعل ینی، توجیعقل بدون مراجعه به متون د یدر موارد»نکه یا از ایآ: اندچ فروافتادهیا هیرسد باز در ورطه مغالطه همه یم

ازی به یچ نین عرصه هیعقل در ا»د که یجه رسین نتیتوان به ایمنطقا م( ن سخن قابل دفاع استیه اکه البت)« ابدییرا م یاخالق

، ارائه گردیدهاز استقالل عقل  ی، صرفا مواردیه حداقلیبه نفع نظر یگر، در تمام استداللهایر دی؟ به تعب«نی نداردیمراجعه به متون د

 یو مستقل است؛ در حال ین ندارد، و در تمام موارد عقل کافیاز به مراجعه به دین ، عقلیچ موردیجه گرفته شده که در هیآنگاه نت

ن، و ید از آنِمستقال  ی، و سهمباشدعقل مستقل  از آنِ ی، سهمیاخالق یهاه گزارهیقابل فرض است که در توج یدگاه سومیکه د

 یج در علماین همان سخن رایا :خ مصداق داردیدر تاردگاه نه تنها قابل فرض است، بلکه ین دیا .محل اظهار نظر هردو یاعرصه

ات، عقل ییاغلب جز یین حال در شناسایپذیرفتند، اما در عیات اخالق میرا در کل ینکه حسن و قبح عقلین ایعه است که در عیش

حکم »های شرع، هیاز توص یبرخن باور بودند که یاند، و البته بر ادانستهیم( نییمراجعه به متون د)ازمند کمک شرع یرا ناتوان و ن

سنده یدگاهی، ادله نوین دیوجود چن. ابدیتواند آنها را دریعنی اگرچه شرع مطرح کرده، اما عقل هم مستقالً میاست، « یارشاد

عقل  یرا برا یاکه عرصه یشان قرار دارد و درحالیچ ایا هیدگاه همه یان دو دیدگاه در مین دیرا ایکند، زیخاصیت میمحترم را ب

 .داندینی نمیضرورت مراجعه به متون د ین را نافی، اما ا(شمرندیشان برمیاست که ا یکه همان موارد)شناسد یت میبه رسم
 

از قائالن  ینکه برخی، و به بهانه ا«یفرمان اله یه حداقلینظر» به نامشان یادقت شود  شان نقل شدیکه از ا یچنانکه در جمالت. 3

ن اندازه یاگر ما ا یحت یعنی. کنندیرا مطرح م« یمطلق از فرمان اله یازینیه بینظر»دارند، در واقع  یگرید تقریره ین نظریبه ا

 ین اوصاف اخالقیز تعیو ن یواژگان اخالق یبدان معناست که احراز معان« یفرمان اله یه حداقلینظر»م ییم که بگویریتسامح را بپذ

شناسی و عدم نیاز اخالق به دین در دو عرصه داللت)=  ستیخداوند بدانها ن ز متوقف بر تعلق ارادهیدر جهان خارج ن

تلقی ) رین عرصه اخیکنار گذاشتن همبا  ن است؛ آنگاهیموجه متوقف بر رجوع به د یو فقط احراز معرفت اخالق ،(وجودشناسی

فرمان  یه حداقلینظر»که آن را  ماندیم یفرمان اله یبرا (اقلّ ممکن ولو در حدِ) ییگر چه جاید ،(شناسیدوم در عرصه معرفت

 ییکند؛ بلکه به نحو مستقل، رواینم تی، عقل از متن مقدس تبعین تلقیدر ا»دهند یشان شرح میاگر آن گونه که ام؟ یهننام  «یاله

 ییچه جا، یاستقاللن یبا چنگر ید ،«که متناسب و متالئم با اراده و فرمان خداوند است یکشف کندیم را کشف یاخالق ییو ناروا

 ؟میریپذیم« یحداقل»همان را به عنوان عرصه  گفته شودماند که یم یباق یفرمان اله یبرا

ر یگذارد؛ اما در تقریم یباق( یفرمان اله: نجایدر ا)متعلَقِ خود  یاز اعتبار را برا ی، حدِ اقلیه حداقلیک نظریگر، یر دیبه تعب

قائل  تامت یمدخل؛ است« یاز حداقلین»ر از یغ« یازینیب»که  واضح است 1.است نمانده یباق یفرمان اله یبرا یچ اعتباریشان هیا

                                                           
. ستین ین سخن قابل قبولیاما ا. میارفتهیرا پذ« یفرمان اله»است پس اصل  ین کشف مالئم با فرمان الهیند که چون ایشان در پاسخ بفرمایممکن است ا .1

قه خودم عمل کنم و یو آنگاه فقط به سل« کنمیت میاز دستورات شما را رعا یمن حداقل»م که یاگر من به شما بگو: دهمیح میک مثال توضیا با مطلب ر

و شما  یا اصال دستور دادن برایقه من هماهنگ است، آیکه با سل یم همان دستوراتیبگو« ؟یکنیت میپس کدام دستور مرا رعا» ییهر وقت شما بگو
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را عقل اوال یست، زین عرصه نیدر ا یبه وح یازین معناست که مطلقا نی، بدیاخالق ییو ناروا ییرواعقل ما در کشف  یشدن برا

 یاحکام ییو ناروا یید احکام، بلکه باالتر از آن در کشف روات تام را نه تنها در کشف خوین مدخلیا ایتش تام است و ثانیمدخل

عقل نسبت به آن د که یبگو یسخن یامکان ندارد که وح یان حتین بیگر، طبق ایر دیبه تعب. ز داراستیکند نیمطرح م یکه وح

 هیچ واست،  یوح یق ارزشمندمطل ین مدعا به منزله نفی؛ و ا(ریپذز و عقلیستز، در مقابل عقلیگرعقل: اصطالحا)ساکت باشد 

 . تواند بدان قائل باشدینمدینداری 

 باز هم ممکن باشد،« یفرمان اله یه حداکثرینظر» مناقشه درق یاز طر ،«یفرمان اله یه حداقلینظر»اثبات  اگر یحت بنابراین

یقرار م حداقلی و حداکثریدو نظر  هر بلِن نظر مبناءا در مقایچرا که است؛ یقابل اثبات ن مناقشه فوق،با « مطلق یازینیب»ه ینظر

ن را قبول دارند یبه د یاز معرفتیه فوق، اصل نینظر که هردو یدر حالن است، یاز د یکامل معرفت یازینی، بآنفرض شیپزیرا ؛ ردیگ

 .از بحث دارندین نیطه ایحمحدوده و و در 

یم یشان وقتیا؛ باشد یفرمان اله مقام و یالهاراده  مقام میختنآدرهمسنده محترم، یدر کالم نو منشأ این اشتباهرسد یبه نظر م

که  یکشف»: ند کهیافزایح را مین توضیا« کندیم را کشف یاخالق ییو ناروا ییعقل به نحو مستقل، روا»ان کنند که یخواهند ب

چگونگی وقوع ه آشنا باشد، متوجه دانشمندان اصول فق یلهایبا تحل که یکس. «متناسب و متالئم با اراده و فرمان خداوند است

کرده را خدا اراده  یزیممکن است چ یعنیاست؛  یاله( یهافرمان)=ر از مقام اوامر یمقام اراده خدا غ :شودیماین عبارت  اشتباه در

ن مساله یحالت ا نیترساده 5.امده باشدین از جانب خدا یو فرمان یاما هنوز نسبت به آن امر ،(یعیاراده تشر یبه همان معنا)باشد 

آن تعلق  حرام کردنِ ، اگرچه اراده خدا بهیحرمت شرابخوار مثال در؛ افتیتوان یشدند مینازل م یجیکه تدر یاحکام موردرا در 

شان است یگرفته بود، اما فرمان خدا در مورد آن در همان روز اول ابالغ اسالم نازل نشد؛ و اتفاقا مساله حجاب هم که محل بحث ا

از فرمان  یازینبی هینظر»شود که یم گرفته شود، آن وقت معلوم یجد یاگر تفاوت اراده و فرمان اله .ن سنخ احکام استیاز هم

ندار، یک دیتواند، الاقل از منظر یچ عنوان نمیاند، به هنام داده« یفرمان اله یه حداقلینظر»آن را  اشتباهسنده محترم به ی، که نو«یاله

 .باشد قبولقابل 

                                                                                                                                                                                                            
ت معنا ین رعایا یدر واقع زمان« ت حداقل دستورات منین اقدام تو مسخره کردن من است، نه رعایا»: دییگویا نمیدارد؟ آ یمن معن یاطاعت کردن برا

به . د عمل کنمیاداده نکه شما دستوریو کار را از باب ا ی نداشته یا سلیقه متفاوتی داشته باشم،افت شود که من نظر خاصیک مورد یکند که الاقل یدا میپ

اگر  چرا که! دک کافر منکر خدا را قبول داریدستورات  شته باشد کهقبول دا همانقدر دستورات خدا راآید که یک مسلمان الزم میر، ین تقریگر، با ایر دیتعب

 .ته باشد، به آن عمل خواهم کردبدهد که آن را عقل من مستقال قبول داش یک کافر دستوری

وار بودن خدا و ن انسانیب یدکتر دباغ، تالزم یاست که بر اساس آن و برخالف ادعا یخاص اسالم در عرصه خداشناس یهابر آموزه یوق مبتنل فیتحل .5

ان آمده است؛ اما یخدا سخن به م یهاو فرمان یعت است که در آن از اراده الهیشر ین حاویک دید اسالم یتردیب. ستین، نیک دیعت در یوجود شر

 یدر واقع برخالف تلق. ستین( گرددین مطرح میکه در مباحث فلسفه د ییبه معنا)وار انسان یشود، خدایم ین اسالم معرفیدا، آن گونه که در همخ

که  یسالمن ایرا همیست، زیخدا ن وار در شناختعیت از مدل انسانتب یبه خداوند، به معنا.. .و یر، حیع، بصیهمچون سم یریشان، صرف انتساب تعابیا

ان به یرد که ذهن اغلب آدمیپذیم میالبته قرآن کر. د داردیتاک( وارمنزه دانستن خدا از تصورات انسان)= ح خدا یر را به کار برده، دائما بر تسبین تعبیا

 یعنی)ند یخواهند خدا را حمد گویکه اگر مکند یرا ملزم م یعاد یهاکوشد آن را اصالح کند، و لذا همه انسانیوار از خدا مبتال شده، اما مانسان یتصور

فات یحا از تمام توصیو خدا را صر( سبح بحمد ربک)ح توام سازند یحمدشان را با تسب( ندیسپاس گوتوصیف کرده و از او، او را  فهم خودبا توجه به 

ده است که از خود یر عرفا، به مقام فنا رسیشده و به تعباهلل خالص  یکه از ماسو یکس یعنی)که بندگان مخلَص  یفیمنزه دانسته، مگر توص یافراد عاد

؛ خدا از آنچه 163/ صافات)« نَیصِفُونَ ؛ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِیسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا » : ارائه دهند( دادن اراده خداست یندارد و سخن و عملش، فقط تجل یسخن

  .طلبدالبته تفصیل این بحث مجال دیگری می (.خدا یبندگان خالص شده[ فیاز توص]کنند منزه است مگر یفش میتوص
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آیات و روایات به  ردیفبخش را به عنوان یکی از منابع معرفت دینی و در اطمینان« عقلِ»با توجه به اینکه فقهای شیعه، . 1

شود و نیازی نیست که کسی بخواهد بین فقه انجام می شناسند، انجام موازنه متأمالنه اقدامی است که در خود فرآیندرسمیت می

گر یقائل باشد، د« یاز فرمان اله مطلق یازینیه بینظر»به  یاگر کس :جام دهد، اما از این مهمتر اینکهفقه و اخالق این موازنه را ان

ن ی، رد خواهد کرد؛ و انیابدبر آن  یلیدل یکه در عقل عرف را هر آنچه را مسدود کرده است، چرا که پیشاپیش« موازنه متامالنه» راه

 : شانین جمله ایلذا ا، و است که بر بحث مولف محترم حاکم است یمنطق

اخالق و مدد گرفتن از عقل و  یدر ترازو ین احکام فقهیانگارد، توزیم که نگارنده آنرا موجه« یفرمان اله یه حداقلینظر»از  یتیمطابق با روا»
  «است یو کشف مراد خداوند در روزگار کنون یموجه انگاشتن احکام فقه ی، شرطِ ضروریو عرف یعقالن یاخالق یشهودها

ه ینظر»شان، که در واقع یت ایتنها مطابق با روا دارد،( که الزمه موازنه متامالنه است)ای یکسویه، و نه دوسویه که داللت بر موازنه

چ گزاره یاست، ه یو فرمان اله نیاز انسان به دیکه منکر ن ی؛ و آشکار است که کساستقابل قبول  است،« یاز فرمان اله یازینیب

سوال ن قابل دفاع است، اما یدیک انسان بی یدگاه براین دیگر، ایر دیبه تعب. است قبول ندارد ینیرا از آن جهت که د ینیدفقهی و 

خواهد  توضیح دادهشتر یب یدر بحث بعد کهای است این نکته رند؟یدگاه را بپذیدن ینداران ایشان انتظار دارند دیا ن است که چرایا

 .شد

 یاخالق احکام با آنها نسبت و یفقه احکام تیماه. 2

ن بحث یآن به اشتراک لفظ است که مخصوصا در ا یاز ابتال یاز مشکالت مهم متن حاضر، ابهامات ناش یکیچنانکه اشاره شد 

 یفقه یهاا فقط آموزهیدارد  یاخالق و دستور ن آموزهیا دی، و آستین چید یهنجار یهاآموزهمثال منظور از . اندینمایرخ م یلیخ

 :ندیفرماین مید یهنجار یهادرباره آموزهحا یصر ییدر جا ؟ ایشاناردد

 «.متعارض باشند یاخالق یهان است که ممکن است با آموزهید یاق، احکام فقهین سین در ایمراد از د»

 :ندیگویگر مید یاما درجا

 یاز مواقع با احکام اخالق ی، برخیدارند؛ اما احکام فقه ینبا احکام اخالق سکوالر همپوشا ین، به نحو معتنابهیموجود در د یدستورات اخالق»
 «.و سکوالر تعارض دارند یعرف

 یساز برخنهیبسا ناخواسته زمچه وشود یشان مشاهده میدر کالم اکه  یمهم دیگر ابهام م،ین گونه ابهامات که بگذریاز ا

 :کنند کهیم شان ابرازیا. ن نسبت فقه و اخالق استییتع نحوهده، یمغالطات گرد

ان احکام یم یسنجو نسبت یاحکام اخالق ید با وارسیبادر هنگام بروز تعارض، داشته باشد،  یمنسجم یخواهد منظومه معرفتیکه م یشخص»
 «ردین دو سراغ بگیان ایرا م ی، توازن و تعادلیبا احکام اخالق یفقه

 «موازنه متأمالنه»ن اقدام از روش یاند که در اشده یو مدع دهکراخالق  یدر ترازو ین احکام فقهیاقدام به توز بر این اساس، 

در این مرحله، چون  «.است یموازنه، ضرور یان دو سویند میه است و در آن، روند و آیدوسو»که  یا؛ موازنهکنندیراولز استفاده م

 به سراغ خالقی درباره حجاب،درصددند بین حکم اخالقی حجاب و حکم فقهیِ آن قضاوت کنند، برای رسیدن به یک حکم ا

هستند؛ اما در مقام  یمتعدد« ف در نظر اولیوظا»اخالق واجد  یدر وادها انسان ،ن دستگاهیطبق ا .روندمی «راس» یدستگاه اخالق

و قوام به عمل است  یکه مؤد «یفه واقعیوظ»احراز  یبرا. شوندیم گر متعارضیکدیبا  «درنظر اول فهیوظ»ا چند یعمل، عموماً دو 

ش یخو یفه اخالقیش، وظیخو« یادراکات اخالق»و « اخالق یشهودها»د با استفاده از یبا یموجه، فاعل اخالق یبخش کنش اخالق
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فه در نظر یا چند وظیکه متشکل از دو « ف در نظر اول مشتقیوظا»و « نیادیف در نظر اول بنیوظا»ن یالبته راس ب. را به دست آورد

نفسه یست؛ لذا فیک از دو دسته فوق نیچ یکه حجاب در زمره ه دارداظهار می سندهینوسپس . کندیک مین است، تفکیادیاول بن

ربط »ک یداشت که  یتوان در عرصه اخالق درباره آن سخنیم یاست و در صورت یعیک فعل طبیست؛ بلکه ین یک فعل اخالقی

وجود ندارد، که  ین ربط اخالقیچن از نظر ایشاندا کند؛ و یق پا مشتین یادیف در نظر اول بنیاز دو دسته وظا یکیبا « یاخالق

 .قرار خواهد گرفت یبعد مورد بررس فصلشان در یش ایر فرمایقسمت اخ

 :یبررس و نقد

 :است قابل طرحشان یا دگاهید سوال مهم درباره چندبحث،  ینجایتا ا

  نیست؟اخالق  یاحکام در ترازو یکسویه نیتوز ما آیا بیان ایشان،اه باشد، ید دوسویموازنه متامالنه با ایشان بر این باورند که. 1

 یا حتیبر ضرورت و  یلیدل چههست  یزیوجود دارد؟ اگر تما یفقه یهاهو آموز یاخالق یهان آموزهیب یزیا واقعا تمایآ. 2

ل یدل، یاز فعل اخالق یعیز فعل طبیاشان در تمیادله خود ا ای؟ آوجود دارد، ده شودیسنج یاول یدر ترازو یدوم نکهید بودن ایمف

داده یحکم اخالق ،یحجابیدانند و درباره حجاب و بیم یرا ضرور حجاب یاخالق یبررسکه )شان یخود ا یمدعادر رد  یموجه

 ؟ستین( اند

حکم عادالنه ،سکوالرغیردینی و اخالق  یآیا در محکمهده شود یسنج یاخالق یهابا آموزه یفقه یهاهاگر قرار است آموز. 3

 شاخص اگر دهند؟میقرار  ینزاع را قاضن یاز طرف یکی ،یدادگاهآیا در هیچ ؟ ای درباب رفتارهای دینی صادر خواهد شد

اخالق  د قابل دفاع باشد؛ اما چرایشا ،ردیگقرار ( شمولاصطالحا اخالق جهان)خاص  یمقدم بر فرهنگها یاخالق یایقضا ،سنجش

معیار ، ندارند دینیبر فرهنگ  یاخالق تیچ اولویهمنطقا که  ینیا ضددی ینیردیغ یدر فرهنگها جیاخالق را یعنیالر، سکو

 ؟اندقرار گرفتههای دینی اعتبارسنجی آموزه

، که راسیدر دستگاه اخالق شمول، و چهچه در اخالق جهان -اخالق یدر ترازو ین سنجش حکم فقهامکافرض شیپ آیا. 1

انکار نبوت،  فرض مبتنی برپیش توان بایم؟ به تعبیر دیگر، آیا ستنیانکار نبوت  -داندیم سکوالر یزان اخالق را عقل عرفیم

 ؟داشت( شیاندشتیمعش، خواه یاندمعرفت خواه)نداران ید یبرا یاهیتوص

 :مسائلاین ل یاما تفص

 ایمقدمه کهناصواب است  یگریو د ،ن نداردشایا یهایریگجهینت ای درثمرهدرست است، اما  یکینجا دو ادعا آمده که یدر ا. 1

 :ن است کهیآنچه درست و قابل دفاع است ا. شان شده استیا یریگجهینت یبرا

. ش دچار تعارض باشدیخو یو باورها یمختلف معرفت یهاتواند در عرصهیداشته باشد، نم یمنسجم یخواهد منظومه معرفتیکه م یشخص» 
ان یم یسنجو نسبت یاحکام اخالق ید با وارسیش برخورد، بایات خویح یو احکام اخالق یعرصه احکام فقهدر  ی، اگر به تعارضین شخصیچن

 « .ردین دو سراغ بگیان ایرا م ی، توازن و تعادلیبا احکام اخالق یاحکام فقه

 یان دو سویند میوند و آه است و در آن، رین موازنه متأمالنه، دوسویا»که  دکننیمح یتصر با اینکهشان یب است که ایاما عج

 :کنند کهیان میباما در ادامه  ،«است یموازنه، ضرور

باشند و  یود اخالقید به قیموجه انگاشت که مق را ین کرد و احکامیاخالق توز یرا در ترازو ید احکام فقهین است که باین سخن ایا یمقتضا»
 « .نباشند یدر روزگار کنون یمصداق نقض عدالت و کرامت انسان
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؛ و گرفت جهیرا نت هیسوکی یلزوم بررس، هیند دوسویروند و آاز ضرورت  توانمی چگونه یابد کهکند درنمیهرچه تامل  آدمی

ه یسوکین ین توزیب یچه نسبت واقعا !ه ادامه داردیسوکیکامال  نِین توزیمقاله دوم، ا پایانتا از عنوان مقاله اول گرفته نکه یب ایعج

وجود د دارند، یتاک یه بودن بررسیکه هر دو بر دوسو ،«معتدل ییمبناگرا -ییانسجام گرا»و مکتب تامالنه راولز، شان با موازنه میا

 شان دارد؟یدر مقاله ا یاهثمرو اساسا اشاره به موازنه متامالنه و مکتب فوق چه  ؟دارد
 

ک یکامال قصد دارد  ، بلکهولز استفاده کندراه یدوسوروش مکتب مذکور و از خواهد از یسنده اصال نمیم که نویفرض کن. 2

 یادهیا الاقل چه فاین چه ضرورت ین توزین است که اید ایآیش میکه پ ین سوالیاول. اخالق قرار دهد یدر ترازواحکام را جانبه 

در اما  ؛برقرار کندن آنها یب یاد موازنهید آمده بایمختلفش پد یدر باورها یکه تعارض یکس: دارد؟ سخن راولز کامال واضح است

 میببر یرا به دادگاه یو یهااز آموزه یادستهم یهست که ما بخواه یامده، چه اصراریش نیپ ین تعارضیچنبرایش که  یکس مورد

 6!ست؟یش چیشاپیگر دعواست و معلوم است که حکمش پیطرف د ،اشیکه قاض

وجود دارد  یفقه یهاهو آموز یاخالق یهان آموزهیب یزیاتم منطقاا ینکه آیا یکی: نجا صورت گرفتهیدو خلط بحث در ا یعنی

ده شود چرا با یا اگر قرار است سنجیثان ده شود؟یسنج یاول یدر ترازو یهست که حتما دوم یهست چه اصرار یزیا نه؟ اگر تمای

ن ید ایتوان و بایم»که  د کردهینکه تاکیدر مقاله دوم پس از ا رایشده، زاشکال اول  متوجه سنده محترمینوظاهرا  اخالق سکوالر؟

 :استگفته ،«دیاخالق سنج یرا در ترازو [حجاب] یحکم فقه

 «درباره آن سخن گفت ید ازمنظر اخالقیتوان ونباینم نرویازا دارد و یة فقهیمتبادرشودکه مسئلة حجاب، سو یبرخ  ذهن ن پرسش بهیا  ممکن است»

ح یتوض .کندیشان را رد میو موضع ا ،تی، که کامال اشکال را تثباندداده یحیتوض ن اشکال،یکه در پاسخ به ا رسدبه نظر میاما 

 «سبک یم اخالقیمفاه»و ( ی، وفاداریمانند عدالت، ظلم، مهربان)« ستبر یم اخالقیمفاه»پس از اشاره به تفاوت شان یا :نکهیمطلب ا

ک مفهوم یبه عنوان ]« حجاب»، (دنیدن، خندیمانند خوردن، آشام) «یعیفعل طب»ن دو با یو تفاوت ا (دید، نبای، بای، بدیمانند خوب)

 :که اندهاظهار داشتدانسته،  یعیک فعل طبیرا  [یفقه

 یم اخالقیاز مفاه یکیرند، سپس متصف به یگیم ستبر قرار یم اخالقیاز مفاه یکیل یداشته باشند، ابتدا ذ ی، ربط اخالقیعیهرجا افعال طب»
 یل مقوالت اخالقیان آورد که ذیدر قلمرو اخالق سخن به م یعین فعل طبیتوان از ایم یوقت»؛ و «شوندیم ...دید، نبایا، بی، بدیر خوبیسبک نظ

 «.ردیقرار گ

ک یبه عنوان )م و حجاب یشان همراه شویاگر ما با ا یدهد حتینشان م...( یعین فعل طبیتوان از ایم یوقت)شان یر ایجمله اخ

را در  [حجاب] ین حکم فقهیا« دیبا»توان و یم)شان یا ییجمله ابتداتنها م، نهیقرار ده یعیافعال طب فیرا در رد( یحکم فقه

 ین بررسیا یندارد، بلکه تنها در صورت ی«ضرورت»و « دیبا»اخالق  یحجاب در ترازو یبررس نارواست و( دیاخالق سنج یترازو

 . دریقرار گ یک عنوان اخالقیل یشود که حجاب ذیم «مجاز»

دا کند؛ و یپ یمجاز است که ربط اخالق یزمان ،شانیح ای، طبق توضیعیک فعل طبی ا نبودنیبودن  یسخن از اخالق :دیدقت کن

 نیا اگر. کندیدا نمیربط پ (مثال عفت) یچ عنوان اخالقین است که حجاب با هیا نشان دادن شان در ادامه بحثیا و غمّ تمام همّ

شان و درواقع، رد یخالف مقصود ان سخن، درست ی، الزمه ا(ندارد یچ ربط اخالقیحجاب ه که) شان درست باشدیا یادعا

                                                           
ندار شده، اخالق یندار، اساسا از آن جهت که دیک دیگذارد و یرا کنار م یندارین و دیت دیش حقانیشاپیاست که پ یدادگاه اخالق سکوالر، دادگاه .6

 باشد؟ یقاض ی،خصم وقرار است برود که  یدادگاه د بهیح داده است؛ پس چرا بایرا بر اخالق سکوالر ترج ینید
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ن بوده که ضرورت ین دو مقاله ایشان در ام همتشان تمایا. است (ه اخالقیضرورت بحث از حجاب از زاو) شانیا یاصل یمدعا

روا و اخالقا  یحجابیب» :ن مضمون کهیبا ادر کنند صا یاخالق یه اخالق نشان دهند، و حکمیپرداختن به مساله حجاب را از زاو

چ حکم ین است که اصال نتوان هیاش ادا نکند، الزمهیربط پ یچ عنوان اخالقیحجاب با هان فوق، اگر یاما طبق ب ؛«اشکال استیب

اب صادر کرد، نوشتن درباره حج یاین حکم اخالقیتوان چنی؛ و اگر نمدرباره حجاب صادر کرد( روا بودن یا نبودن) یاخالق

 دارد؟ ییمعناچه  یحجابیب یه اخالقیتوج و سپس« اخالق یحجاب در ترازو»با عنوان  یامقاله

حجاب است؛ نه  یبرا ی، همان عدم حکم اخالق«بدون اشکال است یحجابیب»ان یشان پاسخ دهند که مقصود من از بید ایشا

از  یکیباز هم  نیا اتفاقاباید گفت که  گر چنین چیزی مدنظر ایشان بوده،ا. ودقلمداد ش یک حکم اخالقیجمله به عنوان ن یانکه یا

نجا به صورت یکه در ا ییدو معنا .به کار رفته است یبه صورت مشترک لفظ« یراخالقیغ»ر یشان تعبیاست که در بحث ا یموارد

اول، مصداق مورد بحث را خارج از  یمعنا. است« جاز، میبه لحاظ اخالق»و « ارتباط با اخالقیب» یبه کار رفته، معنا یاشتراک لفظ

« جواز»مربوط به آن را  یاخالق یو البته فتوا ،یدوم، آن را قابل اظهارنظر اخالق یمعنا یکند ولیم یمعرف یعرصه اظهارنظر اخالق

ت یکه قابل یزیچ یبرا است یحکم« یاخالق ییروا»و « یجواز اخالق»د؛ و واضح است که حکم به نماییاعالم م« روا بودن»و 

ن حکم یاست، و نه ارائه ا یحجابیب یبرا یشان، همان عدم هرگونه حکم اخالقیاگر واقعا مقصود ا 7.را دارد یاظهارنظر اخالق

به لحاظ  یحجابیبحجاب و  خود مسالهن سخن آن است که ی؛ آنگاه الزمه ا«بدون اشکال است اخالقا یحجابیب»که  یاخالق

، نهن است کهین دو مقاله ایشان در ایکه تمام کوشش ا ید؛ درحالنمسکوت بماند و اخالقا نت اظهارنظر نداشته باشیقابل، یاخالق

 اخالقا، یحجابیکه ب را قانع سازدمخاطب را مطرح کند و  یحجابیو ب درباره حجاب یضرورت اظهارنظر اخالق تنها امکان، بلکه

 8.د مذمت شودیبانجاب اخالقا حبدون اشکال است و زن مسلمان بیروا و 
 

شان از موضع خود خارج یم ایکنیاست، اما فرض م ین مقاله کافیا یکنار گذاشتن مدعا یبرا ییتنهانکه اشکال فوق، بهیبا ا. 3

اما . است یحجاب قابل قضاوت اخالقخود رفتند که ی، پذه خواهد شددر ادامه بحث نشان داد را، آن گونه که حقیر نظرشدند و 

اگر بخواهد  :اندهاستکفرو «اخالق سکوالر» را در حد «شمولاخالق جهان»است که چرا  یشان باقیبر ا یگریهنوز اشکال د

ا به یآن جامعه تمسک کرد،  خود ید به هنجارهایا بایرد، یصورت بگ ک جامعه خاصیدر  یاخالق مورد رفتارهایدر  یقضاوت

 و شمولرجهانیغ ی؛ و واضح است که هنجارها(های خاصی فراتر از فرهنگیعنی هنجارهای اخالق) شمولجهان یهنجارها

ن مقاله رخ داده یاست که متاسفانه در ا ین امریگر قرار دادن نارواست؛ و ایامعه دج یدن رفتارهایار سنجیک جامعه را معی خاصِ

یمورد قضاوت قرار م( شمولو نه اخالق جهان ،ینینه اخالق د)را با اخالق سکوالر،  ی، احکام فقهیمتعددشان در موارد یا. است

 :دیشان دقت کنیبه عبارات ا .دهند

  «.اخالق سکوالر ناسازگارند یهابا دستاورد «ارتداد»و « سنگسار»رینظ یاحکام فقه یبرخ»

                                                           
ن معنا یاست؛ و ا« مذموم یبه لحاظ اخالق»ا ی« یضداخالق» یهم به کار رفته، و آن معنا یسوم یمعنا یبرا« یاخالقریغ»ر ین مقاالت تعبین در ایهمچن. 7

 .چهارم بدان اشاره خواهد شد فصلست که در ند کامال واضح ایگویسخن م« یبودن حجاب اجبار یر اخالقیغ»شان درباب یا یوقت

در  یو بررس یت اظهارنظر اخالقیقابل« گناهیک بینجات جان  یدروغ گفتن برا»عنوان : دین مثال دقت کنین دو معلوم شود به اینکه تفاوت ایا یبرا. 8

د مذمت ین کار رواست و مرتکب آن اخالقا نبایخالقا اا»است که  ین حکم اخالقیشود که مشمول ایمعلوم م یعرصه اخالق را دارد و بعد از بررس

ثانیاً درباره خود آن وجود ندارد؛ و  یچ حکم اخالقیاوال ه یعنیاست؛  یاخالق یرقابل بررسیمسکوت و غ یبه لحاظ حکم اخالق« راه رفتن»؛ اما «نشود

 .ردیقرار گ یل اخالقیاخالق و موضوع تحل یندارد که در ترازو یچ ضرورتیه
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« .اسازگار استنا یاسپانجامعه  یاز هنجارها ی، با برخهندجامعه  یاز احکام مدن یبرخ»م یین است که ما بگوین سخن مثل ایا

گر، اگر یر دیبه تعب !را به بار آورده است؟ ین مدنیانواست که آن ق هندجامعه  یبرتر از هنجارها ایاسپانجامعه  یا لزوما هنجارهایآ

ن جامعه ناسازگار یهمخود  یاز هنجارها یا برخیشمول جهان یاز هنجارها ی، با برخهندجامعه  یاحکام مدن نشان داده شود

خاص  یک جامعه با هنجارهاین ینکه، قوانیموازنه متامالنه اصالح شود؛ اما نه اکرد ید با رویک ضعف است و باین یاست، ا

 .ده شودیگر سنجیجامعه د

ج و مورد قبول ی، منظور من از اخالق سکوالر، نه اخالق راندینکه بگویا یکی. شان ممکن است داده شودیدو پاسخ از جانب ا

که  شمول استهمان اخالق جهان، بلکه (دارند یخاص ین فرهنگیاکنون موجودند و تعکه  ییهاجامعه یعنی)سکوالر  یهاجامعه

ن ادعا خوب است، اما تمام یا. مطرح است( یناظر آرمان: شانیر ایبه تعب)انسان بماهوانسان  یبرا یخاص ین فرهنگیقبل از هرتع

 یادعاها رد؛ و در واقعیگیشان میرا از دست ا یحجابینبودن ب یراخالقیشان در خصوص غیا یشان، و از جمله، ادعاهایا یهامثال

کشاند زیرا از کلمه ؛ و به تعبیر دیگر، دوباره ایشان را به ورطه مغالطه اشتراک لفظ میکندیل میل تبدیبدون دل ییشان را به ادعاهایا

 . استناد کرده است« غیردینیاخالق خاص جوامع »ق مصادیبه را قصد کرده، اما « شمولاخالق جهان»ابتدا « اخالق سکوالر»

همان ( نیدیب)ک جامعه سکوالر ی یآورد، هنجارهایم یخاص ین هنجارهاین باشد که چون دیتواند ایشان میپاسخ دوم ا

تمام نشان داده،  یخیتجربه تار یعنی، یچالش تجرب یکی: ن پاسخ با دو چالش مواجه استیا. باشدیشمول مجهان یهنجارها

از  یاریبسوع داشته و لذا یک هنجار مقبول شیبه عنوان  دیگر، از جوامع یاریدر بس شنقطه مقابل اند،برشمردهشان یکه ا یموارد

کند و تنها یا فرض گرفته که انسان فقط و فقط بر اساس عقل رفتار میثانست؛ یشمول نجهانامروزین، اخالق سکوالر  یهنجارها

ات یاخالق ش همانیهنجارهان بود، حتما یدین است و اگر جامعه سکوالر و بیستد، دیایم یعقل یارهاکه در مقابل هنج یزیچ

ها مولفه، از ر دهیانسان تحت تاث یهنجارها دانند کههمه می است و آشکارز کامال ین ین تلقیا نادرستیِ .خواهد بود یناب عقل

یم که یدر هنگام بروز تعارض، شخص»نکه قبول است که یخالصه ا .اردقرار د.. .اکان ویشهوت گرفته تا قدرت و عالقه به ن

با احکام  یان احکام فقهیم یسنجو نسبت یاحکام اخالق ید با وارسیداشته باشد، با یمنسجم یخواهد همچنان منظومه معرفت

ن احکام یب یا الاقل تعارضیفرهنگ، ک یدر درون  یکه تعارض یاما به شرط «.ردین دو سراغ بگیان ایرا م ی، توازن و تعادلیاخالق

م که شما ی، به جامعه خود القا کنبیگانه ینکه ما به خاطر اصل قرار دادن فرهنگهایشمول رخ دهد؛ و ادرون فرهنگ با احکام جهان

ع قابل دفا ،میده یخود برترجامعه به بهانه رفع تعرض، احکام خاص آن فرهنگ را بر احکام فرهنگ  د و سپسیدچار تعارض

 .ستین
 

در  یفقه یهااساسا سنجش آموزه یعنیفوق، انکار نبوت است،  یهاشفرض تمام بحثینکه پیاز همه اشکاالت فوق مهمتر ا. 1

ح مطلب یتوض. ه خود نبوت را منکر استیمااست که در بن یاز تصور یناش ،(شمولاخالق جهان یحتو ) سکوالر اخالق یترازو

و ( را دارد هاآنو قبول  یکه عقلش توان بررس)ر یپذعقل هایگزارهرد عالوه بر یپذیت که انسان من اسیدر ا یندارینکه اساس دیا

م که عقل نسبت یخود دار یدر زندگ یاعرصه یعنی؛ وجود داردز هم یگرعقلهایعرصه ،(کندیرا انکار م آنهاکه عقلش )ز یستعقل

خود  یهایزنبکند، اما به آن گمانه ییهایزند ابتدا گمانهی؛ و شاع استاطالیساکت و ب 9ش،یحرکت خو یبه آن، الاقل در ابتدا

                                                           
ن را بفهمد؛ ید یهاتواند تمام آموزهیرسد که میم یایین، عقل انسان به شکوفایم دید تحت تعالیبگو یکس بساچهن جهت افزودم که ید را از این قیا. 9

ن را یق دیه که تمام حقاشکوفا شد یامبر به حدیت پیعقل آنها تحت ترب یعنیم؛ یالسالم بدان قائلهمیاست که ما الاقل در مورد ائمه اطهار عل ین مقامیکه ا

. دندین مقام رسیبد( ص)امبر اکرم یپ یه وحیاست و لذا ائمه اطهار هم در سا یازمند وحین مقام اگرچه ممکن است، اما خود نیا. ابندییخود شخصا م
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و  یتجرب که دلیلی) قتین حقیبه ابا بیانی ساده  13سوره بقره 216ه یآ درم یقرآن کر رسدبه نظر می .ندارد بخشمعرفت اطمینان

که گاه  ش آمدهیبارها پ هرکس از ما یبرا: است دهکراشاره  (باشدمیضرورت نبوت  راجع به یابی برای همگانقابل دستعینی و 

قت یم که در آن مورد حقیابعد از تجربه آن، متوجه شدها بالعکس، اما یدانسته یدن به آن را خوب میرا دوست داشته و رس یزیچ

ارد را قبل از تجربه کردن ن مویل است پاسخ ایابد که ماییگر هرکس در درون خود میاز طرف د. میابودهاشتباه و در دانستهیرا نم

ن مطالب مطلع یمهربان ما را از ا ین خدایا یعنیم؛ و نبوت یدانیداند، آنچه را که ما نمیهست، که هست، او م ییو اگر خدا بداند؛

 عدم یکه برا ییاگر دقت شود مثالها. داشتننان یخود اطم یشخص یهاگمانهش از یسخن خدا ببه  یعنیهم  ینداریکند؛ و دیم

است که واضح  یبرخالف فطرت انسان آشکارا یا به قدری، همطرح شددر مقاالت مذکور  یاله یهالزوم تن دادن به تمام فرمان

ا ی( «گناه را شکنجه کردید کودک بیخدا فرمان داده باشد که با»نکه یمانند ا)شود یافت نمی یفرمانن یچن یاله یهااست در فرمان

ن یکه از ابتدا نامعقول و باطل بودن د ییفضاآن هم با ( مانند حکم سنگسار) شده ییهابا آن مخالفتجوامع مدرن  یصرفا در برخ

برای شخصی که چنان علنی لواط کرده که الاقل چهار فرد عادل او را در حین  ا در ناروا بودن حکم سنگساریآ. اندرا فرض گرفته

و طبق د یآیخوشمان نم اجرای این حکم نکه ما فعال ازیش از ایب یلیدل ،نداشهادت دادهعلیه او عمل مشاهده کرده و در دادگاه 

  ؟وجود دارد( ئایان تکرهوا ش یعس)مان نارواست یکنون یهاگمانه

شان شرح ین به کار رفته، آن گونه که ایتوز یشان برایمورد نظر ا یراس که به عنوان نظام اخالق ین دستگاه اخالقیعالوه بر ا

از دو جهت، مستلزم  ن دستگاهیا. باشد( ا مشتقین یادیبن)« ف در نظر اولیوظا»داند که از سنخ یم یرا فعل اخالق یعلداده، فقط ف

اوال (. مخالف داشته باشد یش راید از پینبا یرا قاضیز)را ندارد  ینیقضاوت در مورد اخالق د یستگیانکار نبوت است؛ و لذا شا

و ادراک  یف هم صرفا به شهود اخالقین وظایشوند؛ و ایشمرده م یفه اخالقی، وظ«اول ف در نظریوظا»فقط ، ن دستگاهیدر ا

است که انسان  ییدر جا 11،یحداقل یندارید یدر فضا ی، حتینداریکه فرض نبوت و د ید؛ در حالنشویمستند م خود فرد یاخالق

؛ قبول دارد( کندینم یا بد بودن آنها را نفیخوب  مکانکه عقل در مورد آنها ابتداءا ساکت است؛ اما ا)را ز یگرف عقلیوجود وظا

من قرار  یمورد شهود اخالقو مستقال تواند وجود داشته باشد که ممکن است ابتداءا یم یفیندار قائل است که وظایک دی یعنی

راس  یس دستگاه اخالقکند؛ پیدا میضرورت پ ین الهیت از دیتبعقبول و است که ز یگرن موارد عقلیهم یرد؛ و اصال براینگ

 .را ندارد یهمه احکام اخالق ییت شناسایضرورتا ظرف

                                                                                                                                                                                                            
بلکه مطلق قوای ادراکی و معرفتی انسان  ،ستین ایی و گزارهو علم حصول یذهن یتهاینجا منحصر در فعالیعقل در ا یبه تذکر ندارد که معنا یازیضمنا ن

 .است

دارید اما برایتان بهتر بسا چیزی را خوش نمیو چه« عْلَمُ وَأنتُمْ الَ تَعْلَمُونَیئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّهُ یرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَیئاً وَهُوَ خَیوَ عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَ». 13

 .دانددانید و خدا میدارید، اما به ضررتان است، و شما نمیست میاست و چیزی را دو

مسائل،  ییکند که روش عقل در شناسایان میشان بیا. کندیاز آن دفاع م ین حداقلین موضع دییم سروش هنگام تبیاست که دکتر عبدالکر ین موضعیا. 11

م ینکه بخواهیا: لیاز باب تمث)نگذارد؛  یباق یبسا آزمونگروجود دارد که آزمودنش چه ییهام که در عالم آزمونیدانیروش آزمون و خطاست؛ اما اجماال م

 ی در عرصه زندگی اجتماعی انسانرانگریو یهان آزمونیو چون چن( میا نبودن آن را معلوم کنیدن آب مشکوک به مسموم بودن، مسموم بودن یبا نوش

مانند آزمودن نظریه فروید که نیازمند )ناپذیری در پی داشته باشد های جبرانتواند ضربهموارد می و استفاده از روش آزمون و خطا در این وجود دارد

 ینها را قبل از اقدام عقل، براید این بایپس د (.آزادسازی کامل روابط جنسی است و امروزه ضربات شدیدش در غرب، و بلکه در کل جهان، مشهود است

 .(ینی، داور دینی، مقاله باور دیدئولوژیتر از ام سروش؛ فربهیک عبدالکر.ر. )ابدییعقل با آزمون و خطا م ه موارد رایعقل معلوم کند؛ و بق
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نه )سکوالر  خاصِ ک جامعهی ی، کامال فهرست نظام اخالقدهدیمارائه  «نیادیف درنظر اول بنیوظا»از  راس که یفهرستا یثان

 این .تواند داشته باشدیندارد و نم یچ وجهه اخالقیه (مثل پرستش)محض  ینیف دیوظا؛ که در آن، است( شمولاخالقیات جهان

سوال . استمتفاوت  ارائه داد، توانیم ینیک جامعه دیگفتمان در « نظر اول بنیادینف در یوظا»که در مورد  یبا فهرست فهرست

اگر  یحتم؟ چرا یملتزم گرد «نیادیف درنظر اول بنیوظا»فهرست از  نید به ای، چرا باینیک جامعه دین است که ما به عنوان یا

را به آن صورت قبول  راس« نیادیف در نظر اول بنیوظا»فهرست  یم ولیریرا بپذ( ف در نظر اولیده وظایا یعنی)آن دستگاه  یمبنا

ا به آن اضافه یموارد را از آن فهرست کم  یبرخخواهد معیارش را جامعه سکوالر قرار دهد، بر اساس تحلیلی که نمیم و ینکن

رسد یبه نظر مم، ییسخن بگو «ف در نظر اولیوظا»ات یبر ادب یم مبتنیاگر بخواهاز باب نمونه،  ؟ادرست باشدم، نظر ما حتما نیکن

ک یار نزدیبس «عفت»که به مفهوم )« ایح»مفهوم شمول، در اخالق جهان بلکهو ، ینیدر گفتمان دوجود دارد که  یشواهد متعدد

در نه  ،دریگیقرار م «نیادیف درنظر اول بنیوظا»در زمره ( شودینم یبرخالف عفت، منحصر به عرصه مسائل جنساست اما 

ا در آن ن ریو احکام د میریبپذ ، به طور کاملات سکوالرشییدر جز یحت ،را راس نظام مانکه یا پس .«نظر اول مشتق ف دریوظا»

 .ستین ی، امر قابل دفاعمیقالب بسنج

در این  «.به نبوت ندارد یکه اعتقاد یم، موضعیگویبا شما سخن م نیمن از موضع خارج از د»د نیبگو شانیاممکن است 

سکوالر را جوامع که اخالق  ینه ناظر) یدگاه ناظر آرمانیاز دصورت باید گفت در ابتدا الزم است بررسی شود که آن فهرست 

هستند،  12نیدیسکوالر و ب ینسانهاادیگر آنکه در این صورت الجرم مخاطبان شما، چه اندازه قابل دفاع است؛ و ( اصل قرار داده

 .(بسیار مبهم و البته سوگیرانه است نیز هرچند که این دو تعبیر)اندیش شتیش و ویا معیاندنداران معرفتینه د

 

  اتیاخالق با حجاب حکم نسبت نییتب و حجاب فلسفه .3

دستگاه »از  ،نداهاخالق داد یدر ترازو ین احکام فقهیفتوا به ضرورت توزنکه یرم پس از اتسنده محینوچنانکه اشاره شد 

و  دارای اشکال استن مذکور یداد که هم اصل توزیقبل نشان م یهااگرچه بحث. اندنمودهن استفاده ین توزیا یبرا «راس یاخالق

ن یتام تنهانه نیزاستفاده از دستگاه مذکور  یتوان نشان داد که حتیاما مرا ندارد؛  ینین توزیت چنیراس ظرف یهم دستگاه اخالق

 :شودارائه میآن  و بررسی س نقدپو سگزارش، شان یتدا استدالل ابلذا ا. آن است برضد، بلکه ستیسنده محترم نیکننده نظر نو

ک از یچیمتضمن نقض ه« نپوشاندن مو و گردن» اثبات کنند که روندین میسراغ ا، حکم حجاب یاخالق نیتوز یبرا سندهینو

و نه )، یتیو هو یک مساله فقهیحجاب را ت یماهن منظور یبد. ستین« ف در نظر اول مشتقیوظا»و « نیادیل بنف در نظر اویوظا»

چ حکم یخود مشمول ه یخودکنند که بهیم یمعرف( دنیهمانند خوردن و آشام) یعیطبافعال  و آن را از سنخ ؛(یفه اخالقیوظ

در  .مرتبط گرددگر ید ین اخالقیعناو با یعنیدا کند؛ یپ یربط اخالقد یادرباره آن حتما ب یقضاوت اخالق یست و براین یاخالق

ک یرا « عفت» شانیا. است «عفت»تواند مرتبط با حجاب باشد، عنوان یکه م یتنها عنوان شان،یبه نظر ا ،یاخالق نیان عناویم

به دست  «گرانیب نرساندن به دیآس»، و «خود بهبود»، «یوفادار»فه یب سه وظیکه از ترک کنندیم یمعرف« در نظر اول مشتق فهیوظ»

ن و یاز گفتار و رفتار مناسب و مت یریگ، شامل بهرهی، که عالوه بر پوشش عرفیت حجاب عرفیکنند رعایان میپس بس. آمده است

                                                           
 آنها مدنظر نبوده یبار ارزش تعبیرن یاست، اما در ا یمثبت و منف یبا بار ارزش یعبارات ،«نیدیب»و  «ندارید»عبارت رسد که به نظر میتوجه شود اگرچه . 12

 .اندشده به کار گرفته یاجتماع یبندک طبقهیاب و صرفا از ب
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حدود و ثغور  ۀدرباراست؛ اما  یراخالقیغ یاست و عدول از آن فعل یم رابطه با جنس مخالف است، اخالقا ضروریدر تنظ یانسان

چون در عرف ت دارد؛ و یدر آن مدخل... و  ی، روانشناختیتی، تربیمی، اقلیفرهنگ یهاهست و مؤلفه یزان پوشش اختالف رأیو م

 .ندارد یست و قبح اخالقین یراخالقیغ ین کار، رفتاریپس اد، یآیامروز، نپوشاندن مو و گردن، خالف عفت به حساب نم

متصور است که  ،نکهیآورند و آن ایسر م یعفت و پوشاندن گردن و مو تالزمهم بر عدم  یشاهد ان فوق،یشان عالوه بر بیا

گردن  یا کسیو ؛فانه داشته باشدیر عفیغ یم رابطه خود با جنس مخالف، رفتاریسر خود را بپوشاند، اما در تنظ یگردن و مو یکس

 . فانه رفتار کندیسر خود را نپوشاند وعف یو مو

 زین« مرد یاز شهوتران یریجلوگ»نکه یز استخراج کرد و آن ایرا ن ین دومییتب یتوان به طور ضمنیم شانیا اله دوماز مباحث مق

 :اوال ،انشیا چرا که از نظردانستن حجاب قلمداد شود؛  یاخالق یبرا یلیدلتواند ینم

نهیکرد و زمیم رِ مردان را فراهمیاجتناب ناپذ یک جنسیاب تحرسر، اسب یان بود و نپوشاندن گردن و موینجا در میدر ا یاخالق یااگر مالحظه»
سر و  یامده است و زنان برده از پوشاندن مویهمة زنان مسلمان ن یاالطالق براین حکم علید چرا ایتوان پرسیم بود؛یم ساز فساد در جامعه
  «؟اندگردن معاف شده

 :رایز دانند،میل ناروا بر زنان یتحم ینوعرا ن ضابطه یاا یو ثان

ن انگاشت که یتوان چنیم وسوسه نشدن مردان، خود را بپوشانند؛ یم که برایت حال مردان مطمح نظر باشد و از زنان بخواهیاگر صرفاً رعا»
ز یدن صورت زنان محجبه نیبا د یاز مردان حت یفرا رسد که برخ ینخواهد داشت و ممکن است روز یقفی ده بودن زن حدّیزان پوشیروند م

 ی، زنان صورت خود را کامل بپوشانند ودر وهلة بعدین نگرشیبا چن ین مردانیت احوال چنیرعا ین است که براین سخن ایالزمة ا. وسوسه شوند
  «.رند و ظاهر نشوندیمردان نامحرم قرار نگ یند و در منظر و مرئایایرون نیاز خانه ب

 یبررس و نقد

 :طرح استل قابچند مساله شان، ینظرات ا یدر بررس

 ؟ردیگر قرار بگید ین اخالقیل عناوید ذیحتما با درباره آن یقضاوت اخالق یاست، که برا یعیک فعل طبیا حجاب، یآ. 1

 ی، روانشناختیتی، تربیمی، اقلیفرهنگ یهامؤلفه ،زان پوششیشود، و در حدود و ثغور و م یل عفت بررسیذ بایداگر حجاب  .2

 معلوم کند؟  ینیدک جامعه ی یحدود و ثغور پوشش را برا ام فرهنگ و اقلیم بایدکد عرفِ ،ت داردیمدخل... و 

 ؟است «عفت» با حجاب عنوان طمرتب یتنها عنوان اخالقا یآ .3

 ؟ل ناروا برزنان استیک تحمیه،ین زاویا طرح مساله ازایداردوآ فلسفه حجاب در یگاهیمردان چه جا یازشهوتران یریجلوگ .1

شدن، ربط و نسبت  یتیا هوی ین فقهیا اساسا خود همیو آ است؟ ی، و نه اخالقیتیو هو یک مساله فقهیا حجاب فقط یآ .5

 ندارد؟ یرا در پ یاخالق

 اخالق است؟یکامال ب اوآن است که  یاست به معنا یراخالقیغ ک زن مسلمان،ی یبرا یحجابیب نکه رفتاریا کردن به حکما یآ .6

 :مسائلاین ل یاما تفص

توان نشان داد که با همان ینارساست، اما م ینید اخالق یبررس یراس برا یگاه اخالقنکه دستیرغم اینکه اشاره شد، علچنا. 1

ک فعل ی، صرفا «حجاب» هآموز ایآ ن است کهین نکته ایاول. ستین اخالقا روا برای یک زن مسلمان یحجاببیز، ین یدستگاه اخالق

خود،  یتواند به خودیا میرد؟ یگر قرار بگید ین اخالقیل عناوید ذیدرباره آن حتما با یقضاوت اخالق یاست، که برا یعیطب

 ؟ شود یمشمول حکم اخالق
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 :فرمایند که می شانیا این سخندر رسد یبه نظر م

ابطه با جنس مخالف م ریدر تنظ ین و انسانیاز گفتار و رفتار مناسب و مت یری، شامل بهره گی، که عالوه بر پوشش عرفیت حجاب عرفیرعا»
  ،«است یاست، اخالقا ضرور

 -سنده محترمینواستدالل یهاالزمهدقت در با  یحت - شود یرین خلط مبحث جلوگیشده؛ و اگر از ا اشتباه« عفت»و « حجاب»ن یب

ک و یر نزدایمثل عفت بس ینی؛ هرچند با عناومستقل است یک عنوان اخالقی (پوشش یبه معنا) حجابخود که  افتیتوان دریم

  .باشدمیمرتبط 

 یات فقهیکه در ادب است« یخارج پوشش» درباره ی، اساسا بحثکه امروزه محل بحث است «حجاب»کلمه : نکهیح مطلب ایتوض

ز یو ن «گفتار»به  یبدن سروکار دارد؛ و ربط یاساسا با مفهوم پوشاندن اعضا ،ن اصطالحیو ا 13؛شودیم ادی« ستر»از آن با واژه 

م رابطه با جنس یدر تنظ ین و انسانیاز گفتار و رفتار مناسب و مت یریگبهره»ر یتعب لذا .ندارد «ر مرتبط با پوشاندنیغ یارفتاره»

 مثالمفهوم حجاب؛  بارهمفهوم عفت است نه در بارهدر یحیتوضاساسا ( ح حجاب آوردهیتوض یسنده محترم برایکه نو)« مخالف

توان ینجا میدر ا .ن نداشته باشدیگفتار متمثال را کامال بپوشاند، اما  (صورتش یحت) بدنش یتمام اعضا ی، حتیممکن است کس

 «.ستیفانه نیعف یاما گفتار و ،او کامل است پوشش و حجاباالن »گفت 

توان نشان داد که خود یم شانیگفتار ا لوازم شود، با دقت در جدی گرفتهن عفت و حجاب یب یین تفاوت معنایاکنون اگر ا

یم «ستبر یم اخالقیمفاه»شان یکه ا یمیالبته در حد مفاه)رد یمورد مالحظه قرار گ یبا عنوان اخالقتواند یم نیز «پوشش» بحث

 : دقت شود ایشان به عبارت( نامند

  «.دارد یاز آن، ربط اخالق ییهامرد و زن، دست کم بخش بدن ده بودنینفس پوشد یگویم ما یاخالق یشهودها»

ن ینکه ایدر ا. کنند که البته به عفت مربوط استیاشاره م« یجنس یستر عورت و پوشاندن اندامها»ضرورت  به سپس شانیا

یجه مینت «نفس پوشیدن بودن» موردما در  یاخالق یا آنچه از شهودهایست؛ اما آین یمقدار از پوشش به عفت مربوط است بحث

 ،(شتریب یاو نه ذره)داشت  فقط در حد ستر عورت یپوشش یاگر کس ،ما یاخالق یا برحسب شهودهاین مقدار است؟ آیشود هم

رسد یبه نظر مباز هم واضح  م،یار قرار دهیشان عرف را معیم همچون ایاگر بخواه یحت !انجام نداده است؟ یحیگر عمل قبیا دیآ

توضیح عمل مردی عرف عام در مثال و  ن حد استیش از ایبودن عمل فرد قبول دارد ب یاخالق یبراکه عرف  یکه مقدار پوشش

                                                           
د یمانند مستشار محمد سع)اند شان در مقاله خود به آنها اشاره کردهیکه ا یاز افراد یکه اگرچه مفاد سخن برخ شودجا خوب است اشاره نیهم. 13

حجاب بر این باور است که او درباره آیه »: گویدمی نویسنده)ی است سوره احزاب سخن درست 53ه یدر آ« حجاب»اصطالح  یدرباره معنا( یعشماو

 فاصل بین زنان پیامبر و کسانی است که از آنان متاعی منظور از حجاب پوشیدن لباس نیست بلکه همان ساتر است که حد خطاب آن به زنان پیامبر است و

 ،هین آیبا استناد به ا یهیچ فقیندارد و ه یامروز یبه بحث حجاب به معنا ین مطالب ربطی؛ اما ا(«ای که طرفین همدیگر را نبیننداند به گونهطلب نموده

ه یسوره نور و آ 61و  31ات یآ)است  یگریات دیشود آیاستنباط م( یامروز یبه معنا)که از آنها وجوب حجاب  یاتیفتوا به وجوب حجاب نداده، بلکه آ

دستور . ذکر شده است« حجاب»ه، کلمه ین آیدر ا»: دیفرمایه کلمه حجاب در آن آمده مسوره احزاب ک 53ه یدرباره آ ید مطهریشه(. سوره احزاب 59

و  یه ذکر شده است راجع به سنن خانوادگین آیکه در ا یدستور. باشدمی است که مورد بحث ما« پوشش»ر از دستور یه است غین آیحجاب که در ا

خواهد و مورد می یزیشود، بلکه اگر چ[ امبریپ]گاه زنان ید وارد جاین دستور، مرد نبایطبق ا .گران داشته باشدید در خانه دیاست که انسان با یرفتار

شود، می دهینام« حجاب»، نه «ستر»ز تحت عنوان یکه در اصطالح فقه ن« پوشش»به بحث  ین مسأله ربطیا. وار صدا بزندید از پشت دیاج اوست بایاحت

م؛ واژه حجاب در دو معنا به کار رفته، و با یز باز شاهد مغالطه اشتراک لفظ هستینجا نیگر، ایر دیبه تعب(. 171مرتضی مطهری، مساله حجاب، ص)« .ندارد

 .هم مورد انکار قرار گرفته است یات قرآن، دومیک معنا در ادبیکاربرد  ینف
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« فرهنگیب»و « نزاکتیب»مانند  یریبلکه از تعاب ،کندیاشاره نم یو یعفتیلزوما به ب از خانه خارج شود، حداقلی از لباس زیرکه با 

  .کندیاستفاده م( یاخالق مذمت ییبا بار معنا)
 

، یمی، اقلیفرهنگ یهاهست و مؤلفه یزان پوشش اختالف رأیحدود و ثغور و م ۀدربار»: ندیگویم بحث فوق شان در ادامهیا. 2

مذکور  یهات داشتن مولفهیمدخل)شان به لوازم سخن خود یا ایآ ن است کهیسوال ا« .ت داردیدر آن مدخل... ی، روانشناختیتیترب

، (شیاندشتیش و معیانداران معرفتندیشان دیر ایبه تعب) انداگر مخاطب بحث ما مسلمانان اند؟بند ماندهیپا( زان پوششیدرباره م

ا ی ید معلوم کند؟ عرف جوامع اسالمیبا را( یاسالم جامعه یعنی)آنها  حدود و ثغور پوشش جامعه ،میفرهنگ و اقلکدام عرف 

 اما؛ ندارد یچ قبح اخالقیسر، ه یکنند که در عرف امروز، پوشاندن گردن و مویادعا م یشان بسادگی؟ ایراسالمیعرف جوامع غ

توان به طور کلی و میا یل است، آیها دخدر عرف ی، روانشناختیتی، تربیمی، اقلیفرهنگ یها؟ اگر مؤلفهاست یکسانعرف چهاین 

به  یجد یو دلبستگد یکه تق یاز مسلمانان یان برخیو در م یدر جوامع غرب درست است کهزد؟  دم «عرف امروز» شمول ازجهان

خواهند واقعا مسلمان بمانند یکه م یمسلمانان ین عرف را برایاباید اما چرا  وجود دارد؛ یعرف نیچناسالم ندارند،  یهاآموزه

ست به یا بهتر نیآ ؟دهیمش قرار یاندنداران معرفتیتر از دنییک پله پایش، یاندشتینداران معیو بعد آنها را با عنوان د نماییمز یتجو

 ینید یاعتنا به معرفت واقعینداران بیر دیتعب 11ند،یاعتنایب یکه به احکام فقه یسان، در مورد کشیاندنداران معرفتیر دیتعب یجا

 یحت)ندارم، یدمعرفت  یعاقالنه و از رواگر من . ماندیبند میپا را دارد، به لوازم آن معرفت یدغدغه معرفت ی؟ اگر کسگیردقرار 

که به ا معقول است یآنگاه آمانم؛ یبند میام و به آنها پارفتهیپذام را یزندگ ین براید یشنهادیضوابط پ( ین حداقلیدر فرض د

ن یکه به ا را یو عرف کسان رمیده بگین معرفت است نادیرا که الزمه ا ییمن مهم است، رفتارها یبرا ینینکه فقط معرفت دیبهانه ا

 !؟خود قرار دهم یریگمیتصم یمبنا ،ستندید نیرفتارها مق

 یحد معروف حجاب در جوامع اسالمبر  را شناساننیعدم اجماع فقها و دچون  :خواهند گفت که شان در پاسخیاحتماال ا

عرف  ن باشند و لذا عرف آنها همیر از دین تفسیرو ایپ دنتوانیستند، مین حجاب ملتزم نیکه به ا ی، لذا مسلمانانامنشان داده

 فصل پنجمدر عدم اجماع  یادعان یاگرچه ا. ستین مسلمانانرف عخالف ضرورتا  در نتیجه، اقدام آنهاو  قلمداد شود یمسلمان

از  یاریاوال بس باز هم این پاسخ قابل قبول نخواهد بود زیرا ،حتی با فرض عدم آن چالشاما  به چالش کشیده خواهد شد،بحث 

ن گونه یاند و ااطالعینظر آنها ب، و مورد استناد ایشانکنند، اصال از وجود افراد یت نمیکه حجاب مو و گردن را رعا یمسلمانان

ن یبه ا - دارندتردید تخصص آنها  در یشناساسالم یهاکه متخصصان رشته یافرادولو  - شناسک اسالمیست که با مراجعه به ین

بول ق یبه معنا ،ک جامعهیعرف مگر  ایشود؛ ثان یتلق ین عرف آنها به عنوان عرف مسلمانینکه ایآورده باشند تا ا یاقدام رو

مورد قبول عرف  یاخالق یعمل ،نکه پوشاندن عورتینشان دادن ا یبرا سنده محترمینو ؟تمام افراد آن جامعه است یصددرصد

 یسته و ضروریبا یجنس ین باورند که ستر عورت و پوشاندن اندامهایاز انسانها بر ا یریکث»کنند که یر استفاده مین تعبیاست از ا

ینم یضروربایسته و ن اقدام را یهم هستند که ا یرند که کسانیپذیشان میا ، بدین معناست که«ثیریک»استفاده از تعبیر « .است

اعالم ستر عورت مورد قبول عرف لزوم زند که ینم یشان، ضرربودن تیقلدر ان افراد، به خاطر ین حال، وجود ایدانند، اما در ع

                                                           
ست؛ اما یاعتنا نیب یش، لزوما به احکام فقهیانددار معرفتنید (که مورد استناد دکتر سروش دباغ قرار گرفته)م سروش یدکتر عبدالکر البته در تعریف .11

نوشته )« یورزنیاصناف د»در متن مقاله ( شان مهم استیبرا یاند که احکام فقهیکه کسان)ش یاندشتینداران معیتقابل نهادن آنها با دادبیات ایشان در 

به آنها ندارند، و  یجد یکنند؛ اعتنایعمل م یشان، اگر هم به احکام فقهیاندعرفتکند که میر میمخاطب تصو ین فضا را برایکامال ا( م سروشیعبدالکر

 .ر در متن حاضر مورد نقد قرار گرفته استین تعبین مالحظه است که ایشمارند؛ و با ایل نمیاص ینداریعمل به آنها را الزمه د
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، و سخنانشان هم واقعا شناسندسنده، واقعا اسالمیمورد نظر نوشناسان سالمل از ایم آن عده قلیفرض کن ین وصف، حتیا با ایآ. شود

 «عرف»خ اسالم، یدر طول تار یعه و سنیشناسان شسه اسالمیرقابل مقایت آنها در مقابل کثرت غا قلّیآ باز هم مستند به اسالم است،

سه یدر مقا ،شناسان معتقد به لزوم پوشش مو و گردنسالما کثرتا یزند؟ آیرا به هم م ، و به تبع آن، عرف مسلمانیشناساناسالم

در مقابل قائالن به عدم لزوم آن است؟ اگر عرف با  ،از کثرت افراد معتقد به لزوم ستر عورت شان، کمتریا ییادعاشناسان با اسالم

هم  ینین سخن در مورد عرف دین ایزند، عین عرف را به هم نمیشود، و آوردن چند استثنا ایحاصل م یایتیجمعنسبت ن یچن

عرف را خالف یعفت است زشان، خالف یا یسر، طبق مبنا یدر حد گردن و مو یحجابیبمسلمانان،  یالاقل براپس . برقرار است

 .15بودن خود ملتزم است یاسالمبه که  است یایجامعه اسالم
 

ک مفهوم یربط آن به پوشش، دانستن  یاخالق یا، و برپذیرفته شود یبودن مفهوم پوشش به لحاظ اخالق یم خنثیفرض کن. 3

که  ید مطهری؟ جالب است که همان کتاب شهاست «عفت»مرتبط با حجاب عنوان  یا تنها عنوان اخالقیآد، اما اشالزم ب یاخالق

 («احترام زنارزش و »و  «آرامش روانی»)گر یده یزاو دوقرار گرفته، ضرورت حجاب را الاقل از  بحث عفتشان در یمورد استناد ا

هم که به را که ارتباطی به عفت ندارند و همان دو موردی  هستند یاخالق داللت یدارا نِیاز عناو یکه همگ 16ز مدنظر قرار دادهین

یشان میاگر ا که ؛مورد توجه قرار داده گرایانهاز زاویه غیرفرد (وند خانوادگى، استوارى اجتماعیاستحکام پ) شوندعفت مربوط می

و هم این زاویه غیرفردگرایانه  بردندیر سوال میرا ز بُعد اول هم آن دود یحجاب با اخالق را نشان دهند، با یارتباطیبخواهند 

 .دیآیم یدر بند بعددانستن مفهوم پوشش  یو نقش آنها در اخالق ابعادن یشتر ایح بی؛ که توضعفت را
 

قلمداد کردن ناموجه  یبراو  دانستهفلسفه حجاب نان درباره یمتد یهاتیاز ذهن یکیرا مردان  یاز شهوتران یریجلوگشان یا. 1

؛ چرا استنه ساز فساد در جامعه یک مردان و زمیسر، اسباب تحر یاگر نپوشاندن گردن و مو»نکه یا یکی :نداهل آوردیدو دل آن،

م که یاز زنان بخواه که ل ناروا بر زنان استیک نوع تحمین ضابطه یا ایو ثان «اندسر و گردن معاف شده یزنان برده از پوشاندن مو

 . نشدن مردان، خود را بپوشانند وسوسه یبرا

در . است ینین هنجار دیدن اید یگر، تک عاملیر دیا به تعبیبه مساله،  یل رخ داده، نگاه تک بعدین تحلیکه در ا یاشتباه

، که ما آنها را از ینید یکرد، چه رسد به هنجارها یررسب یبعدد مساله را تکیچگاه نبای، هیو اجتماع یعرف یهنجارها لیتحل

 از یکیکنند، اوال آن را به عنوان یرا در زمره فلسفه حجاب مطرح م «مردان یاز شهوتران یریجلوگ»که  یکسان .میدانیجانب خدا م

از عوامل  یکیرا تنها  حجاب بل همو در طرف مقا ایتنها مولفه؛ ثان به عنوان کنند، نهیضرورت حجاب مطرح م موثر در یهامولفه

کنند، نه فقط از زاویه اش مطرح می؛ و ثالثاً عفت را در ابعاد اجتماعینه تنها عامل ،کنندیمطرح م یاز شهوتران یریجلوگ یالزم برا

 ؛(سوره نور 31ه یآ)مطرح کرده  زنان ضرورت حجاب( و البته همراه با) از بحث از ضرورت حفظ نگاه را قبلم، ین کرآقر :فردی

ن دو با یاشود؛ و یمطرح م یچرانز مردان از چشمیپره تاکید برهمراه با همواره حجاب زنان،  توصیه بهز، ینان نیدر فرهنگ متد و

                                                           
اند، همچنان تاکید دارند ، نیز که درباره وجوب اولی پوشش مو و گردن تردید کردهجالب است که برخی از افراد مورد استناد ایشان، یعنی دکتر کدیور .15

 .پذیرندکند رعایت شود، و وجوب پوشاندن مو و گردن را از باب رعایت عرف جامعه اسالمی میای که زن در آن زندگی میکه باید عرف جامعه

وند خانوادگى، استوارى اجتماع، و ارزش و احترام یاستحکام پ آرامش روانی،»: ه استدر این کتاب، به ترتیب چهار فلسفه برای حجاب مطرح شد.  16

توان از باب عفت دانست؛ اما دو مورد اول و آخر، خصوصا با توجه به توضیحات شهید مطهری، از دو مورد وسط را می( .95-83مساله حجاب، ص)« زن

 .مقوله عفت نیستند
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واقعه یِل اجتماعیدر تحلنکه یشود؛ و ایم در جامعه یممانعت از شهوتران یبرا یگر، عاملیگر، و البته در کنار دهها آموزه دیهمد

آن عامل  ینکه گاهیا با استناد بهو بعد  قرار گیردمالحظه  مورد ،، آن هم با نگاهی فردگرایانهاز عوامل موثرک عامل یفقط  ای،

 یعاملتک نوعی؛ شودجه انکار ین آن عامل و نتیست، هرگونه ارتباط بیجه هست اما آن عامل نینت یست، و گاهیجه نینت یهست ول

ر یمثل تاث 17یایقانون اجتماع، یعاملل تکیتحل همان گونه که با .ستیقابل دفاع ن به هیچ وجهاست که  یع اجتماعین وقاانستد

ز ینجا نیا( امدهیبه بار ن یاد شده، اما ارزانیعرضه ز گاهکه چرا ) ر سوال بردیتوان زیرا نم کاال یت عرضه و تقاضا در گرانیوضع

  .میل کنیتحل یرا تک عامل یاز شهوتران یرید نقش حجاب در جلوگینبا

 دغدغهتنها  لزوما باشد، اما بوده حجاب مدنظر شارع هنگام وضع قانون یهادغدغهاز  یکیتواند یم« یاز شهوتران یریجلوگ»

افتاده، یت میاز موضوع یکه مساله شهوتران یدر موارد و مثالًدر کار بوده  یمالحظات متعدد حجاب در وضع قانون .ستین

زان و زنان سالخورده یاستثنا شدن کن گرِنییتب یادیتواند تا حدود زین نکته میتوجه به ا. ه استاده شددر حجاب د ییهافیتخف

زان ید به عرف جامعه درباره کنیزان هم بایدر مورد زنان سالخورده واضح است؛ در مورد کن یمساله شهوترانبودن  یمنتف. باشد

 : کنند کهیشان از قول مرحوم احمد قابل نقل میا. توجه کرد

 « ست و بر آزادگان الزم است؟یربرده وجود دارد که پوشاندن سر و گردن بر آنان الزم نین زنان مسلمان برده و غیب یکنندگکیدر تحر یچه تفاوت»

زان یکن ن است کهیک تفاوت مهم ایالاقل  هشود کیشان در مرحله آخر بحث خواهد آمد، فقط اجماال اشاره میا یلیتفصپاسخ 

واقعا  یکنندگکیث تحریو لذا از حشدند یکه عموما مورد رغبت واقع نم یشدند، به نحویم جامعه جزء اقشار پست قلمداددر 

 یتواند فراهم آورد، فرقیرا م یکنندگکینه تحریش در مقابل نامحرم، که زمیث حرمت آرای؛ وگرنه از حنداشتند یکسانیت یوضع

 .ستینان آزاد نز زنان سالخورده با زین آنها و نیب

است که  یریتعب« مردان یاز شهوتران یریزنان به منظور جلوگ یوجوب حجاب برا»ر ین است که تعبینه این زمیدر ا گرید نکته

اند، اما با ن را انکار کردهین مقاله ایسنده محترم در ایز نسبت به زن دارد؛ واگرچه نویآممردساالرانه و اهانتفردگرایانه و  یبار

رسد یم به نظر. ر ضرورت داردین تعبیدر مورد ا یشتریح بید توضیبرند، شایرا به کار م یرین تعبیچن ینکه گاه برخیه اتوجه ب

نقش  یعنیدر کتاب مساله حجاب است؛  ید مطهریر شهیهمچون تعاب یرید به کار برد، تعابین باره بایکه در ا یحیر صحیتعب

البته نه ) یتوان دفاع کرد که حجاب زنان نقش مهمیگر، میر دیبه تعب. «یوند خانوادگیاستحکام پ»و « اجتماع یاستوار»حجاب در 

در جامعه کم شد  یشهوتران یفضا یوقت و( مردان ینه فقط شهوتران)در جامعه دارد  یشهوتران یاز فضا یریدر جلوگ( عامل تنها

که  یاز مشکالت یکیگر، یر دیبه تعب .گرددیاستوارتر مکار سالم،  یجامعه برا یت عمومیتر و وضعمستحکم یخانوادگ یوندهایپ

انه به مقوله یل دکتر سروش دباغ وجود دارد، نگاه فردگرایز در تحلیز فوق و نیآمندگان عبارت اهانتیر گویدر تعب مشترکاًمتاسفانه 

 خودمرد و  فقط خود: ر دکتر دباغیتعبفقط مرد، و در : ر مذکوریکه در تعب) یفرد یهااریفقط با مع یف اخالقیا وظایآ. اخالق است

هم گاه  در جامعه یخانوادگ یوندهایجامعه و کمک به استحکام پ یت عمومیمثل حفظ وضع ییهاا مولفهید مالحظه شود یبا (زن

 شود؟ یافراد م یبرا یفه اخالقیوظ یریگمنجر به شکل

ک عامل در ضرورت بحث یکه البته فقط ) یهوتراناز ش یریه جلوگیاز زاون بحث آن است که هنگام بحث حجاب یجه اینت

کالن جامعه و  یاخالق صیانتگذارند، بلکه به خاطر بزنان به خاطر مردان حجاب ست که ین نید گفت که چنیبا، (حجاب است

ساالرانه به نگاه مرد یربط ،به زنان یاهین توصیکنند؛ و چنیت میت جامعه، حجاب را رعایدر کل یخانوادگ یوندهایاستحکام پ

                                                           
 .یدر عرض قانون اقتصاد یهم هست، مدنظر بوده، نه به معنا یعام آن، که شامل قانون اقتصاد یبه معنا ینجا کلمه اجتماعیا. 17
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 یکنند؛ اما در واقع، به خاطر ارتقایم را رعایت ن است که زنان به خاطر مردان حجابیگر، اگرچه در ظاهر چنیر دیبه تعب. ندارد

ک نگاه سادهیکند؛ یکه پشت چراغ قرمز توقف م یند، نه به خاطر مردها؛ مانند کسنکین اقدام را میش ایجامعه خواخالق در 

نظم در  یند توقف کرده، اما درواقع، او به خاطر ارتقایآیگر مید یهاکه از سمت ییهالیکه او به خاطر اتومب ن استیانگارانه ا

 .گرددیاش هم درمجموع به خودش برمدهیجامعه خود توقف کرده که فا

ت و یّنأشاسالم  ن است کهیا، ینیات دیدر ادب زنان یوجوب حجاب برا یهااز فلسفه یکی»که  شودن نکته دقت یاگر به ا

برای . مضاعف است یشود که انتساب نگاه مردساالرانه به اسالم، ظلمیشتر معلوم میب «زن مسلمان قائل است یژه برایاحترام و

در  که یشخص در مورد :کردن نکته توجه یبه اتوان میژه به زن مسلمان است، یاحترام و ، مصداقِحجاب درک اینکه چگونه

ک یمثال اگر  م؟یکنینگاه م یتا چه اندازه به بدن و ، انتظار داریم با چه لباسی از خانه بیرون آید وداردحرمت  احترام و دیدگان ما

حداقلی با ( منتقل شودباید به بیمارستان  اًمثال بیماری خاصی که سریع)به هر دلیل  ،میژه قائلیش احترام ویدانشمند برجسته که برا

با ایجاد حریمی در مقابل دیگران، مانع آن شویم که  عالوه بر خیره نشدن به او، کنیمسعی نمیآیا د، لباس زیر از خانه بیرون آیاز 

توسط او، هردو لباس زیر ش از یب یدن لباسیپوش ضرورت نن نگاه نکردن ما به او، و هم آیهم اوی با آن وضعیت دیده شود؟ 

 18.نین چنیا یم و امورییبرتر از اونکه ما ینه داللت بر اداللت بر احترام داشتن او دارد، 

ک عنصر ی ،یز از شهوترانیپرهن است که یا گرفتد در نظر یحجاب با یتک عاملتحلیل ز از یکه به منظور پره یان نکتهیآخر

به د ین حال بایشود، در عیه مطرح مین زاویمثل حجاب، از هم یامساله یاست، نه تنها عنصر؛ و لذا وقت یاز عناصر مختلف زندگ

 ؛است یاز شهوتران یری، جلوگیاجتماع یک مساله در زندگی یعنی .را هم مدنظر قرار دهد یگر زندگید یهاباشد که مولفه ینحو

که جواز نپوشاندن  ندابوده ن باوریبر ا شمندان مسلمانیاز اند یاریبس. زن در جامعه است معقولگر، امکان حضور یاما مساله د

فقط و فقط مولفه خواهد ینمنگاه نکرده و  یتک عاملن است که اسالم یزن، از باب ا یبرا( اهصورت و دست)ن یوجه و کف

فانه در ین مساله را که زن بتواند عفیرا در وضع قانون حجاب مدنظر قرار دهد؛ بلکه ادر جامعه  یشهوتران یاز فضا یریجلوگ

مستلزم عدم امکان حضور زن در جامعه و ن عمال یجه و کفوشاندن وپمدنظر دارد؛ و چون  زینوارد شود  یاجتماع یعرصه زندگ

 19.ن را واجب نکرده استیاوست، لذا ا ینینشو پرده ینینشضرورت خانه

                                                           
ل یشود که البته تفصیبه حجاب جمع م ین احترام گذاشتن به زن با واجب و الزام کردن ویافت که چگونه ایتوان درین مثال دقت شود میاگر در ا. 18

 .خواهد شداشاره  (5در بند ) ن نکته در ادامه بحثیا

ألن سترها فیه حرج، : لم سومح مطلقا في الزینة الظاهرة؟ قلت: فإن قلت»: گویداند؛ مثال زمخشری میاز قدیم بسیاری از مفسران به این نکته اشاره کرده. 19

ل، یالکشاف عن حقائق غوامض التنز)« مة و النكاحا من مزاولة األشیاء بیدیها، و من الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصا في الشهادة و المحاكدًّفإن المرأة التجد بُ

ن واجب باشد یدن وجه و کفینکه پوشانیمسأله پوشش بر حسب ا»: دهندیح مین گونه توضیمطلب را ا ید مطهریشه در میان معاصرین نیز( 231: ، ص3 ج

ت او از هر نوع یزن و ممنوع ینیقت طرفدار فلسفه پرده نشیر حقم دین را الزم بدانیاگر پوشش وجه و کف. کندمی دایا نباشد دو فلسفه کامال متفاوت پی

ج ییم و هر نوع عمل محرک و تهیر بدن را الزم بدانیدن سایاگر پوش یول. میزنان هست یصددرصد اختصاص یطهایا محیط خاص خانه و یجز در مح یکار

م آنهم به یدن دستها تا مچ را واجب ندانیچهره و پوش یدن گردیم اما تنها پوشیانبه را حرام بدیلذت و ر یز نظر از رویم و بر مردان نیز را حرام بشماریآم

کند و طرفدار می دایپ یگریباشد، آنوقت مسأله، صورت د یج باشد بلکه ساده و عادیش جالب توجه و محرک و مهیاز هر نوع آرا ینکه خالیشرط ا

ت گردد ین فلسفه رعاید این باشد بلکه صرفا بایزن الزاما به درون خانه رانده شود و پرده نشندارد  ین است که لزومیم، و آن فلسفه ایهست یگریفلسفه د

و  یو خواه لمس یخواه بصر یچگونه کامجوئید پاک و منزه باشد و هیط خانواده، و کانون اجتماع بایاختصاص داشته باشد به مح یکه هر نوع لذت جنس

ن است یمقصود ما ا... را عهده دار شود یاجتماع یتواند هر نوع کار از کارهامی ن زنیبنابرا. ردیصورت بگ ید در خارج از کادر همسرینبا یخواه سمع
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درباب ضرورت  مرحوم احمد قابل سنده محترم از قولینو که یشود اشکالیرد، آنگاه معلوم مین نکته مورد توجه قرار گیاگر ا

 : آن مرحوم گفته است. است یی، اشکال نابجانندکینقل م پوشاندن مو و گردن زن

گردد، و اسالم یم بر« ب آنهایچشم، ابرو، دهان، لب، دندان و چانه و ترک» ییبایسر و گردن به ز یدر محدوده ییباینکه اساس زیبا توجه به ا»
  «؟د قرار گرفته استینگونه مورد تأکیآن، ا در مو و گردن زن بوده که لزوم پوشش یت جذابیپوشاندن آنها را واجب نکرده است، چه خصوص

 ین محدوده براین ایی؛ و تعر از فلسفه ضرورت حجاب داشتهی، غیگرین است که جواز نپوشاندن صورت، فلسفه دیپاسخ ا

 .تیجذاب مولفه یند چند مولفه است، نه فقط مالحظهیحجاب، برآ
 

و  است یتیو هو یک مساله فقهیحجاب فقط ن است که یاره شده، اسنده محترم بارها اشیر نویکه در تعب یاز مطالب یکی. 5

شده  یاوجود دارد، موجب مغالطه« یتیهو»و « یفقه»که در دو واژه  یرسد ابهامیبه نظر م. ندارد ه اخالقب یت آن ربطیعدم رعا

 ی، و تخطدارد یرا در پ یبت اخالقشدن، ربط و نس یتیا هوی ین فقهیاساسا خود همشود ین ابهام زدوده شود، معلوم میکه اگر ا

 .خالف اخالق است اقدامک یکند یم یزندگ یتیا هوی یکه در آن عرصه فقه یکس یبرا، یتیا هوی یک رفتار فقهیاز 

ه یک فقیاست که  یالقاعده مقصود از آن، حکمیست؟ علیچ« یفقه»ک حکم یمقصود از . کنمیشروع م «یفقه»ابتدا از مفهوم 

استنباط از متون معتبر  یهااست که بر اساس روش ی، حکمیگر، مقصود از حکم فقهیر دیاستنباط کرده است؛ به تعب ینیاز متون د

ن است که یدر ا 23شیاندمعقول و معرفت ینداریاشاره شد اساس د 2 فصلاز  1چنانکه در بند . ن نسبت دادیتوان به دی، مینید

ل ین دلیکند و به همیت نمیسته کفایبا یفهیوظ ییشناسا یبرا ییتنهابه د که عقلوجود دار یهاعرصه یدر زندگرد یپذیانسان م

که برخالف اغلب )ن اسالم یم به طور خاص در دیبخواهاگر .دارد یح زندگیر صحیشناخت مس یبرا یاهاضاف ییِاز به راهنماین

مسلمان  م،ییقرار داده سخن بگو 21(ک شخصیاز ت یقت بودن، و نه بر صرف تبعیم حقیان جهان، اساس قبول خود را بر تسلیاد

به اقتضای ده و یاو را آفرهست، که  ییخدا به این حقیقت دست یافته کهش، یخو یمعرفت یاست که با بررس یانسانحقیقی 

 یراب یچ منفعتیت کرده، و نه هیرا رعا یاو داده که در آن برنامه فقط مصلحت و یزندگ یبرا یابرنامهاش رحمت و مهربانی

؛ اما اگر خدا واقعا ددرک نکنضرورت آن را  در ابتداکه  ،مطرح کرده باشد اوفه یرا به عنوان وظ یممکن است موارد .شیخو

قرار گرفته، که فهم آنها روشمند است و  اار میدر اخت یق متونین موارد از طریا .درست است خداوندص یخداست، حتما تشخ

                                                                                                                                                                                                            
 یشود ولمی ت زن، به اندرون خانه و اجتماعات خاص زنان محدودیدن چهره و دو دست، مخصوصا چهره واجب باشد خود بخود شعاع فعالیکه اگر پوش

 (185-181، مساله حجاب، صیمطهر یمرتض)« .دیآنمی ت خودبخود الزمین محدودید، اچهره واجب نباش یدن گردیاگر پوش

مطابق با مدلول لفظ  یش لحاظ کرده، بلکه به معنایاندشتیمع ینداریکه دکتر سروش در مقابل د ییش، نه به معنایاندمعرفت ینداریر دینجا تعبیدر ا. 23

 ینداریهمچون د یریتوان از تعابیم ،که در مقابل آن ،ن را معرفت قرار دادهیقبول د یت خود براکه اساس حرک یایندارید یعنیبه کار رفته است؛ 

 .اد کردی یآباء و اجداد ینداریا دی، یاشناسنامه

ها راه نجات را در تناست که  ین کسید« تیمسح»: کنندیدا میپ ی، معنیت از ویر از اسالم، با مفهوم شخص اول آن و لزوم تبعیغ ینهایبا عموم دیتقر. 21

است، نه « اسالم»ن اسالم، یاما عنوان د. داندیم معیار حقیقتبودا را « ییبودا»رو زرتشت است؛ و یاست که پ یشخص« یزرتشت»د، دانیح میمس ازتبعیت 

قُلْ هَـذِهِ )کند یرت را طلب میبص یز روا یروی، بلکه پیرویز، نه مطلق پین نین دیامبر ایقت باشد و پیم حقیخواهد که تسلیاز انسان م یعنی؛ «یمحمد»

یرت حرکت میبص یروانم فقط رویکنم؛ من و پیخدا دعوت م ین راه من است که به سویبگو ا! امبریپ یا.سَبِیلِي أَدْعُو إِلَي اللّهِ عَلَي بَصِیرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

این همان است که اصطالحا گفته می .کردن یرویافتن و سپس از آن پیقت را یا چشم باز حقآگاهانه و ب یعنیرت، یو بص( 138ه یوسف، آیسوره . میکن

به عنوان پیامبر خدا را بررسی و ( ص)در اسالم، اصول دین تحقیقی است؛ یعنی ابتدا عقل باید با جستجو و تحقیق خود، حقانیت حضرت محمد : شود

 .ن شد، از او تبعیت نمایدمطمئ« از جانب خدا بودن او»اثبات کند و چون به 
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، راس یدر دستگاه اخالقن مطلب یا قرار باشداگر  .ف استین وظایان ای، بیود؛ و حکم فقهشیده میروش آنها اصطالحا فقه نام

ن است که یش، ایبهبود خو ی، و هم اقتضایسپاسگزار یهم اقتضا :شود، باید گفتان یکه مورد عالقه دکتر سروش دباغ است، ب

ک یپس اگر حجاب  .عمل کند یاحکام فقه تککتبه  «تقدر نظر اول مش یفه اخالقیوظ»ک یبه عنوان ن باورها، یا دارای مسلمانِ

 .است یفه اخالقیک وظیک مسلمان، ی یاست، عمل به آن برا یحکم فقه

آن،  یک معنای. اندهبه کار بردبودن حجاب را به دو معنا  یتیهو مقاالت خود،شان در یا. میبرو« تیهو»اکنون به سراغ مفهوم 

 : ندیگویشان میا. ستشخص ا یت مسلمانیداللت حجاب بر هو

 ،یرانیو ا یو لبنان ییایو استرال یونانیک یدرواقع، همانطور که . یدارد ونه اخالق یتیو هو ین احکام، تخته بند زمان و مکان بوده و صبغه فقهیا»
ک زن مسلمان ی ی؛ براو مبتهج است یکشور خود را دوست دارد و به آن مباه یو علم یش است و پرچم و مفاخر فرهنگیت خویدل مشغول هو

  «.دارد یو فقه یتیشتر صبغه هویز، حکم حجاب، بین

 یچه حکم یبه لحاظ اخالق، ش دفاع کردنیت خویو از هو ش بودنیت خویبند به هوید که پایآیش مین سوال پینجا ایدر ا

، الاقل یافهین وظیان نشان داد که چنتوی، مشودشان است مراجعه یراس، که محل استناد ا یاگر به همان دستگاه اخالق یحت ؟دارد

اصرار  میابییم م،یکندقت هم  خود یشهودات اخالق دراگر . انجامدیم« بهبود خود»را به یست؛ زا« فه در نظر اول مشتقیوظ»ک ی

 یامر -امدانجبی ین اخالقیقوان یکه به نقض برخ ،ینژادپرست البته نه در حد -گانه یب یتهایت خود، و هضم نشدن در هویبر هو

در  یاژهیو و احترام ارزش رانیا یرد و مفاخر فرهنگیگیچ میبودنش را به ه یرانیکه ا یایرانیمستحسن و مطلوب است و مثال ا

ک ی ،ک زن مسلمان دارد، التزام به آنی یبرا یتیهو یهیسو ،ب، اگر حجابین ترتیبه هم. سته مذمت استیدگانش ندارد، شاید

 یاخالق بر یاشاهد ساده. رودیبه شمار م یک ضعف اخالقیک مسلمان، یو به عنوان ا یبه آن، برا ییاعتنای، و بیالتزام اخالق

را که به  یارمسلمانان، دختر مسلمان محجبهیاز غ یاریبس ین است که مردمان، حتی، ایتیک امر هویبودن مساله حجاب به عنوان 

ن یسته تحسیشود، شایم هاتیمحروم یحاضر به تحمل برخ( دا کردهیهم پ یتیاو صبغه هو یکه کامال برا)خاطر حفظ حجابش، 

 . ندیستایت و اعتقاداتش را میدر حفظ هو یو یدانند، و استواریم

و آن هم در مقاله دوم،  تنهاسنده محترم ینو، که حجاببودن مساله  یتیو هو یفقهدر مورد  تررقابل دفاعیتر و غفیضع یمعنا

 :ندیگویشان میا. «کندیز میت زنان حر را از زنان برده متمایهو» ن است کهیا ،دهورآ نتساب به مرحوم قابلا یصرفا با نوع

ن حد از یچرا که بر زن مسلمان برده ا] ستیل وجوبِ پوشش سر و گردن نیدل ،ل مرحوم قابل، نه زن بودن و نه مسلمان بودنیبر تحل بنا»
پوشش سر و گردن در  یل اصلیدل ،ر حرهیان زنان حره از زنان غیک قائل شدن میحجاب و تفک یتیهو هید سویآیم به نظر. [ستیپوشش واجب ن

  «.است امبر بودهیعصر پ

شان گمان کرده که فلسفه یا یعنیدن قانون حجاب است؛ ید یاز تک عامل یچنانکه قبال اشاره شد استدالل مرحوم قابل ناش

ا حجاب در مورد صورت، که یزنان برده،  ینکه حجاب برایست، و با استناد به امردان ا یاز شهوتران یریحجاب فقط جلوگ

یجه میضرورت حجاب مو و گردن را نت ین عامل، نفیا یکنند؛ و از نفیم ین عامل را نفی؛ ادارد، واجب نبوده یت فراوانیجذاب

 یچگونگ یگر هم در طراحیو عوامل دک عامل است ی یاز شهوتران یریاست و جلوگ یک هنجار چندبعدیاما حجاب . رندیگ

ت بخش حجاب باشد، اما نه یاز عناصر هو یکین زنان آزاد و برده، یز بین تمایرسد همیاتفاقا به نظر م. ل بوده استیحجاب دخ

 یمختلف، موجب چنان اشتباه یهاتیثین حیج حجاب؛ و عدم توجه به ایل کننده ترویبه عنوان علت حجاب، بلکه به عنوان تسه

 .شودیل میدر تحل
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حجاب  یهااز فلسفه یکیکه طبق مباحث گذشته،  ،زنو باال بردن ارزش د مساله حفظ احترام یبا ن اشتباهیاز ا یریجلوگ یبرا

به  یاق عدهیتشو یگذار براقانون یگاه :د استیمف ین مثال حقوقیتوجه به ا فهم بهتر، یبرا. گیردبوده دوباره مورد توجه قرار 

 اول به آن قانون یبخشداشته باشد، بار ارزش یش از آنکه بار حقوقین استثناء، بیکه ا کند؛یء مرا استثنا یگری، عده دیونانجام قان

قانون بگذارند که تمام  (مثال در وزارت خارجه) ک موسسهیمثال ممکن است در . کندیم ایشدن آن را مه ییاجرا بستر ورا دارد 

دارای افراد ن قانون، یا یِیباال بردن ضمانت اجرا یآنگاه برا .وآمد کنندرفت وزارتخانهن یشلوار به اد با کت و یمرد باکارمندان 

ف و ین حکم، تخفیدر واقع، اگرچه ظاهر ا. کرده، اجازه دهند که آنها این قانون را رعایت نکنندرا استثنا لیسانس زیر مدرک 

با کت و شلوار  تحصیالت عالیه ین وزارتخانه، اغلب افراد داراینکه در ایجه به ااست، اما با تولیسانس زیر کارمندان  یبرا یلیتسه

لیسانس  زیر بدون کت و شلوار رفت و آمد کند، در نگاه افراد، به عنوان ی، اگر کارمندن قانونیکنند، بعد از وضع ایرفت و آمد م

آن قانون را ن عنوان شناخته شوند، یخواهند به ایافراد نماز  یاری؛ و چون بس، حتی اگر مدرک دکتری داشته باشدشودیم قلمداد

های آن موسسه، تا چند سال دیگر، کارمند زیر لیسانسی ؛ خصوصا که قانونگذار مطلع است که طبق برنامهکنندیت میتر رعایجد

  .وجود نخواهد داشت؛ و خودبه خود این قانون شامل همه خواهد شد

جزء که در نگاه مردم،  یکند و با استثنا قرار دادن کسانیم زن مسلمان طلب یژه را برایاحترام و کیبا قانون حجاب، نیز اسالم 

. فه قرار دهدین وظیا یبرا ییبسا خواسته ضمانت اجراچه 22برخوردارند، یشوند و از احترام کمتریاقشار پست جامعه محسوب م

 یتیکه اگر مفهوم هودر حالی زنان برده ممنوع نکرده است؛  یرادن حجاب را بیپوش شاهدی بر این تحلیل، آن است که اسالم

نکه بر زنان آزاد واجب بود، بر زنان برده حرام ی، عالوه بر اد حجابیزنان برده و آزاد بود، با ییز شناسایعامل تما یحجاب، به معنا

دن حجاب، رتبه یا پوشاند بکردهیم یسع آنها هم اند، واز زنان برده هم محجبه بوده یاریخ بسیم که در طول تاریدانیبود؛ و میم

 .خود را باالتر نشان دهند یاجتماع

است که قطعا  یبر نگاه یکنند، مبتنیم یبرده معرفآزاد از زن زن  ییشناساباز یکه حجاب را صرفا برا یل کسانیدرواقع، تحل 

که حجاب را صرفا از باب  یکسان. ر آن ارائه نشده استهم ب یخیل موجه تاریچ دلیست و هیاسالم سازگار ن یهاآموزه ریسا با

آن : 59هیسوره احزاب، آ)« نیوذیعرفن فالیان  یذلک ادن»ه یاز آ یبااستنادشان، برداشت ناصوکنند، یمذکور مطرح م تمایز

که زنان آزاد، با است است، که گویی مقصود آیه این  (رندیت قرار نگیآنها بهتر است که شناخته شوند تا مورد اذ یبرا[ حجاب]=

، یتبع الجابر، بهسنده محترمینو .رندیت و آزار هوسرانان قرار نگیدن حجاب و شناخته شدن به عنوان زن آزاد، مورد اذیپوش

 : سدینویم دیو ابوز یعشماو

ان زن آزاد و برده یز نهادن مید تمان معنا که مرایصدور احکام مربوط به حجاب پررنگ بوده است، بد( ینه اخالق) یتیهو ةم، صبغیدیچنانکه د»
 «.ت نکندیرا اذها آن یکه زنان آزاد با زنان برده اشتباه نشوند و کس ی؛ به نحویو نداشتن دوم یق حجاب داشتنِ اولیبوده از طر

فقط زنان آزاد  ندارد، و اسالم خواسته یرد، اشکالیت و آزار هوسرانان قرار گیمورد اذ یزیاگر کن ییگون معناست که ین سخن بدیا

به »ا ی« به عنوان زن آزاد» شناخته شدنبه  یربط «نیوذیعرفن فالیان  یذلک ادن»ر یتعب باید گفت! ؟ها حفظ کندتین اذیرا از ا

آنچه استثنا کند، به طور کلی از حکم حجاب که زنان برده را  وجود ندارد یاهیآدر قرآن کریم و اصال  ندارد« عنوان زن برده

                                                           
در اسالم معیار برتری انسانها . توجه شود اینکه گروهی در نظر عرف جامعه افراد پست به حساب آیند غیر از این است که اسالم آنها را پست بداند.  22

تدریجا رسم بردگی را براندازد؛ اما منظور بحث این ای بر انسان برده ندارد؛ و اسالم روالی در پیش گرفت که به تقواست و انسان آزاد نزد خدا هیچ برتری

 .های عرف اجتماعی برای پیشبرد و اجرایی شدن قوانین خویش استفاده شده استای، از پتانسیلریزی حکیمانهبود که در اسالم، مانند هر برنامه
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دارند، ناعتبار  فرمان الهیضوابط و شرایط ، و اگر روایات برای فهم که اتفاقا ربطی به این آیه ندارند روایات است هست، برخی

اعتبار است؛ و اگر اعتبار دارند، داللت آنها بر وجوب حجاب شرعی مصطلح برای زنان آزاد در حجابی زنان برده هم بیجواز بی

زن »به عنوان  زنان مسلمانشود که یحجاب موجب ماست که  نیافه یه شریمقصود آاینکه  خالصه. همه زمانها قابل انکار نیست

 .رندیت قرار نگیشناخته شوند تا مورد اذ« فیعف
 

فه یک وظیک مسلمان ی یبرا یراس هم حجاب کامل اسالم یبر اساس نظام اخالق یاز آنچه گذشت معلوم شد که حت .6

که  یک زن مسلمانی»ست که ین نین سخن ایاما الزمه ا. باشدیم یفه اخالقیاز هر وظ یطاز آن مانند تخ یاست و تخط یاخالق

 ک انسانیلزوما  ،کندیت حجاب کامل میا هرکس رعایباشد؛ اخالق یب کامالً ک انسانیکند، یت نمیرا رعا یحجاب کامل اسالم

 یو حت)« اخالق»ن یب جانبهبه تالزم همه ازیجاب، ندانستن ح یاخالق یحات گذشته، برایبلکه طبق توض «.متخلق باشد کامالً

 یو حت) یضداخالق یرفتارها یحجاب کامل داشته باشد اما برخ یوجود ندارد و ممکن است شخص« حجاب» با( «عفت»

بروز  (انهفیعفبسا و چه) یاخالقش یرفتارها و گفتارها یداشته باشد اما در برخا حجاب کامل نیاز خود بروز دهد، و  (فانهیرعفیغ

ست تا ینچ یا هیهمه امور  ک انسان، از سنخی( ا نبودنِیف بودن یز عفیون) ا نبودنِیبودن  یاخالق د توجه داشت کهیدرواقع با .کند

 .یبودن و( فیا عفی)، به متخلق یک عمل اخالقیو با  حکم کرد،بودن شخص ( عفتیا بی)اخالق یبه ب بتوان، یک تخطیبا 

به  ،است یاخالقضدا ی یاخالق ،خاصن رفتار ینکه ایحکم کردن به ا :تک رفتارهای انسان صادق استاین سخن در مورد تک

مانیپ» :توجه کنید یمثال از عرصه اخالق عموماین به . است اخالقیب ایمتخلق  کامال مرتکب آن، ست که شخصینآن  یمعنا

در مواجهه با باشد که  یممکن است شخص. است یقلت اخالیک فضی «گرانیبه د یررسانیخ»و  یله اخالقیک رذی «یشکن

ک انسان متخلق ی یا ویآ. باشد «مان شکنیپ»وعده دادن، ن حال، در مقام یاما درع ؛باشد «گرانیبه د یررسانیخ»اهل  ازمندان،ین

برای قضاوت در اخالق؛ یگر بیمتخلق است و از جهت د ین است و نه آن؛ از جهتیاخالق است؟ واضح است که نه ایا بیاست؟ 

که مورد عالقه  امز،یلیبرنارد وات یم با ادبیاگر بخواه .مورد او، باید مجموع کارهای وی را دید و برآیند کلی آنها را مالحظه کرد

ب ی، آسیمثل وفادار)« ستبر ین اخالقیعناو»از  یکیعدم ارتکاب ا یارتکاب د گفت یبام، ییسخن بگودکتر سروش دباغ است، 

. ردیقرار بگ( بد ،خوب :مانند)سبک  ین اخالقیاز عناو یکیشود که شخص لزوما مشمول یمنجر نم( یگران، مهربانیرساندن به د

ف در یوظا»و البته از ( امزیلیات ویدر ادب) «ستبر یمفهوم اخالق»ک ی، که طبق مباحث فوق به عنوان «حجاب»ن قاعده در مورد یا

 .ز صادق استین باشد،یم (ات راسیدر ادب)« نظر اول مشتق

 

 انجامد؟یم آن شدن یراخالقیغ به لزوما فعل کی شدن یاجبار ایآ. 4

. بودن حجاب است یرامون اجباریبحث پ ده،شمطرح ( و البته در هر دو مقاله) یبه صورت استطراد بساچه که یگریمطلب د

 :دارندیاند حجاب اجباری، غیراخالقی است و در مقاله اول اظهار ممسلم دانستهشان یا

اج یروشن است و احت یبودن حجاب اجبار یر اخالقی؛ چرا که غیاست نه حجاب اجبار یاریاخت نجا مراد من، حجابیالزم به ذکر است که در ا»
 است کهن ین سخن ایا یاست؛ الزمه یار و اراده از مقومات فعل اخالقیکه اختاند اخالق گفته یعموم علما. ن نداردییتب به استدالل و یچندان

 یر اخالقیغ یاست؛ فعل یده انگاشتن حق انتخاب و کرامت انسانیکه متضمن ناد یندارد؛ بلکه از آنجائ یرمختارانه ارزش اخالقیفعل مجبورانه و غ
یم را از سر «یمانیتجربه ا»ت و رغبت یاز سر رضا است که شورمندانه و یل باشد و مؤمن کسیاص یورزمانیار از مقومات ایاگر اراده و اخت. است

که  یین رو حکومت هایاز ا. ندارد یاخالق وزن یکال است و در ترازویپارادوکس ،یریمان مجبورانه تعبین است که این سخن ایا یگذراند؛ الزمه
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شهیصرفاً در اند دیحاکمان با. شوندینم ابیشوند و در مقام عمل هم کامیم یاخالق یهستند، مرتکب خطا در جامعه یمان اجباریا یبرقرار یدر پ
ل هنر، یه انسانها از قبیثانو یازهایباشند و ن... ت، شغل، بهداشت، پوشاکیل امنیه مردمان از قبیاول یازهایدر جهت برآوردن ن یگذاراستیس ی

حجاب  ین رو، برقراریا از. دخل و تصرف و اعمال قدرت نکنندها ن حوزهیبسپارند و در ا یو حوزه عموم یرا به مردم و جامعه مدن.... نیعشق، د
 « .یاست و لذا فرونهادن یر اخالقیدر جامعه غ یاجبار

 :کنند کهید میو در مقاله دوم تاک

 یدر ترازو یر ارادیو غ فعل مجبورانهاند اخالق گفته یبرد و عموم علماینم ییبه جا یاست و راه مذموم و یاخالق ریغ یامر یاجبار حجاب»
 «.شتریفة حکومتهاست و نه بیوظ ینِ اخالقیادیاز اصول بن یپاسدار. ندارد یاخالق وزن

 یبررس و نقد

 : مساله قابل طرح استنجا چند یدر ا

سته یده شایکه اجبارا محجبه گرد یکه فرداین ربطی دارد به آیاست، ین یاخالق ی، امریم حجاب اجباریریاگر بپذ یحت .1

 دارد؟( درباره خود حجاب یقضاوت اخالق)به موضوع بحث  یچه ربطمذمت اجبارکنندگان است،  ،؟ و اگر مقصودباشدمذمت 

 اش؟یحقوقمفهوم  اش است یا درینیتکو عل اختیاری است، اختیار و اراده در معنایف ماتِای که از مقوّ«اختیار و اراده»آیا . 2

، است یحقوق اریاخت و در آن راه دارد لیتحم اگر؛ و معنا ندارد لیا تحمی سلب در عرصه آن،که  ؛است ینیتکو اریاختمراد،  اگر

 است؟ و بلکه مذموم یراخالقیلزوما غ ،شد یاجبار یکه اگر فعل توان گفتآنگاه آیا می

 هم اجبار همواره خالف اخالق است؟، باز شودل یتحل یاز منظر اجتماع یا وقتیآ. 3

 ند؟دانمیشدن عمل  یاخالق یاخالق، اجبار را ناف یعموم علما آیا واقعا. 1

 کسانند؟ین دو کامال یا ایو آ ؟یمان اجباریا ایاست  یاخالق اجبار ،محل بحث .5

قت یدانستن حق یبر ماد یکه مبتن یآن هم با فهرست)ه یاول یازهایا فقط به نیست؟ آه اندازه اها چف حکومتایوظمحدوده  .6

فه یوظ« ینِ اخالقیادیاز اصول بن یپاسدار»فقط  ،شدندو اگر وارد  ؟ه هم وارد شوندیثانو یازهایا به نیبپردازند ( انسان است

 ؟(نیادینه فقط ماندن در اصول بن) یاخالق مصادیق عمل بهورود نیازمند ا ی ،است یانتزاع امری ین پاسدارایو  ؟آنهاست

که ) یزیستا ظلمیآ ،شود؟ و از آن باالترینم محسوب ی، عمل اخالقیک جامعه اسالمیاز منکر، در  یا امر به معروف و نهیآ. 7

 ست؟ین یلت اخالقیفضک یها تمام انسان ینزد شهودات اخالق( نوعی اجبار نسبت به ظالم برای جلوگیری از ظلم او است

 : این مسائلل یاما تفص و

ت کاربرد عباراشتراک لفظ در  وقوع مغالطهابهام و  از مشکالت متن حاضر، وجود یکیدوم هم اشاره شد  فصلچنانکه در . 1

ارتباط با یب»ن ینجا بیو ا ؛خلط شده بود« ، مجازیبه لحاظ اخالق»و « ارتباط با اخالقیب» یمعنان یبدر آنجا . است« یراخالقیغ»

 یبعد یاز بحثها اگر یحتگر، یر دیبه تعب .«مذموم، یبه لحاظ اخالق» و( یگر، خارج از حوزه قضاوت اخالقیر دیا به تعبی)« اخالق

شان نقل شد یکه از ا یچنانکه در جمالت ست؟یچ« ستین یاخالق ی، امریحجاب اجبار» ل این است که مفادشود، سواصرف نظر 

ک یموظف به انجام اجبارا  یفرد اگرا یآ .اندآن گرفته «مذموم بودن» یرا به معنا یحجاب اجبار« نبودنِ یاخالق»شان یدقت شود ا

ن یواضح است که در چن سته مذمت است؟یشا (ه به عهد خود وفا کندرا مجبور کردند ک یگران ویمثال د)شد  یعمل اخالق

 .ق مذمت استینکه الیمثبت ندارد؛ نه ا یبار اخالقیعنی است، حداکثر  یراخالقین عمل او غیم اییاگر بگو یموارد
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 یکه از برخ ؛«استآن مذمت اجبارکنندگان  ،یمن از مذموم بودن حجاب اجبار مقصود» :ند کهیشان در پاسخ بگوید ایشا

تر متوجه ن اشکال مهمیاما آنگاه ا .فوق استنباط کرد یرا هم عالوه بر معنا ین منظوریتوان چنیشان، میابهامات موجود در متن ا

ن مراد ییشان هنگام تعیکه ا دارد( درباره خود حجاب یقضاوت اخالق)به موضوع بحث  یچه ربط ین مطلبیشود که چنیشان میا

سخن « به عهد یوفا» مانند یموضوع ا نبودنیبودن  ید من بخواهم درباره اخالقیفرض کن ؟کنندید میبر آن تاک این اندازهش، یخو

، بپردازمسازند یم وادار« به عهد یوفا»گران را به یکه د یکسان ، به مذمتن مرادییتع و به بهانه بحث ینکه در ابتدایاا یم، آیبگو

ش در یشاپیکند که من پین القا نمین اقدام من به مخاطب چنیا ایدارد؟ آ «به عهد یوفا»ع خود موضوا نبودن یبه خوب بودن  یربط

ش یشاپیپج آن دارند یدر ترو یرا که سع یرم، کسانیاگر خوب بودن آن را بپذ یدارم، و لذا حت یموضع منف ین فعل اخالقیمورد ا

د وارد یا نه، و حکومت بای ، اخالقا رواستیاخالق موضوعاتر کردن نکه اجبایکنم؟ ایاست، تخطئه م ینکه اجبار کار بدیبه بهانه ا

به دو حالت  موضوعآن  تا اینکهندارد  موضوع خود آنا نبودن یبودن  یبه اخالق یچ ربطیاست که ه یا نه، موضوعیآن شود 

 .گردداعالم البطالن یهیش بدیشاپیآن پ یو حالت اجبار شودم یتقس یو اجبار یاریاخت
 

ار و یاختاز  یو مفهوم حقوق ینین مفهوم تکویب خلط ابهام دیگری وجود دارد و آن،، یشان، عالوه بر ابهام قبلیضاوت ادر ق .2

 :اند کهجه گرفتهینت« است یار و اراده از مقومات فعل اخالقیاخت»نکه یشان از ایا. است اراده

 « است یراخالقیغ یفعل است؛ یانتخاب وکرامت انسان انگاشتن حقدهیکه متضمن ناد یآنجائ ندارد؛ بلکه از یرمختارانه ارزش اخالقیفعل مجبورانه وغ»

انجام دهد  یتواند فعل اخالقیم یاساسا موجود یعنی؛ ار استیاخت ینیاست، مفهوم تکو یآنچه از مقومات فعل اخالقکه  حالیدر 

ینم یمشمول احکام اخالق( بدن ما یرگهاند گردش خون در مان)ما خارج باشد  ینیره اراده تکویکه از دا یکه مختار باشد؛ و افعال

شان به کار بردهیمذموم بودن، که ا یاست، نه به معنا یعدم شمول حکم اخالق ین معنایز به همیبودن آنها ن یراخالقیضمنا غ .شود

ال خارج از اممعنا ندارد؛ و ک ا بد،ی، و به تبع آن، خوب لیا تحمیاست که در عرصه آن، سلب  ی، اجبارینین اجبار تکویا. اند

ده انگاشتن حق انتخاب و کرامت یشود که متضمن نادیم یارمختارانهیسخن از فعل مجبورانه و غ یاما وقت .مباحث اخالق است

 اراجب( چه رسد به مذموم بودن) نِدانست یراخالقیغ توان درمی اوال که؛ ینیاست، نه اجبار تکو یاست، منظور اجبار حقوق یانسان

ن ی؛ و استیناو  یکرامت انسانده انگاشتن یک شخص، لزوما مستلزم نادیمحروم کردن حق انتخاب ا یثان، و کرد مناقشه یحقوق

 . قابل بحث است کنندهه اجباریشونده و هم در زاوه اجباریدر زاومساله هم 

است که  ییدرجا ینیاجبار تکو. زم استال یو اجبار حقوق ینیدر تفاوت اجبار تکو یح مختصریتوض تبیین بهتر مسأله، یبرا

اختیار و ارادههیچ گونه باشد، مانند اینکه اگر کسی را از روی پشت بام هل دهند، او دیگر ره اراده انسان خارج یدا اساسا ازکاری 

 یدارد، اما عامل خارجره اراده انسان قرار یاست که موضوع، در دا یی، درجای؛ اما اجبار حقوقای برای سقوط کردن یا نکردن ندارد

در عرصه اجبار  نیز ینحوه عمل عامل خارج. ماندینم یشخص مختار باق یبرا یحق انتخاب در خارجکند که یعمل م یبه نحو

در عالم اگرچه مسیر اختیار تکوینیِ او باز است اما د که ندهیقرار م یتیفاعل مختار را در وضع یگاه. دو گونه است یحقوق

ندارد؛  ینکه در زندان است، امکان دزدیبه خاطر ا یک دزد؛ که ویکردن  یماند؛ مانند زندانینم یمل دلخواه او باقخارج، امکان ع

د، یت جدین وضعیاست، اما تحت ا ید که اگرچه در عالم خارج، امکان عمل دلخواه او باقندهیقرار م یتیرا در وضع یو یو گاه

ا پول همراهت را به ما یند یرند و بگویبگ یرا به طرف کس یانکه اسلحهیدهد؛ مانند اینمگر اجازه آن عمل را به او ید شخود عقلِ

ن موارد، یدر ا؛ میشویتو م یت اقتصادیمانع فعال یات ندهیکنند که اگر مالیاعالم م یا مثال به شخصی ؛میکشیا تو را میبده 

ینم یان اجازهیبه او چن ی، اما عقل ووجود داردات ندادن یا مالیامکان ندادن پول  ینیبه لحاظ تکو است که یات به گونهیوضع
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 یر به قدریدسته اخ یهاتیوضع ین گاهیهمچن .به انجام آن کار شده استمجبور  یکنند ویر میتعب یبه لحاظ حقوقدهد و 

رغم مجبور یعلندارد و  یعبرند؛ اما عقل حکم قطیر مجبور بودن را به کار میتعب یشود که اگرچه به لحاظ حقوقیم دهیچیپ

 یف در مجازات بدانند؛ مانند آنکه شخصیسته تخفیرا شا یو ؛ هرچنددهندیم شبودن مجرم، حکم به یبه لحاظ حقوق یدانستن و

ن یدر چن یگناه، حتیکشتن ب .«میکشیتو را م به قتل نرسانی،را ( گناهیب)اگر فالن شخص »قرار دهند که  ین دوراهیرا در ا

 .دهندیف می، در مجازاتش تخفیبه لحاظ حقوق یجرم است، اما به خاطر مجبور بودن و یطیشرا

 ی، هم از جانب اجبارکننده و هم از جانب اجبارشونده بررسیرا، از لحاظ اخالق فوق یهادر مثال یحقوق ت اجباریاکنون وضع

بودن « یراخالقیغ»شود؛ اما یاو محسوب نم یبرا یقدر زندان، فعل اخال ینکردن و یشده، البته دزد یدر مورد دزد زندان. میکن

ر ید بتوان نظیات دهنده فوق هم شایدر مورد مال. ارتباط با اخالق بودن است نه مذموم بودنیب ینکردنش، صرفا به معنا یدزد

تنها ، نهیاما اقدام و مجبور به دادن پول شده، اگرچه اقدام اجبارکنندگان مذموم است،که  یاما در مورد کس. ن سخن را گفتیهم

توجه )جانش کند  ی، انسان پولش را فدایطین شرایکند که در چنیاخالق حکم م یعنیست، بلکه اخالقا ممدوح است، یمذموم ن

همچون  یااخالقی نین رفتار کند، با عناویو اگر خالف ا( وجود ندارد یو یاست که امکان دفاع برا ییشود فرض مساله در جا

که شخص را به کشتن  یاما در مثال. پولش کرد یل بود که جانش را فدایند چنان بخیگویشود و میمذمت م سیل و خسیبخ

را کشت، ولو به  یگریشود و اگر دیم نیجانش را فدا کرد، اخالقا تحس یاگر و یعنیکنند، مساله بالعکس است، یوادار م یگرید

 .استسته مذمت یمجبور بوده، اما همچنان شا یلحاظ حقوق

ک انسان به یا مجبور کردن ی گران را گرفتن،یالبته بناحق پول د. ستیاما از جانب اجبارکنندگان، هم همواره اقدامشان مذموم ن

به  یا مجبور کردن فعاالن اقتصادیک مجرم، یکردن  یا زندانیو مذموم است، اما آ یضداخالق یعمل گناه،یک انسان بیکشتن 

تنها مذموم نه ن دو عملیم، ایالملل نگاه کننیبه عرف ب یحتا یو  یوم است؟ اگر به شهودات اخالقاخالقا مذم اتیپرداخت مال

ن نکته در بند بعد یح ایبه حساب آورد که توض یاز افعال اخالق یمصداق یاز جهاتنها را یتوان ایم یشود، بلکه حتیشمرده نم

  .خواهد آمد

باشد، چه رسد به  یراخالقیغ حتماشد  یاجبار یست که اگر فعلین گونه نیادهد که یها نشان من مثالیدقت در انکه یخالصه ا

 .، چه در طرف اجبارکننده، و چه در طرف اجبارشوندهنکه لزوما مذموم هم باشدیا
 

 که اخالق استاز اخالق  یبعدل تکیتحل ین قضاوت که اجبار حتما خالف اخالق است، غلبه نوعیشه ایرسد ریبه نظر م .3

ل یتحل یاز منظر اجتماع یا وقتیآ. توجه استیب یفه اخالقیوظ یدهد و به ابعاد اجتماعیمورد توجه قرار م یرا فقط از منظر فرد

ار شخص سرزند، یاست که فعل با اراده و اخت ییدرجا آلوضعیت ایدهنکه یدر ا، باز هم اجبار همواره خالف اخالق است؟ شود

 ،م کهیابییم، درمیات داشته باشیبه انجام اخالق یفیم، بلکه نگاه طینیچ نبیا هیرا به صورت همه  یقاگر فعل اخالست، اما ین یبحث

 یهااگر از مثال. کالن جامعه ضرورت دارد یرشد اخالق یافراد برا یاز اجبارها نسبت به برخ یا، پارهیمخصوصا از منظر اجتماع

که امروزه در جهان غرب  یاز الزامات یاریتوان از بسی، مشودهم صرف نظر ( اتیکردن و قانون مال یمثل زندان)ساده بحث قبل 

م که یکن ینکه کاریمثال ا. ده مثال آوردیجامعه گرد یدر فرهنگ عموم یات خاصیاخالق یریگجا موجب شکلیع شده و تدریشا

ا به لحاظ یآ( است ین مساله اخالقیک نوع به سمت اجبار سوق دادن ایکه )، در جامعه باال رود ییدروغگو یاجتماع نهیهز

د آورد که یرا پد یی، الزامات و اجبارهایکه از منظر اجتماع یتیتوان گفت هر فعالیگر میر دیبه تعب ست؟ین یامر مطلوب یاخالق

 تالزم درواقع، چنانکه اشاره شد،. دارد یت اخالقیات شود، مطلوبیساز گسترش اخالقنهی، زمیده گرفتن کرامت انسانیبدون ناد



28 

؛ ردیقرار گ جهرد تومو یمنظر فرداست که مساله فقط از  یحالتتنها در  «یده انگاشتن کرامت انسانیناد»و « مجبورانه شدن فعل»

نباشد، بلکه  یده انگاشتن کرامت انسانیتنها مستلزم ناداجبار، نهر کرد که یتوان تصویرا م یحاالت متعدد یوگرنه از منظر اجتماع

قا به خاطر یدقش است که یفرزند خو یرشد اخالق ین برایوالد یتیساده آن، الزامات ترب یهاد مثالیشا. آن باشدبه خاطر حفظ 

ما  یشهودات اخالقا یتر، آکالن یابه عنوان نمونه .یو یده انگاشتن کرامت انسانیفرزند است، نه ناد یکرامت انسان یحفظ و ارتقا

 ؟تابندیکو برنمیک عمل نیرا به عنوان ت بهداشت، یدن رعاکر یا اجباری یکردن سوادآموز یاجبار

گسترش  یبرا یسازنهیزم»که  شودن نکته توجه یاوال به ادرواقع، اگر . ز مالحظه کردین یگریتوان از منظر دیمساله را م

د، گردتوجه ( آن ینیم تکودر مقابل مفهو)اجبار  یبه مفهوم حقوقا یاست، و ثان یک فعل اخالقیخود مصداق « ات در جامعهیاخالق

امکان تخلف وجود  ینیقرار دهند که به لحاظ تکو یت را به نحویکه وضع) یحقوق اجبارک حالت از یکه اساسا  شودآشکار می

 یاجبار حقوق ،یاست؛ و اگر در موارد یاخالق یهایسازنهیلب زمغاالزمه  ،(ندهد یان اجازهیبه او چن یداشته باشد، اما عقل و

ا آنچه مورد اجبار قرار گرفته، یکند و یامکان تخلف را مسدود م ینیاست که به لحاظ تکو یا از سنخ حالتیشود یقلمداد م مذموم

 .است( ا غصب اموالیگناه یمثال کشتن ب)خودش مصداق فعل خالف اخالق 
 

م را ظاهرا اصال یقد یشان علمایاخالق، ا یدر اسناد به علمان است که یتوان افزود ایکه به عنوان تکمله بند قبل م یمطلب .1

در باب نقش عادت در  یغرب یم با علمایقد یدگاه علمایرا فقط اگر به تفاوت دیآورند؛ زیبه عنوان عالم اخالق به حساب نم

در  .انندشدن عمل بد یاخالق یاخالق، اجبار را ناف یست که عموم علماین گونه نیم که ایابییم، میانسان توجه کن یرشد اخالق

بسیاری از ر؟ یا خیاست  یاخالق یخوب، عمل یافراد به کارها« عادت دادن»ا یاختالف است که آ معاصرم و یقد ین علمایواقع ب

از انسان سربزند، آن را ناروا دانسته یاریراختیگردد که فعل به صورت غینکه عادت دادن، موجب میبا استناد به ا معاصرین غربی

 یرشد اخالق یالزم برا یامر، یعادات فعل ن باور بودند کهیر اب، یو عادات انفعال یک عادت به عادات فعلیتفک اند؛ اما قدما با

؛ و لذا رد، عمال امکان انجام آن وجود نداردیشکل نگ یش در وجود آدمیهانهی، اگر زمیاز افعال اخالق یاری، چرا که بسانسانهاست

 23.دانستندیم( یملکات اخالق)=عادات  یریگت را فن شکلیاساسا ترب
 

 جای دیگری ، و کاربرد یکی بهمان و اخالقیاآمیختن دو اصطالح درهم قابل توجه استشان یکه در بحث ا یگرینکته د .5

 :ندیگو یشان میا. است

را از سر « یمانیتجربه ا»ت و رغبت یاست که شورمندانه و از سر رضا یل باشد و مؤمن کسیاص یورزمانیار از مقومات ایاگر اراده و اخت»
 «.ندارد یاخالق وزن یکال است و در ترازویپارادوکس یریمان مجبورانه تعبین است که این سخن ایا یگذراند؛ الزمه یم

                                                           
 ینوعسازد و بهیتکرار آنها انسان را ناخودآگاه تابع خود م امور هستند که ین معناست که برخیبد یو عادات انفعال یک عادت به عادات فعلیتفک .23

عامل  کیر یتأث که انسان تحت آن است یفعل ند؛ اما عاداتیو ناروا ینها عادات انفعالیکه ا( اد به مواد مخدریمانند اعت)کنند یار از انسان میسلب اخت

ینم ی، نفس انسان در ابتدا همراهیل اخالقیاز فضا یاریدر خصوص بس. دهدمی تر انجامرا در اثر تکرار و ممارست، به یرد بلکه کاریگنمی قرار یخارج

، و الزم ینها را عادات فعلیکه ا ا کردینه انجام آن را در نفس مهیجا زمید تدریبه انجام آن کار با یمستمر و عادت دادن و یهانیکند و با الزامات و تمر

ن ین ایفعال در مقام قضاوت ب .89 -77ت در اسالم، ص یم و تربی، تعلیمطهر یمرتض: ک.ن بحث، ریل ایتفص یبرا. دانستندیانسانها م یرشد اخالق یبرا

 .اخالق وجود ندارد یدر علما ین اجماعیم که چنین هستیان ایم بلکه فقط در مقام بیستیدگاه نیدو د



29 

چه  یمان اجباری اصالاو  کسانند؟ین دو یا ایو آ ؟مانیا ایاخالق است  شدن یاجبار ،محل بحثسوال این است که آیا 

 و رفتار ک فعلیشان شورمندانه، اما حجاب یر ایو به تعب یقلب یباور یعنیمان یدارد؟ ا (یحجاب اجبار)ث موضوع بحبه  یطابترا

دن یا پوشیخواهند یا از آنها باور به حجاب را میکنند، آیگران را به حجاب مجبور میکه د یکسان. یک باور قلبی، نه است یخارج

 ای، و آیا چنین کاری در مقالهستا یانات احساسیب باگره زدن مطالب چیزی بیش از تعبیر کردن، ن گونه یاآیا  بدن را؟ یاندامها

 ، رواست؟ندیبنش یاخالق یبه داور یعقل یهالیخواهد بر اساس تحلیکه م
 

 م کهافزاییاکنون می. د وارد آن شوندیها هم بادارد و لذا حکومت ید که اخالق ابعاد اجتماعوشمیفوق معلوم  یهالیاز تحل .6

و  هایگذارق قانونیاز طر ،ن مسالهیها به ااست، ورود حکومت یک عمل اخالقیج و گسترش اخالق، خودش مصداق یاگر ترو

دار ها را خدشهانسان 21یر کرامت عمومین مسیو مادام که در اکامال مجاز است؛  ،یقیو تشو یهیتنب یابزارها یریکارگبه یحت

عرف و استفاده از زندان است که در  یین جزاین مصداق آن، قوانیترو سادهداند؛ ینم یمذمت اخالقسته یآنها را شا یاند کسنکرده

 . کندیها را قبول من اقدام حکومتیا یسن اخالقز حُیما ن یرفته شده و شهودات اخالقیپذ یبشر یهافرهنگ

 :دارند کهینه در مقاله اول اعالم مین زمیسنده محترم در اینو

باشند و ... ت، شغل، بهداشت، پوشاکیل امنیه مردمان از قبیاول یازهایدر جهت برآوردن ن یگذاراستیس یشهید صرفاً در اندیاحاکمان ب»
 « بسپارند یو حوزه عموم یرا به مردم و جامعه مدن.... نیل هنر، عشق، دیه انسانها از قبیثانو یازهاین

 :کنند کهید میو در مقاله دوم تاک

 «.شتریفة حکومتهاست و نه بیوظ ینِ اخالقیادیاصول بن از یپاسدار» 

 :ن عبارات چند اشکال وجود داردیدر ا

 یازهایبه نباید فقط  حکومت ایآشان یا باالخره از نظر .تعارض وجود داردها فه حکومتیوظ در بابر ین دو تعبیان یدر ب .الف

جزء « ینِ اخالقیادیاز اصول بن یپاسدار» آیا شان،یگر، طبق فهرست ایر دیبه تعب؟ ه هم وارد شودیثانو یازهایا به نیبپردازد  هیاول

 ن و هنر و عشق؟یف دیه و در ردیثانو یازهایا جزء نیف بهداشت و شغل و پوشاک است یه و در ردیاول یازهاین

مغالطه اشتراک لفظ  ورطه دررسد که باز یبه نظر ممذکور  یازهاین در مورد «هیثانو»و  «هیاول» ریباتع یریبه کارگدرباب . ب

 ن معنا کهیازهاست بدین یریگدر شکل یدم و تاخر زمانقه، تیثانو یازهایه در مقابل نیاول یازهایاگر مقصود از ن. میاگرفتار آمده

ن ید، ایآید میه در مرتبه بعد پدیثانو یازهایشود و نیش جامعه از آنها شروع میدایو پ یریگاست که شکل ییازهایه، نیاول یازهاین

ت یت و اولویاگر هم مقصود اهم پردازد؟به یثانو یازهایبه ن نباید حکومت تالزمی دارد با اینکه چه ر قابل قبول است، امایتعب

ن یهمچون عشق و د یهمچون بهداشت و پوشاک بر امور یکه اموراقامه شده  یلیه است، چه دلیثانو نسبت بهه یاولنیازهای 

 یو دارا هیرا اول یو یماد یازهای، که نستینقت انسان یدانستن حق یبر ماد ی، مبتنیتین اولویا چنیآو  ؛دنداشته باش یبرتر

  کند؟یم یمعرف یت بعدیو در اولو هیرا ثانو یو یمعنو یازهای، و نتیاولو

                                                           
 یتواند در نگاه نخست، خالف کرامت انسانیاز آن جهت که مجازات است، م یایعتا هر مجازات علنین جهت به کار بردم که طبیرا بد یر عمومیتعب .21

ک نگاه کالن کامال در یدر  که قانون مجازات عادالنه باشد، یشخص مورد مجازات قلمداد شود؛ اما با توجه به خصلت بازدارنده مجازات و در صورت

 .است ی، البته در سطح اجتماعیکرامت انسان یایر احیمس



33 

است  یانتزاع امرک یصرفا  یاین پاسداریچنوارد شود، « ینِ اخالقیادیاز اصول بن یپاسدار» حکومت بخواهد در حداگر  .ج

ات در یت اخالقیاز افراد جامعه ما نسبت به رعا یاریکه بس ینین تحسیا همیآ ؟یات اخالقییق و جزیورود در مصاد نیازمندا ی

ر نظم، ینظ یاتیاخالقکرده که  یدا کرده و کاریاخالق ورود پ قیمصاد ست که حکومت به عرصهین نیدارند به خاطر ا یجامعه غرب

ن یرا به سمت امردم ش گرفته یکه در پ ییها و سازوکارهایگذاراستیدا کند و با سیوع پیدر مردم ش.. .و یان کاروجد، ییراستگو

ات یین، بدون ورود در جزیادیاز اصول بن یا پاسدارینکه آیو خالصه اا بد؟ ین خوب است ی؟ باالخره ادندهمیها سوق مولفه

 ممکن است؟
 

هر عمل به ارائه شد،  یقبل فصلکه در  یانیطبق باست؛ و  یلت اخالقیک فضیاز منکر،  یو نه ، امر به معروفینیاز منظر د. 7

 یبرخ یهاطیاگر از افراط و تفرن، یعالوه بر ا. است یک فعل اخالقین باور دارد، مصداق یکه به آن د یا، در جامعهینیه دیتوص

ه ی، از زاو(ط فرض داردیبد اجرا کردن و افراط و تفر ،یاخالق که در مورد هر عنوان)م ینظر کنصرف ینیفه دین وظیاان یمدع

 یو به ارتقا ،ستکویو ن یج آنچه اخالقیاست؛ چرا که ترو یاخالق یاز منکر، عمل یز امر به معروف و نهین یشهودات اخالق

توسط  ییهالتیانجام رذ نکه عموم مردم دست به دست هم بدهند و و مانعیاو  ، اخالقا خوب است؛شودیم جامعه منجر یاخالق

واضح است که درک . است یاخالق یفعلو لذا  مطلوب، یامر یهر انسان یشوند، در شهود اخالقاخالق، یهنجارشکن و ب افراد

به  یدا کردن نگاه اجتماعیو پ یفراتر رفتن از نگاه صرفا فرد ی، کامال درگرواز منکر یبودن امر به معروف و نه یو اخالق یخوب

 .است یقفعل اخال

، قطعا از یزیستو ظلم یگسترقلمداد شود، عدالت ینیک فعل خاص جامعه دیاز منکر، به عنوان  یاگر امر به معروف و نه یحت

ن اقدام نهفته است، یکه در ا یبودن یا اجباریست، و آیگران نی، از مقوله اجبار دیزیستا ظلمیآ .است یفعل اخالق یق اعالیمصاد

 تواند باشد؟ یک فعل نمیو مذموم دانستن  یراخالقیدر غ یل کافیصرف وجود اجبار دل ست کهین یشاهد کاف

 

 باشد؟ داشته حجاب درباره یگرید دگاهید که هست یهیفق ایآ. 5

به منظور شان یاما ا. قرار گرفت یسر، مورد بررس ینپوشاندن گردن و مو ییشان در باب روایا یادله اخالق در مباحث گذشته،

حوزه خارج از تخصص به سراغ  نداران با مقصود خود،یهمراه ساختن د یبرا و این پوشش در اسالم،ن غیرضروری بودن نشان داد

ضرورت حجاب  نظر دربارهاختالفشواهدی بر اند کوشیده 25سخنانی از برخی از معاصرینبا ذکر  رفته و( حوزه فقه یعنی) شیخو

 :اظهار دارند کهتا  ارائه دهند سر و گردن

 یبر ضرورت پوشاندن گردن و مو( نص) یات قرآن، داللت قطعیمعاصر معتقدند که آشناسان از اسالم یاز فقها و برخ یلیقلبا پذیرش اینکه »
ده گرفتنِ یمتضمنِ نقض فرمان و مراد خداوند و ناد یسر در روزگار کنون یجه گرفت که نپوشاندن گردن و موین نتیتوان چنیم [...] سر ندارند

 « .ستیقرآن ننص 

                                                           
برخی  در مقاله دوم و اندارائه کرده و عبدالعلی بازرگان مرحوم احمد قابل، دکتر کدیوررحسین ترکاشوند، یهایی از امقولنقلیشان در مقاله اول ا.  25

ی عبارات قرآنی البته از احمدصبحی منصور هم توضیحی درباره برخ. اندرا نیز به این افراد اضافه کرده (الجابری، ابوزید و عشماوی)روشنفکران عرب 

اند؛ و لذا در این بحث به سخن وی پرداخته نخواهد قولی از وی درباب اینکه پوشش سر و گردن برای زن الزم نیست ارائه نکردهاند اما هیچ نقلآورده

 .شد
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 :اند کهد کردهیشان تاکیالبته ا

مسئلة پوشش گردن و  یواکاو یست؛ بلکه در پیمن ن یو تخصص یکار ۀحوز ،مسئله حجاب نبودم، که افتاء ۀدربار یدر مقام صدور حکم فقه»
 «.امسر سراغ گرفته یپوشش گردن و مو یبوده و ربط و نسبت آنرا با حکم فقه یسر از منظر اخالق یمو

 :انتظار دارند کهش یش و معرفت اندیشت اندینداران معید از اما

 یدرباره حکم فقهشناسان ستن در تنوع آراء فقها و قرآن پژوهان و اسالمیت نگریعنا ۀدیبه د و با مد نظر قرار دادن نظریة حداقلی فرمان الهی»
 «.ندارد یسر در متن مقدس داللت قطع یردن و موبر ضرورت پوشاندن گ یرند که امر و فرمان خداوند مبنیجه بگیحجاب، نت

  یبررس و نقد

 :است یقابل بررس نکته چندشان یش و استنادات ایدر فرما

م تخلف یدا نشد، نتوانیاز قرآن پ ی، داللت قطعینه مطلبیم است که اگر در زمیخداوند فقط قرآن کر فرمان ییار شناسایا معیآ .1

 م؟یناز آن را تخلف از فرمان خدا بدا

، قابل اعتناست تا از تنوع اقوال یک حکم فقهیاستناد  یاند چه اندازه سخنانشان براشان قرار گرفتهیکه مورد استناد ا یکسان .2

 ؟است ت شدهیرعا پژوهش استناد مطالب، اخالقا در نحوه یم؟ وآیریجه بگین مطلب در اسالم را نتیا یآنها، عدم داللت قطع

که از آن افراد در باب عدم وجوب پوشش مو و گردن در اسالم مطرح شده،  ییهاا استداللیسخنان، آ ندگان آنیاز گو یجدا. 3

 قابل قبول است؟

 :ن مسائلیل ایاما تفص

بر ضرورت ( نص) یات قرآن، داللت قطعیآ»ن است که یبدان استناد کرده ا 26سنده محترم در لفافهیکه نو یاز موارد یکی. 1

متضمنِ نقض فرمان و مراد خداوند  یسر در روزگار کنون یگردن و مو نپوشاندن»؛ و لذا «ندارند سر یپوشاندن گردن و مو

 .از افراد است ین ادعا، نقل قول از برخیشان در ایل ایدل« .ستیده گرفتنِ نص قرآن نیوناد

 یمورد بررس در فصل بعد، کندیداللت م یزیجلباب و خمار بر چه چ یقرآن یهاهو واژا نه، ینکه اصل ادعا درست است یا

بر وجوب پوشاندن گردن و  یداللت (یقطعداللت )« نص»ات قرآن لزوما نتوان به صورت یم از آیقرار خواهد گرفت، اما فرض کن

است، نه « ظاهر»در حد  ینیم دیداللت اغلب مفاه ست؟ین ینه قطعین زمیشود که فرمان خدا در ایجه میا نتیدا کرد؛ آیسر پ یمو

تر در اسالم ینیقی یا از وجوب نماز مطلبیآ. د شودیشود که در استناد آنها به اسالم تردیچ وجه موجب نمین به هیو ا ؛27«نص»

                                                           
ن جمله از یبه ا( له دوم خود آوردهمقا یریگجهیکه در قسمت نت)عبارات فوق  یبه جا شانیکه ممکن است ا ه شدبدان جهت آورد« در لفافه»ر یتعب. 26

و « ندارد یقطع سر در متن مقدس داللت یبر ضرورت پوشاندن گردن و مو یامر و فرمان خداوند مبن»: استناد کنند که( ل مقاله دوم آمدهیکه در اوا)مقاله 

م وجود مطلب فقط در قرآن ین نبوده که بگویر من امنظو شود، پسیات هم میست، بلکه شامل روایند که چون متون مقدس در اسالم، فقط قرآن نیبگو

که در  یز استناداتیو ن( دیآیم یریگجهیمولف در نت یینظر نهاهمواره  و)یشان آمده مقاله ا یریگجهیکه در قسمت نت یااما با توجه به جمله. مالک است

 .شان موجه استیبه ا( «ستیت، پس لزوما جزء اسالم نسیچون در قرآن ن» :که)ن ادعا یشان نقل شده، استناد ایادامه متن فوق از ا

شود یکبار اظهار می. دانم بین دو معنا تفکیک شودسوءتفاهمی رخ دهد الزم می« نص»چون برای خواننده محترم ممکن است به خاطر اشتراک لفظ .  27

مطلبی در : مقصود این است که در این صورت،. ریم نیامده استدر قرآن ک( به معنای عبارت و جمله) ی«نص«که درباره پوشاندن گردن و موی سر، هیچ

مطالبی ( 31/و نور 59/احزاب)خواهد چنین ادعایی کند؛ چرا که در قرآن کریم الاقل در دو آیه القاعده، نویسنده محترم نمیعلی. این باره در قرآن نیست

داللت »به معنای )در معنای تخصصی، « نص»بر فالن معناست؛ که در اینجا کلمه « نص»شود فالن سخن، کبار گفته مییاما . درباره حجاب زنان آمده است
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« ظاهر»ست، بلکه یم که نیدانیاست؟ م ینماز اصطالح یدر معنا« نص»آمده،  ات قرآنیکه در آ «الصلوه» تعبیرا یم؟ آیسراغ دار

در  یاصطالح یدر معنا« نماز»م که یندار یدیترد ییو روا یخیگر تارین و شواهد متعدد دن حال با توجه به قرائیدر ع است؛

ن مطلب یا. ن طوریدر مورد حجاب هم هم. ده گرفته استیرا ناد یکه نماز نخواند فرمان اله یاسالم واجب شده است و کس

از  یبرخچرا که اتفاقا )ستند ین یامروز ینادر معبر حجاب « نص»جلباب و خمار در قرآن  یهام واژهییست که بگوین یدیجد

ست یمستلزم آن نن ی، اما ا!(انددانسته ،که صورت را هم بپوشاند یمتعارف امروز، و در حد یش از روسریآنها را ب یمفسران، معنا

ده گرفته یرا ناد یاله یهااز فرمان یکیکه آن را ترک کند،  یکه کس رد و نشان داداثبات کرا  متعارف که نتوان وجوب حجاب

د، ادله یم دین وجوب نکرده است؛ و چنانکه خواهیدر ا یدیترد یر کسیش از قرن اخین است که تا پیاش هم اشاهد ساده .است

 یرامونیر فرهنگ پیتحت تاث یشخص یهاه، به سراغ برداشتیاستظهار از آ یبه جااغلب ست؛ و ین یافراد مذکور هم ادله موجه

 .ستین یخیتار نودر فهم داللت مت یش موجهاند که روخود رفته

نَ یهَا الَّذِیا أَی»دهد که یم است؟ مگر خود قرآن دستور نمیاوامر خداوند، قرآن کر ییشناسا یتنها منبع ما برا آیاعالوه بر این، 

وَمَا » :دیفرمای؟ مگر نم(28دیخدا و از رسول اطاعت کند از یامان آوردهیکه ا یکسان یا؛59/نساء)« عُواْ الرَّسُولَیعُواْ اللّهَ وَأَطِیآمَنُواْ أَطِ

یکرد، نه یکه نه یزید و در مورد چیریداد بپذ[ دستور]؛ و آنچه رسول به شما 8/حشر)« آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

( السالمهمیو ائمه اطهار عل)ه و آله و سلم یاهلل عل یصلامبر یپ اتید ندارد که روایترد (یاعهیو ش) چ مسلمانیه ؟(دیاش را قبول کن

در قرآن  یرا به عنوان دستور خدا فرموده باشد، آن مطلب حت یمطلب( ص)اکرم امبر یاالجراست و اگر پات قرآن الزمیهم همانند آ

 یاز دستورات قطع یموارد متعدد توانفراوانی هم دارد؛ یعنی می یخیاهد تاروش این مطلب و .امده باشد دستور خداستیهم ن

ه است یومی ینمونه ساده آن تعداد رکعات نمازها. د نداردیدر آن ترد یچ مسلمانیهاما امده یم نیکه در قرآن کررا نشان داد اسالم 

 .د ندارد که نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر چهار رکعت استیترد یچ مسلمانیقرآن مطرح نشده، اما ه یچ جایکه در ه
 

 یهااز عرصه یاآن است که اگر بحث به عرصه یمباحث علم یاز شروط اخالق یکیدر مقدمه مقاله حاضر اشاره شد که . 2

، دش ببریبحث خود را پ از دیگران بر اساس نقل قول دخواهیست و مینظر ندر آن عرصه صاحبنویسنده د که یق کشیعلم و تحق

البته در بحث. درا به عنوان سخن متخصص قبول داشته باشن او ان، سخنیآن عرصه علم یکه اهال داستناد کن ید به سخنان کسیبا

                                                                                                                                                                                                            
که البته احتمال معنای دیگر « داللت قابل اعتماد»به معنای )« ظاهر»رود و در مقابل کلمه به کار می( که هیچ احتمال دیگری در آن راه ندارد« قطعی

آیات قرآن، »: نده محترم در مقاله خود با استناد به سخن دیگران ادعا کرده این معنای تخصصی است کهآنچه نویسظاهراً . باشدمی( صددرصد منتفی نیست

رسد که قبول دارند ممکن به تعبیر دیگر، از فرمایش نویسنده محترم چنین به نظر می« .بر ضرورت پوشاندن گردن و موی سر ندارند( نص)داللت قطعی 

ی، که مورد توجه عموم مفسران «ظاهر»معنای  آنمطرح شده،  که اخیراًهای رقیبی دیدگاهب مرسوم باشد؛ اما به خاطر آیه، همان حجا« ظاهر»است معنای 

 . نیست( که هیچ گونه احتمال مخالف در آن راه نداشته باشد)« نص»تا پیش از عصر حاضر بوده، معنای 

یجمله دوم لغو م زیرا در این صورت،ست، در قرآن ا خدادستورات همان اطاعت از  ،اطاعت از رسولمقصود  توان ادعا کرد کهنمید که یتوجه کن. 28

اطاعت از خدا اطاعت از آن چیزی است که در قرآن آمده، . دید از رسول اطاعت کنیفرمایگر مید، بار دینکه گفته از خدا اطاعت کنیه پس از ایدر آ :شود

از جانب خود  یچ حرفین رسول هید ایفرمایم یگریه دیدر آ همچنین. دار گرددکه سخن معنی پس باید معنای اطاعت از رسول، معنای جدیدی باشد

 (1-3/نجم)« يوحَی ي؛ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْینطِقُ عَنِ الْهَوَیوَمَا »: دیگویرا به شما م آنچه به وی وحی شدهزند بلکه فقط ینم
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ت است که یکنند که خالف واقعیالقا م یرا به و ید که با استناد به اطالعات مخاطب، سخنیآیش میار پی، بسیرتخصصیغ یها

  29.ت مار باشدید نمونه ساده آن، همان حکایشا

دا یوع پیش یشتریب یهایدگیچیبا پ« مار»افراد، متاسفانه مغالطه  یش اطالعات عمومیها و افزاششدن دان یبا توجه به تخصص

یمارائه به مخاطب  یرا به عنوان اطالعات تخصص یرمتخصص، سخنیافراد غ یعموم با تمسک به اطالعات یبرخ یعنیکرده؛ 

ازمند اطالعات یح مساله نیچون فهم صحگاه ، اما فهمدیم یخوب، خطا را بهحضور داشته باشدک متخصص یدهند؛ که اگر 

پیدایش و گسترش که از  یکسان مثال. کرد توجیهسادگی بهشود یرا نم ویاست که مخاطب فاقد آن است،  یفراوان یتخصص

 یست که حتا یک قانون قطعی« درجه است 183مثلث،  یایمجموع زوا»کنند که قانون یاند، گمان ماطالعیب یدسینااقل یهاهندسه

ام که دهیکش ید مثلثیگویکه م یکس»القا کنند که  یرستانیمخاطب دبک یتوانند به یم یشود فرض کرد؛ و براحتینم خالف آن را

که اتفاقا بر اساس نظریه ) های نااقلیدسیدر حالی که اساسا در هندسه« .ف استیاش ضعدرجه است، هندسه 163ش یایمجموع زوا

 یوقت یا شخصی! یا بیشتر است یا کمتر ،شوددرجه نمی 183 مثلث، یمجموع زوایا (ن ما از این سنخ استانیشتن، هندسه جها

گفت که یت میده با قاطعیرس( دهمز هفتیپنج مم یده به توان منف) 13-7/5به عدد  یاضیک معادله ریدر پاسخ  یده بود فردید

نکه یا یعنیتوان، »آورد که یمهم  لیو دل «!معناستیب یا توان اعشاریو ثان ،معناستیب یرا اوال توان منفیز ؛یستیات بلد نیاضیر»

ن حساب یک ماشیبا  امروزه «!داردنمعنا  یا اعشاری یک عدد چندبار در خودش ضرب شود و چندبار ضرب شدن به حالت منفی

حدود  یال قابل محاسبه است و مقدارش عددست، بلکه کامیمعنا نین مقدار فوق بیتنها انشان داد که نه یسادگتوان بهمی یفن

ک ی یبرا( میدار یا اعشاری یکه چگونه توان منف) ن عددآ یفهماندن معنا ،ن حسابیماش نوع در غیاب این باشد؛ امایم 531178

 چگونه خواهد بود؟اد گرفته، یمخاطب که فقط توان ساده را 

که ن جهت اضافه شد یا ن دو مثال ازیاما اکنون ا ارائه گردید یشناسستیاز اظهارنظر در عرصه ز یمقاله حاضر، مثال یدر ابتدا

آن اطالعات هم در  که دارد یاطالعات (هندسه و حساب: در مثال حاضر)ک عرصه یدر  ینکه شخص تاحدودیصرف ا آشکار شود

ر یرا ز( دانانیاضیر: اضردر مثال ح)سخن متخصصان آن عرصه  یسادگهست که بتواند بین نیا یح است، به معنایحد خود صح

« مار»ت یمانند حکا تیل بر وارد بودن اشکال دانست؛ چرا که گاه واقعیتوان دلیآن متخصصان را نم سوال ببرد؛ و پاسخ ندادن

واردشد، خود به ( ریاخ یدر مثالها یهندسه تخصصحساب و ا یدر مثال مار،  یسوادآموز)در تخصص مربوطه  یاست که اگر کس

 .م کردیتوان به او تفهینم سادگیبهشود و اگر نشد، مطلب را یحل م شیخود برا

در بحث  ینشان دادن وجود مخالف فقه یسنده محترم براینو. شودین اشتباه در دو مقاله مورد بحث مشاهده میه ایمتاسفانه شب

ا نظرشان یوداند ینظر نمن عرصه صاحبیاآنها را در  ،رشته مربوطه یا جامعه علمیاستناد کرده که  یحجاب مو و گردن، به کسان

                                                           
 یآنان استفاده کرده و بر آنان به نوع یلوحاد از سادهیش یمرد. در آن سکونت داشتند یسوادیو بلوح بود که مردم ساده یین است که روستایت ایحکا. 29

حت کرد که از اغفال مردم دست بردارد و یاد شد و او رانصیش یهایک معلم به آن روستا افتاد و متوجه دغلکاریبرحسب اتفاق گذر . کردیحکومت م

او هشدار  یهااد سخن گفت ونسبت به حقهیش یهایبکاریبعد از اتمام حجت، معلم با مردم روستا از فر. رفتید نپذایاما مرد ش. کندیگرنه او را رسوا م

ک یک باسواد و کدامیاد مسابقه بدهند تا معلوم شود کدامیدان روستا معلم و مرد شین شد که فردا در میاد قرار بر این معلم و شیمشاجره ب یبعد از کل. داد

: معلم نوشت. «مار»س یبنو: اد به معلم گفتیش. شودینند آخر کار، چه میدان ده گرد آمده بودند تا ببیدر روز موعود همه مردم روستا در م. ندسواد هست یب

ق را به نها مار است؟و معلوم است که مردم حیک از اید کدامیشما خود قضاوت کن: دو به مردم گفتیخاک کش ید شکل مار را رویاد که رسینوبت ش. مار

 !اد شمردندیرا دروغگو و ش یکسدادند و چه یچه کس
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مستند بحث خود قرار « از فقهاء ینظر مخالف برخ»را به عنوان  ین مطلبی؛ و آنگاه چنعلم فقه بوده یشناسخارج از ضوابط روش

 .ناسازگار است پژوهشدادن، با اخالق 

 یرفت؛ و وقتید پذی، بلکه قرائت روشمند را بایئتنه هر قرا ، باز هم،هاتنوع قرائت هیبر اساس نظر یالزم به ذکر است که حت

ک قرائت قابل استناد در یرا به عنوان  یتوان سخن ویا میرود، آیرون میق در عرصه مثال فقه بیه روش تحقیاز اصول اول یکس

سال در  هزار ش ازیدر طول ب( یعه و سنیش یفقها یعنی)تمام متخصصان رشته فقه  33ییرفت؟ اجماع فتوایپذ ینه حکم فقهیزم

ن یر از صورت، الزم و واجب است و اگر بین بوده که پوشاندن تمام آن غیزان پوشش سر و گردن زنان در برابر نامحرم، ایمورد م

که یکی از افراد )؛ و این اجماعی است که دکتر کدیور ریا خیا پوشاندن صورت زن هم الزم است یبوده، بحث بوده که آ یآنها بحث

 فقاهت آنها را ای، استناد به سخن چند نفر، که یین فضایدر چن 31.بدان تصریح کرده است( باشدنویسنده محترم می مورد استناد

است که زحمت  یابه گونه( فقها)= متخصصان  یبرا در این موضوع شانادله یا ضعف فقهیقبول ندارد و (خودشان یحت) یکس

است  یرد، کافیبپذ را مخاطب ینکه مطلبیبه ا انسان یا عالقه شخصیدارد؟ آ ییادهند، چه معنیبه خود نمهم پاسخ دادن به آن را 

 ؟عرضه کند مخاطببه  یرا به عنوان سخن علم خود سخن یاز هر راه تا

بازرگان و ترکاشوند را، که  ید و عبدالعلیو ابوز یو عشماو یه نبودن امثال الجابریمن فق :سنده محترم پاسخ دهد کهینو احتماال

  32.اجازه اجتهاد دارند یه اهلل منتظریور و مرحوم قابل چطور؟ آنها از آیفقاهت ندارند، قبول دارم، اما دکتر کد یان هم ادعاخودش

ما حمل بر  ،شدهن ادعا مطرح یخودشان ادر سایت اینترنتی چون  ر؛یا خیدارند  ین اجازه اجتهادین دونفر چنیا اینکه آیا درباره

 ی؛ اما آنچه برا(ان کسی که به آنها اجازه اجتهاد داده نیز در این مسأله با آنها مخالف بوده استهرچند هم) 33میکنیصحت م

که با  یشان است؛ و کسانی، استدالالت اییهان اجازهیش از چنیک نفر، مالک است، بی یا نبودن رایقضاوت درباب مجتهدانه بودن 

تواند در یحداکثر من رابطه نقل شده، ین دو نفر در ایکه از ا یکه مطالب دانندیند به وضوح میآشنا یعرصه فقاهت به طور تخصص

ور هم یکدک احتمال قابل اعتنا دانسته، و دکتر یجاد یادله خود را در حد ا صریحا مرحوم قابل، .باشدک احتمال یمطرح کردن  حد

                                                           
ن ی، ایدر بحث کرده باشند، که در هر بحث علم ییدن به فتوا چون و چراهایند رسین است که ممکن است در فرایا ییر اجماع فتوایمقصود از تعب. 33

 .نداشته است یچکس نظر مخالفیه مطالب، یینها یبنددر جمع یعنیاست؛ اما در فتوا دادن،  یعیچون و چراها طب

در سایت شخصی خویش منتشر کرده، تصریح می« تأملی دوباره درباره مسأله حجاب»در اوایل مقاله پنجم از مجموعه مقاالتی که تحت عنوان  وی.  31

: ک.ر)« .اسالم است یفقها یاجماع ،نیانا قدمین و احیوجه و کف یپوشاندن تمام بدن زن در برابر مردان نامحرم به استثنا یبه معنا یحجاب شرع»: د کهکن

http://kadivar.com/?p=9639 )محقق اردبیلی در تفسیر زبده البیان ج را محل اشکال دانستهیکه حکم را یهیتنها فق دارند کهالبته در ادامه اظهار می ،

آدرس این  .لی نادرست بوده استیشان از کالم محقق اردبیکه برداشت انشان داده  ای که به نقد دیدگاه دکتر کدیور اختصاص دادهاست؛ و حقیر در مقاله

 .آمده است 35مقاله در پاورقی شماره 

سروش را مطرح عبدالکریم خود، نقل قولی از دکتر اول جای تعجب دارد که نویسنده محترم برای اهمیت فقهی دیدگاه مرحوم قابل در پاورقی مقاله  .32

ادعای فقاهت ظاهراً شناسی و مانند آن نیستم، اما قطعا ایشان فقیه نیستند و خود ایشان هم یشان در برخی مباحث معرفتبنده منکر فضل ا. کرده است

 تایید فقیهانه بودن رای یک نفر از جانب کسی که خود فقیه نیست، چه توجیهی دارد؟. ندارند

در سایت رسمی ایشان، که این ادعا مطرح شده، سندی و آدرسی برای . نگیز استتردیدبرا ،در مورد مرحوم قابل ، الاقلنحوه طرح این ادعا هرچند .33

، یادداشتی وی، تنها سند اجازه اجتهاد شودا مراجعه یکی پدیت ویوقتی به سا. پدیادر دایره المعارف ویکی« احمد قابل»این ادعا نیامده مگر ارجاع به عنوان 

با توجه به ادبیات کیهان و نحوه ! ی به وی، وی را دارای اجازه اجتهاد از آیه اهلل منتظری معرفی کرده استدر مقام طعنه سیاسکه از روزنامه کیهان است 

پدیا سند در سایت احمد قابل و ویکی[ 1392یعنی اردیبهشت ]تاکنون : توجه) .توان این را یک سند دانستاسناد وی، واضح است که به هیچ عنوان نمی

 .(آید ممکن است بعد از نشر مقاله حاضر، سند مذکور اصالح شودصالحاتی که در سایتها به عمل میبا توجه به ا. چنین است
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که پوشش سر و مو و گردن زنان متعارف است و  یقدر مناط»مانند اینکه )کرده  ، مقیدقیودینظر خود را با اوال در مطلب خویش، 

استناد  یاهیش، به آیخو ین رأیا یبراو ثانیا ( «ن مواضع هستندین مواضع مفسده دارد، بانوان موظف به پوشش ایدن اینپوشان

ک یتوان آن را ی، نمشیعهو متعارف رایج فقه  یشناسروشبر اساس که  ییشود؛ رأیشان رد میا یحا رأیصر ،هیکرده، که در ادامه آ

 ب کجا؟یرق یکجا و وجود حکم فقه گونه نظرات نیا خواند؛ معتبر یاستدالل فقه

*** 

سنده محترم از قول افراد مذکور در باب عدم وجوب پوشش مو و گردن در یکه نو است ییهااستدالل بررسی نوبتاکنون 

 .است اسالم مطرح کرده

 بازرگان و وریکد ترکاشوند، نایآقا نظرات .5-1

 :گویدشروع کرده، می آقای ترکاشوندنویسنده محترم استنادات خود را با مطالب 

مطابق با . امیر ترکاشوند با تتبعات فقهی و تاریخی درازآهنگ خود، بر خالف رأی مشهور، به عدم وجوبِ پوشاندن گردن و موی سر رسیده است»
 «.ی داشته و با آنچه امروزه در میان ما جاری است، فاصله زیادی داشته استرأی وی، حجاب شرعی در عصر پیامبر حدود و ثغور دیگر

تنها به ؛ اما این کتاب، نهدر فضای مجازی منتشر شده است «حجاب شرعی در عصر پیامبر»با عنوان تتبعات مذکور در کتابی 

های ، بلکه در موارد متعدد، حتی در ترجمهگاه سخنان افراد را تحریف کردهحتی لحاظ روش تتبع تاریخی غیرقابل اعتماد است و 

واقعیات  م آن است تاها نیز مرتکب خطاهای فاحشی شده است؛ و بیشتر بیانگر ذهنیات مولف محترعبارات و تبیین مراد از واژه

  31.شود، به همان بسنده میاست را نشان داده این اثرچون در جای دیگر، ضعف شدید علمی حقیر تاریخی؛ و 

در سخنی که از ایشان در مقاالت مذکور نقل شده، داللت جلباب و خمار را بر پوشش سر را مورد تردید قرار  کدیوردکتر 

سوره نور  31در آیه « اال ما ظهر منها»اند و در اکثر اظهارنظرهای خود در سایت خویش، برای نپوشاندن سر و گردن، به عبارت داده

اصال به آن  ایشاندر مطلب مهمی دارند که  ن مطلب مورد استناد دکتر سروش دباغ،ر ادامه همادالبته دکتر کدیور . اندتمسک کرده

 :گویندصریحا می دکتر کدیور. اندکردهاشاره ن

که  ین متعارف است به نحوین و قدمیر از وجه و کفیتمام بدن غ یدن سر و گردن و مو و بطور کلیکه پوشان یزنان مومنه در جوامع و شرائط»
 (1031دی  03: دکتر کدیورتاریخ مطلب در سایت ) «.ن مواضع را هم بپوشانندیموظفند ا یشود به حکم ثانو یدن آنها مفسده مترتب مینپوشان بر

 :اندو در اظهار نظر جدیدتری تاکید کرده

. ن مواضع هستندیموظف به پوشش ان مواضع مفسده دارد، بانوان یدن ایکه پوشش سر و مو و گردن زنان متعارف است و نپوشان یدر مناطق»
 (1031بهمن  11 :وریت دکتر کدیمطلب در سا تاریخ)« تر باشندنیخود پائ ید از متوسط پوشش در منطقهیبانوان مؤمنه نبا]...[ 

                                                           
: ک.ر)« امبریدر عصر پ یبر کتاب حجاب شرع یات، نقدیات و روایحجاب در آ»با عنوان  یال در مقالهیتفصن اثر را بهیا یضعف علم.  31

http://www.souzanchi.ir/) ز تصور نکنند به برخی از استداللهای این کتاب یآمق را مبالغهنکه خوانندگان محترم، سخنان فویا یفقط برا. امنشان داده

( مچ)ن ساق ییگیرند زنان عرب، خلخال را نه بر پایجه میکنند، و سپس نتیپا ترجمه م« ران»پا را « ساق»، یل موجهیچ دلیایشان بدون ه: شودیاشاره م

کنند یم یمعرف« سر پوشاک»بلکه « سر بدن»فقها، که پوشاندنش الزم دانسته شده را، نه  یفتاوات و یزن در روا« راسِ»ر یتعب! اندبستهیران م یبلکه بر باال

سوره  63ه یآ! نه زن الزم بوده نه باالتریم فقط پوشاندن جلوی سیقد یفقها یات و فتواید که در روانگیریجه میدانند و نتینه میو آن را قسمت جلوی س

شود که ین میاش اجهیکند که نتیترجمه م یابه گونه( شتن روسری برای زنان سالخورده به شرط عدم خودآرایی استکه درباره جواز کنار گذا)نور را 

 ... .و ! گانه صددرصد برهنه باشندیدر مقابل افراد کامال ب یکند که اشکال ندارد که حتیه میزنان مادام که در خانه هستند توصعموم قرآن به 

http://www.souzanchi.ir/%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1/
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ر حقی (سوره نور 31عبارت آیه )درباره معنای جلباب و خمار در فصل بعد نکاتی بیان خواهد شد و در مورد دلیل اصلی ایشان 

 مفاد ادامه آیه شناسی،عالوه بر ناصواب بودن برداشت ایشان بر اساس ضوابط زبان که ل نشان داده استیبه تفصدر مقاله دیگری 

دلیل موجهی برای این استظهار خالف  تاکنونو برخالف متن خود آیه است کند و استظهار ایشان، صریحا رأی ایشان را رد می نیز

 35.اندآیه ارائه نکرده

که بحثی که در پایان  36نیز تنها مطلبی که از ایشان نقل شده یک اظهارنظر بدون دلیل است عبدالعلی بازرگان مهندسر مورد د

پی برای ( و نیز مراجعه به نقدهایی که درباره آراء دکتر کدیور و آقای ترکاشوند معرفی گردید)مقاله درباره آیه ارائه خواهد شد 

 . کندیشان کفایت میا نادرستی برداشت بردن به

 (یعشماو و دیابوز ،یالجابر) عرب روشنفکرانی برخ نظرات .5-2

 ین است که وجوب حجاب مو و گردن، از باب بازشناسیروشنفکران عرب نقل کرده ابرخی از  نویسنده محترمکه  یاستدالل

 : کند کهنقل می محمد عابد الجابریایشان از . زنان حر از زنان برده بوده است

زکان یزنان آزاد به همراه کن یوقت...کردندیم گر گفتگویکدینشستند و با یم مسقف بود و مردان در دو طرف کوچهها کوچه یدر گذشته برخ»
علت حکم ... کردندیم ت و آزاریشان را اذیخاص ا یو با اشارات...درکنار کوچه نشسته بودند یرفتند، مردانیم رونیحاجت از منزل ب یقضا یبرا

 « .شان نگاه آلوده نداشته باشندیت و آزار قرار ندهند و به ایشان را مورد اذیبازشناسند وا زانیحجاب آن است که جوانان و مردان، زنان آزاد را از کن

 دبه تمایز نهادن بین کنیزان و زنان آزا نیازچون رند که یگیجه میوجوب حجاب را نت ین گونه نفیا نصر حامد ابوزیداز قول  سپس

  :ستیگر حجاب مذکور الزم نید ،دهیگرد یامروزه منتف

 «.رودیان مید وبا رفتن علت از میآیم را حکم دائرمدار علت است، با آمدن علتیست، زید واجب نین حجاب در عصر جدیبنابرا»

 37.شودهم صرفا به همداستان بودن وی با ابوزید و الجابری اشاره می عشماویو در مورد 

 یبررس و نقد

« زن حر از زن برده یبازشناس»نکه فلسفه وجوب حجاب، یبر ا یل موجهیچ دلیتنها هم نهیح دادیسوم توض فصلچنانکه در 

 :در واقع، مساله این است که .برخالف آن است یمتون اسالم یاست، وجود ندارد؛ بلکه فضا

قابل  یخیسند تار ای با این مضمون،هیأن نزول آدرباره ش ا الاقل،یو ؛مدهآم یدر قرآن کر ن مساله به صورت فوقیا آیا. 1

  است؟ ارائه شده ییاعتنا

توان چنین مطلبی میاصال های اسالم، و با توجه به مجموع آموزه اسالم سازگار است یهار آموزهیبا سا یان فلسفهیچن آیا. 2

  را به اسالم نسبت داد؟

                                                           
35 .  http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion/ 

حجاب در قرآن لزوماً به معنای  عبدالعلی بازرگان، قرآن پژوه معاصر نیز بر این باور است که»: مطلبی که دکتر سروش دباغ از ایشان آورده چنین است.  36

های در معرض تحریک دیگران بوسیله پارچه بوده پوشاندن موی سر و استفاده از روسری و مقنعه نیست؛ بلکه متضمن پوشش عرفی و پوشاندن اندام

 «.شودلزوماً شامل موی سر و گردن نمیهاست که آنچه برای قرآن محوریت دارد، حفظ حریم در مناسبات و روابط میان زن و مرد و پوشاندن زینت. است

در این باره توضیح داده  13ده که مبتنی بر مغالطه اشتراک لفظ است و در پاورقی شماره سخن دیگری درباره آیه حجاب نقل ش البته از قول عشماوی. 37

 .شد

http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion/
http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion/
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 ؟توان فلسفه حکم به دست آوردیم؛ آیا از شأن نزول ه بودیأن نزول آشدر حد بود، حداکثر ین واقعه، اگر درست هم میا .3

 :ن مسائلیل ایاما تفص

ارائه ه، آن هم بدون یر درباره شأن نزول آیتفاس یبلکه در برخامده، یم نیچ عنوان در قرآن کرین مساله به صورت فوق، به هیا .1

ن کار به سهولت یموجود، ا یافزارهاکه امروزه با نرم) یعه و سنیش ریتفاس با تفحصی در. ، آمده استمعتبر یخیسند تارهرگونه 

 ا مطلب را از ائمه اطهار شنیدهیامبر بوده یکه در زمان پ یکس یعنی)ن مدعا یبر ا یمتصل یخیچ سند تاریهانسان ، (شودیانجام م

بنیاست از عل یتی، رواشودافت مییه ین آیر ایسدر تف یخیتار یسندبه عنوان که  یتنها مورد .یابدنمی( و واقعه را نقل کندباشد 

 :ت آمدهین روایدر ا. ل فوق ناسازگار استیکه اتفاقا با تحل ،یم قمیابراه

آمدند و پشت یزنان به مسجد م ن بود کهیا« بِهِنَّیهِنَّ مِنْ جَلَابِینَ عَلَیدْنِینَ یقُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِ یهَا النَّبِیا أَی» هیسبب نزول آ»
در راه آنها  یآمدند، جوانانیمغرب و عشا و صبح م ینمازها یبرا یگام وقتنخواندند، و شب هینماز م( ه و آله و سلمیصلى اهلل عل)سر رسول خدا 

: یعنی: )ذلک ادنی ان یعرفن فالیوذین: دیرمافینجا که میه را نازل کرد تا این آیپس خدا ا .شدندیت کرده، متعرض آنها مینشستند و آنها را اذیم
   0«.(رندیت قرار نگیآنها مناسبتر است تا چنان شناخته شوند که مورد اذ ین برایا

اند که هم تذکر دادهمفسران صدر اسالم  یبه زن برده و آزاد نشده؛ و برخ یاچ اشارهیهدر این روایت شود یچنانکه مشاهده م

شناخته شوند تا فرد فاسق مزاحم آنها [ در مقابل زناکار]به عنوان اهل پوشش و درستکار »ن است که یا« شناخته شوند»مقصود از 

« یعرفن»به تعبیر دیگر، مقصود از تعبیر  39«.شوندیگر متعرض او نمیمعروف شد د یبه پوشش و درستکار یرا اگر زنینشود ز

نه بازشناسی زنان آزاد از زنان برده،  جرأت اهانت نکنند؛ ه افراد فاسق،ک است، هرزه، بازشناسی زنان عفیف از زنان (شناخته شوند)

فقها، جواز  یبرخ ینکه فتوایخ با توجه به ایالبته در طول تار !تعرض نکنندزنان آزاد  فقط به زنان آزاد را بشناسند تا افراد فاسقکه 

آیه به ( یخیچ سند تاریبدون ه)را  حکم فقهین یا یاده، عدهزان بویکن یبرا( سر یولذا جواز نپوشاندن مو)عدم استفاده از جلباب 

 .اندن را تکرار کردهیز همیها نیاند و بعدگره زده فوق
 

ت کردن ی، اذیافراد البال ین است که براین حکم ایرا الزمه ایگر اسالم کامال ناسازگار است؛ زید یهان ادعا با آموزیاصل ا .2

ن مزاحمت اشتباها ینکه آنها در ایا ین برده و نگاه آلوده به آنها داشتن، مجاز است؛ و اسالم برازنا یبرا یجاد مزاحمت جنسیوا

 13.ن سخن کامال آشکار استیو بطالن ا! سراغ زنان حر نروند، حجاب را بر زنان حر واجب کرده

ک حکم، ییه بود؛ و شأن نزول این آاگر واقعه مذکور درست بود، شأن نزول  یحت. هم دارد یگریاستدالل فوق، اشکال د .3

غیرمستند اگر سخن  ینازل شد؛ و حت یو با چه اتفاق یطیدر چه شراه یآن آ یعنیشأن نزول . ر از فلسفه و علت آن حکم استیغ

ک یع یممکن است ضرورت تشر یعنیکند، نه فلسفه حکم را؛ یان میمفسران مذکور درست باشد، حداکثر شأن نزول حکم را ب

واقعه، آن  کدام وقوعکند در زمان یمعلوم مانسان داشته باشد، که  یو اجتماع یدر ابعاد مختلف روان یمختلف یاهشهیحکم، ر

حکم هنوز پابرجاست، حکم  یاصل یهاها و فلسفهشهی، اما چون آن رهدیآن واقعه مرتفع گرد ار شده کهیبسشود، اما ابراز حکم 

                                                           
 196، ص 1 البرهان فی تفسیر القرآن، ج.  38

تعرض لهن ألن الفاسق إذا عرف امرأۀ بالستر یعرفن بالستر و الصالح فال یأن  یذلک أقرب إل»: نین استو عبارات اصلی وی چ است «یجبائ» این نظر. 39

 . 583، ص8ان جیمجمع البتفسیر به نقل از  «یتعرض لهاو الصالح لم 

 .177-176، مساله حجاب، صید مطهریشه: ک.ن اشتباه، ریشتر این بییتب یبرا.13
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ها و طعنه یبه مسجدالحرام شد، برخ یر قبله مسلمانان از مسجداالقصییمنجر به تغ که یاتیمثال شأن نزول آ. ه استماند یباق

و تمام فلسفه حکم قبله  یست که علت واقعین بدان معنا نیان متوجه مسلمانان شده بود؛ اما ایهودیاست که از جانب  یمشکالت

ان جرات طعنه زدن به آنها را نداشتند، باز قبله، یهودی گریافتند و دیکم مسلمانان تفوق نکه کمین بوده؛ لذا با اید، فقط همیجد

ان یبود، حداکثر بیاگر اصل داستان درست م یا حتینکه اوال اصل داستان نادرست است؛ ثانیخالصه ا. ماند ید باقین قبله جدیهم

 .ه بود، نه علت حکمیشأن نزول آ

و برخی  مشهور فقها یآن فتوا یامده است، بلکه مستند اصلیم نیاست که در قرآن کر یز حکمیاستثنا شدن زنان برده ن: تذکر

 یکنند حتما مطلبیکه گمان م یکسان یعنیکه در بند قبل گذشت الزم بود؛  ید بر مطلبین نکته از جهت تاکیتذکر ا. ستروایات ا

ن بهانه یکه مهمتر) زان رایکن ین استثناینه است که اقلمداد شود؛ آنگاه چگو ید تا به عنوان حکم شرعیایحا در قرآن بید صریبا

گر، یر دیدهند؟ به تعبیم حا حکمش در قرآن آمده قراریآنچه صر یبرا یانهیقر (حجاب مو و گردن است یمنکران وجوب امروز

 ج دریرا یفتواروایات و ن استثنا فلسفه حکم را به دست آورند، یاستثنا بزنند و با ا یخواهند در حکم شرعیچرا در آنجا که م

د یمورد قبول است، اما آنجا که فهم محدوده حکم مورد نظر است، فقط و فقط با یدستور اله ییشناسا یبرا یفقها، به عنوان راه

 شود؟یارزش میگر بیات معتبر و اجماع فقها دیروا یه قرآن در کار باشد و حتیآ

 قابل احمد نظر. 5-3

اند، نه بوده« احتمال قابل اعتنا»ک ی یاجمالشان صرفا در مقام طرح یت که ان اسید ایآیبرم قابل مرحوممقاله آنچه از خواندن 

شان یمتن اآشناست  فقهکه با عرصه  یاگر کس؛ و 11داشته باشد« یادله کاف»خود  یاثبات مدعا یکه برا «بیرق یحکم فقه»ک یان یب

؛ و نیستد یجد یک حکم فقهی ای اثباتبر فقهی معتبر لاستدال در حد ارائه چ عنوانیشان به هیادله اابد که ییدرمرا مطالعه کند، 

فقط به آن مقدار از ادله نجا از باب نمونه یدر ا. د، قابل مناقشات فراوان خواهد بودکننگاه به آن ادله ن عنوان یاگر بخواهد به ا

 12.دوشمیاشاره آمده، شان که در مقاله دکتر سروش دباغ یا

گردد؛ یوجوب حجاب مو و گردن آمده، به همان مساله تفاوت زن مسلمان و برده برم یفن یمرحوم براآن که از قول  یلیدل

اند، نه به به اصل حکم توجه کرده یعنی ،اند، از این موضوع استفاده کردهروشنفکران فوق به نحوی متفاوت با شان ظاهراًیمنتها ا

 : کنند کهیگونه استفاده منین تفاوت ایشان از ایا. شأن نزول آن

و منظر بودن سر و گردن هر زن  یدر مرأ»: ار مهم است کهین امر بسیمسلمان نشانگر ا یعدم وجوب پوشاندن سر و گردن زنان برده»
 یزنان برده»چرا که . ستیل وجوب پوشش سر و گردن نیدل« نه زن بودن و نه مسلمان بودن»: گری؛ به عبارت د«ستی، حرام نیمسلمان
  «.بودند و پوشش سر و گردن بر آنان واجب نبود« مسلمان»م و ه« زن»هم « مسلمان

 : نکهید بر ایسپس با تاک

 « ست و بر آزادگان الزم است؟یر برده وجود دارد که پوشاندن سر و گردن بر آنان الزم نین زنان مسلمان برده و غیب یکنندگکیدرتحر یچه تفاوت»

 :تواند فلسفه حجاب باشد؛ خصوصاینم زین یکنندگکیاز تحر یریرند که جلوگیگیجه مینت

                                                           
 یمطالب ارائه شده، برای به گمان من، مجموعه»: د کهنکنیح میت خود قرار داده تصریش در سایدگاه خوین دییتب یکه برا یاان دو مقالهیشان در پایا. 11

 یبرا یکافی هیسرما"کند، گرچه یالزم را فراهم می هیسرما "چون احمد قابل یدانش آموز یا نبودن ادعایقابل اعتنا بودن "در مورد  یاجمال یداور

 «.را فراهم نکرده باشد "تراک نظرو اش یهمراه

 .و بررسی قرار گرفت نقدمورد  3 فصلاز  5و1یشان تاحدودی در بندهای ا یالبته ادعا .12
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گردد، و اسالم یمبرب آنها یچشم، ابرو، دهان، لب، دندان و چانه و ترک ییبایسر و گردن به ز یدر محدوده ییبایاساس زنکه یبا توجه به ا»
 «؟د مسلمانان قرار گرفته استیرد تأکنگونه مویگردن زن بوده که لزوم پوشش آن، امو ودر یت جذابیچه خصوصپوشاندن آنها را واجب نکرده است،

 یبررس و نقد

تنها  ییگوکه  یبه طوراست  یعاملتک یلیتحل ،ل مرحوم قابلیتحلشود که یشان دقت شود معلوم میاگر در متن استدالل ا

بودن  یمآن، دائ یبا نف سپساست؛  انمرد یکنندگکیتحراز  یریجلوگ، جه دهدیرا نت حجاب یدائم وجوب تواندیکه م یعامل

 هامروز است و یموقت امری شانی، که از نظر اهقلمداد گردیدن زن آزاد و برده یک بیتفک فقط آن فلسفه ده، وش یحکم حجاب نف

 :است طرحقابل سوال ن استدالل چند یا در مورد. ندارد یضرورت

 به کار گرفت؟ یک حکم شرعی یاستخراج فلسفه برا را برای یعاملتک یهالیتحل توان چنینآیا می. 1

 دارد؟را  (و حجاب یکنندگکین تحریب یارتباطیب)شان یا یمدعا توان اثبات یعاملل تکین تحلیهمآیا . 2

 ؟گرددیمنبر( که اشکاالتش بیان شد)روشنفکران عرب  یبه همان شان نزول مورد ادعا شانیا یمبناآیا . 3

 ؟شده استت یرعا معتبر یاستدالل فقهک یشان ضوابط یدر استدالل اآیا . 1

 :این مسائلل یاما تفص

م ین استثناء در قرآن کریاست که البته ا یک حکم فقهی« مسلمان یپوشاندن سر و گردن زنان بردهن جواز»چنانکه اشاره شد . 1

ست، بلکه ین« یاجماع یشیمعتبر و گرا یل نقلیدال یمقتضا»تنها ادعا کرده، نه شیدر مقاله خو و برخالف آنچه مرحوم قابل)امده ین

فقها بدان  مشهور یفتوا ؛ هرچند(ستبوده ا اجماع موردمخالف،  یبا توجه به وجود فقهانه، م و یبر آن دار یفراوانت ایروا نه

فه یوظن یر کردن ایتفس یعاملتک که نوعی است مرحوم قابل یلیمدل تحل اما آنچه در اینجا جای تامل دارد 13.تعلق گرفته است

به عنوان فلسفه حجاب مطرح کرد،  توانمیکه  یگر، در استدالل فوق، گمان شده تنها عاملیر دیبه تعب. باشدمی یشرع یاجتماع

و ) است، پس زنان بردهپوشش مو و گردن  وجوب مالکِ ،نیااگر »ان که ین بیمردان است، سپس با ا ک شدنیتحراز  یریجلوگ

استثنا شده، پس آن مالک، ( زنان« صورت» زینو )اکنون که زنان برده » :که شده جه گرفتهی، نت«شدیماستثناء د ینبا( ز صورت زنانین

 . «ندارد یپوشش مو و گردن لزومپس  نادرست است؛

باشد، چگونه  یکنندگکیاز تحر یری، صرفا و صرفا جلوگتواند مطرح باشدیزنان مپوشش  که در بحث یمالکتنها نکه یا اما

ح داده شد و تکرار آن یدر باب فلسفه حجاب توض یعاملل تکین تحلیضعف ا 3فصلز ا 5و1های در بنداثبات شده است؟ 

ده ین آن پدیتکودر  یمتعدد یهاهنجارشود که یار می، بسیاجتماع یهادهیدر پد»ن نکته که یا فهم بهتر یبرا فقط. ندارد یضرورت

ل در پوشش مردان یمتعدد دخ یدقت در هنجارها ،آن د باشد؛ ویتواند مفین عرصه پوشش میک مثال از همی ادآوریی« موثر است

است  ی، عملحداقلی از لباس زیر از منزل خارج شودک مرد فقط با ینکه ی، ا(گریاز جوامع د یاریو بس)جامعه ما  عرفدر . است

از  یگر، اگرچه ابعادیر دیندارد؛ به تعب یربط یجنس یکنندگکیلزوما به تحر ین مذمت اخالقیسته مذمت است؛ اما ایکه اخالقا شا

دارد  ین پوشش هم هست که ضرورت اخالقیاز ا یگریابعاد داست، اما  یجنس یکنندگکیاز تحر یریجلوگ برایپوشش مردان 

از پوشش آنها در درجه اول ناظر به بحث  یست که ابعادین یدیدر مورد زنان هم ترد. نداشته باشد یکنندگکیبه تحر یولو ربط

 ؟ندارد یگر ضرورتینباشد، د یکنندگکیاند که اگر تحرجه گرفتهینتو اما از کجا انحصار آن را استنباط کرده است، یکنندگکیتحر

                                                           
 .گرددتذکر این نکته از بدین جهت است که دقت شود که ریشه استدالل ایشان هم، نه به قرآن بلکه به یک فتوای فقهی برمی.  13



13 

توضیح داده شد، به اعتقاد بسیاری از مفسران و فقها، جواز نپوشاندن وجه و کفین برای عموم  جا، چنانکه در هماناز طرف دیگر

شده است؛ یعنی اسالم ز باب عسر و حرجی بوده که با وجوب آن بر زن تحمیل میکنندگی، بلکه ازنان، نه از باب عدم تحریک

گیرد که این حضور نباید با عسر عفیفانه زن در عرصه امور اجتماعی مخالفت ندارد، این را هم در نظر میمعقول و وقتی با حضور 

به . الزامی نشده استاز این باب  بساچهه است، شدپوشاندن وجه و کفین مانع حضور اجتماعی وی می چون و ؛و حرج توام باشد

و قانونگذار در کنندگی یک عامل در طراحی قانون حجاب است و حضور عفیفانه زن در جامعه، عامل دیگر، تعبیر دیگر، تحریک

ه فقط عامل است، نگیرد؛ برآیند مجموع این عوامل را در نظر می( که قسمتهایی پوشیده باشد و قسمتهایی باز)تقنین قانون حجاب 

 .کنندگی راتحریک
 

قابل قبول « یکنندگکیتحراز  یریجلوگ»در رد مالک  شانیاستدالل ااصل  م، باز همیل کنیتحل یعاملم تکیاگر بخواه یحت. 2

 یارتقا یفه زن برایو ناظر به وظ یاجتماع یکه نگاه) «در جامعه یشهوترانگسترش »از  یریجلوگ قبال درباره تفاوتالبته . تسین

بحث شد و توضیح داده شد که ( مردساالرانه است یبر نگاه یکه مبتن) «انمرد شدنکیتحر»از  یریبا جلوگ (ش استیجامعه خو

اگر  یاما حت ؛ا عواملت، نه تنهاین مساله اسدر ل یاز عوامل متعدد دخ یکینیز تنها  «در جامعه یگسترش شهوتران»از  یریجلوگ

ح مطلب یتوض. ستیبداند، باز هم اشکال مرحوم قابل وارد ن« یکنندگکیتحراز  یریجلوگ»قط فحجاب را  وجوب فلسفه یکس

در جامعه، آن حکم  یگرید یهاشود اما با توجه به مولفهیم االجراالزم یک حکم، به نحو عمومی ،یبنا به فلسفه خاص یگاه: نکهیا

آن است که اصال از ابتدا فلسفه حکم وجود نداشته  ین استثنا به معنایا ایشود؛ آیم از افراد استثنا یاعده یبراا ی ییهادر عرصه

شود که یبعد اعالم م. آن درس را ارائه دهند« یشناسروش»درس خود  ید دانشگاه موظفند ابتدایشود اساتیمثال اعالم م ؟است

ن استثنا، با آن فلسفه حکم یفهمد که ایلنظر ماقیمخاطب دق. ستندین قانون نیارشد دارند، موظف به ا یکه مدرک کارشناس یدیاسات

ندارند  یکه دکتر یدیاسات ییچون توانا یاما از طرف ؛واقعا انجام آن دستورالعمل، به نفع کالس درس است یعنیمنافات ندارد؛ 

بعد از که است  یدر حال حرکت به سمت یکم نظام آموزشگر، کمیو از طرف د ،ندیست از عهده آن کار برآیکمتر است و معلوم ن

فلسفه به  یالطمه تنهانه ء،آن استثناوقوع و لذا ماند، خواهد ن یدر دانشگاهها باق یبا مدرک کمتر از دکتر یچ استادیهگذشت مدتی 

 .شودزند، بلکه مانع اجرای ناموفق آن میینم یحکم اصل

یبوده باشد؛ اما همه م« مردان یشهوتراناز  یریجلوگ»ن یحجاب فقط هم ید فلسفه اصلیدر موضوع بحث حاضر هم فرض کن

هیز تنبیق به آزاد کردن برده، و نیبا انواع تشو)ک برنامه درازمدت ید در یو کوش ،مخالف بود یدارم که اسالم با اصل نظام بردهیدان

 یها به نوعن بردهیوه ابه عال. را از جامعه حذف کند یداربرده...( ، مثل کفاره روزه وکه مجازاتش آزاد کردن برده بود ییها

لذا ، مالکان آنها بوده و (شانزناشوییاز اموالشان گرفته تا حق ) ز آنهایاردار همه چیشدند، و اختیشهروند درجه دوم محسوب م

. دداریرا از آنها برم( شیمشروط به عدم آرا)، الزام پوشاندن مو یطین شرایدر چناسالم کرده است؛ یچندان بدانها رغبت نم یکس

  حجاب است؟ یبر عدم وجوب عموم یلین باشد، باز استثنا شدن آنها، دلیا اگر چنیآ
 

فلسفه حجاب  منزلهبه  را (ز زن آزاد و بردهیتما)عرب روشنفکران  یعمال همان مبنا ح نکرده، امایاگرچه تصر مرحوم قابل. 3

امبر یرورت پوشش مو و گردن زنان مسلمان آزاد در زمان پز ضیاحکام را قبول دارد و ن یشان وجود مالک برایرا ایدانسته است؛ ز

مرد باشد؛ پس  یاز شهوتران یریتواند جلوگیزان، ادعا کرده که فلسفه آن، نمیرفته، و سپس با توجه به استثنا شدن کنیو ائمه را پذ

دگاه یکه به د یشود همان نقدیح معلوم مین توضیبا ا. است آزاد از برده دانسته یز زنهایهمان تما یمالک را به طور ضمن
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بدون  ییز زن آزاد و برده بوده، ادعایتما ینکه حجاب برایا یاصل ادعا عنیی: هم وارد است شانیروشنفکران عرب وارد است، به ا

شان یکه ا یتواند فلسفه وجوب حجاب باشد، در حالین امر نمیپس ا ؛است یخیاز مسلمات تار یاریل، و بلکه برخالف بسیدل

 کرده، یحجاب معرفدانستن  یموقت یشان برایکه ا یمالک یوقتزنان آزاد در آن زمان را قبول دارد؛ لذا  یب حجاب براوجو

 .ز نادرست خواهد بودیندارد، ن یگر امروز ضرورتیشده، د یچون مالکش سپر: شان کهیا یریگجهینت نادرست است،
 

 استدالل در که چگونه بشودهم  یاست اشارهیک قرار گرفته، بد نک مجتهد مورد تمسیچون کالم مرحوم قابل به عنوان . 1

 رسدبه نظر می. مند دانستتوان آن را یک نظر اجتهادی روشدیده گرفته شده؛ و لذا نمینا یاستدالل فقه کی ضوابط برخی ایشان

ن مالک، به ادله ییکند؛ اما در تعق ورود به مالک و مناط حکم، حوزه شمول حکم را استخراج یاست از طرمرحوم قابل خواسته 

ت آن است، یبر قطع یحجاب، که شاهد یرامونیات پیبه کثرت روا یخود، از طرف ی؛ و در حرکت فکرتمسک کرده غیرمطمئنی

 ییو مباح الاقتضا یین مباح اقتضایب زینده گرفته، و یرا ناد( ا عام و خاصی)د یگر اقتضائات مطلق و مقیتوجه نکرده، و از طرف د

 11.استخلط کرده

ات یروا آمده، ش زنوشپما در مورد محدوده یکه مستق یاتی، عالوه بر روابحث حجاب در: توضیح اجمالی مطلب این است که

واضح  قدریبه عموم مردم یبرا این محدودهدهد اصل یکنندگان هست که نشان مهم در پاسخ به سواالت سوال یگریمتعدد د

به  اًمیکه مستق یاتیگر، عالوه بر روایر دیبه تعب 15.پرسندیر استثنائات آن سوال میو سا یرامون حواشیپ اندازهن یا مردم بوده که

ا یا نپوشاندن سر در خصوص زنان سالخورده، یآ نکهیمانند ا ییهانهیاشاره دارد، کثرت سواالت در زم حجاب محدوده واجب

                                                           
دهند که ینشان م یخوبشان بهین بحث حجاب ارائه شده و ایدر هم ید مطهریتوسط شه ییو مباح الاقتضا ییح اقتضااز مبا یاح نسبتا سادهیتوض. 11

شود شارع آن را  که باعث است یمصلحت یاز کارها نه دارا یبعض»: ن است کهیشان ایان ایخالصه ب. است ییاستثنائات حجاب، از مقوله مباح الاقتضا

 ندارند مباح شمرده ا حرمتی وجوب یبرا ینکه مالکیا ن کارها به علتیا. م آن دهدیشود حکم به تحر که سبب استای سدهمف یکند و نه دارا واجب

مباح شدنش وجود  گر از کارها علتید یبرخ یول .ن نوع باشدیاز ا د اکثر مباحاتیشا. نامندمی یاقتضائال یآنها را مباحها ن جهتیشوند و به هممی

را مباح  ن نوع از مباحاتیا. آمدمی الزمای کرد، مفسدهنمی اگر شارع آن کار را مباح یعنی ،کرده استمی جابیص آن کار را ایرخکه ت است یحکمت

 مصلحت تیشارع به خاطر رعا یآن کار وجود داشته باشد، ول ا ترکیدر فعل ای ا مفسدهی مصلحت ن نوع از مباح، ممکن استیدر ا. نامندمی یاقتضائ

که به خاطر حرج مباح قرار داده شده از  یمباحهائ. ده استیگر چشم پوشید حکم به اباحه کرده و از آن مالک ،کرده استمی جابیرا ا ر که رخصتمهمت

ده ین چشم پوشم آیشود، لذا از تحرمی بر آنها دشوار یاز کارها منع کند، زندگ یکه اگر بخواهد مردم را از برخ مقنن در نظر گرفته است .ل استین قبیا

ض ابغ»ن مباح و یتررا زشت که آن یتا حد ناپسند و مبغوض است یکه طالق از نظر اسالم، عمل ستین شک .ن مثال، مسأله طالق استیبهتر .است

خواهد بناء ازدواج نمی که اسالم ستا نیطالق ا ن مسأله در بابیرمز ا [...] م طالق نکردهین حال شارع مقدس حکم به تحریدر ع .خوانده است« الحالل

ن زن و شوهر وجود نداشته باشد طبعا یعالقه ب یوقت. که قانون بخواهد زن را به زور به شوهرش بچسباند ستیح نیو صح]...[ را بر اجبار و الزام بگذارد 

که  یا استثناهائی محارم است که در باب یهائخواه استثنا ل استین قبیاز هم حجاب باب یاستثناها غالب]...[  ان رفته استیاز م یکانون خانوادگ یربنایز

ل پدر یدر مورد محارم درجه اول از قب ج شهوتییته .تر باشد بهتر استدهیهر قدر زن پوش( ر شوهریغ)لهذا در مورد محارم . از لحاظ مقدار پوشش است

ل پدر یاز قب یمخصوصا در محارم سبب یبعد ر محارم درجاتبا باشد دیجاذبه زن مخصوصا اگر جوان و ز یول با صفر استیو فرزند و عمو و برادر تقر

فکر  .ر استیناپذن محارم اجتنابیکه ب است یادیز یاختالط و معاشرتها ضرورت ین موارد برایشارع در ا رخصت .ستیر نیتأثبی شوهر و پسر شوهر

 یجنس برادر، طبعا رغبت یدر مورد پدر و عمو و حت؟ واهد شددشوار خ یخانوادگ یالزم باشد چقدر زندگ د اگر پوشش زن نسبت به برادر و پدریکن

 «.همان عسر و حرج است در مورد پسر شوهر عمده مالک ی، ولیو استثنائ وجود ندارد مگر در افراد منحرف

که اصل تعداد رکعات نماز  دهدوجود این سواالت نشان می. پرسیدنداز امامان می مردم در باب شکیات نماز ی کهاین مطلب شبیه است به سواالت .15

 . شودای که مربوط به تعداد رکعات است، مطرح میبرای همه واضح بوده، و لذا سواالت درباره حواشی
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دهد ینشان م ،...نان وینشهینان اهل کتاب، باددم جواز نگاه به سرو گردن زا عیا سوال از جواز ی ،ز استیمار جایبفرد ا یزان، یکن

مسلمانان در  یکه برا ین حکمینند ایخواستند ببیشده و میقلمداد م یقطع برای زن مسلمان عموم مردم، اصل حجاب یبرا

ن حجم از یا. ریا خیاست  خاص هم واجب یط اجتماعیشرا یبرخ یا برایخاص  یهاگروه یواجب است، برا یط عادیشرا

د به ین فضا بایدر ا. گذاردینم یباق یدیسر عموم زنان مسلمان ترد یوجوب پوشاندن گردن و مومورد ه در یفقک ی یات برایروا

یا بدان معناست که اصل آن حکم، فید خورده، آیق ییاگر حکم مطلق، درجا. عمل کرد( ا عام و خاصی)د یاقتضائات مطلق و مق

در  ینفسه ضرورت داشته، ولیدهد که اصل حکم فید کردن، نشان میان مطلق، و سپس مقیا اتفاقا خود بیرورت نداشته، نفسه، ض

ا حرمت داشته، یه وجوب یاول یکه اقتضا مطلبی استو مثال  ،شودیاده نمین حکم پیا، یو به خاطر مالحظات ثانو یط خاصیشرا

ات در بحث یاطالقات روا ؟(ییمباح اقتضا= )به صورت مباح درآمده است  یطیر شرامثل عسر و حرج، د یابه خاطر مالحظهاما 

اصال به ( ستینکه اگر زن برده باشد، حجاب بر او الزم نیا)که مورد نظر مرحوم قابل است  یدین قیاست که ا یحجاب به نحو

ن استثناء، نه زن بودن در حکم پوشش مو و یابا توجه به »ند یشان بگویست که بتواند مناط حجاب را به دست دهد تا این ینحو

کند که اغلب استثنائات باب حجاب، از یات مربوطه آشکار می، دقت در روادیگرر یبه تعب .«گردن، مهم است، و نه مسلمان بودن

ح، ین توضیبا ا (.عت آمده استیمثال عسر و حرج، آن استثناء در شر یک عامل ثانویبه خاطر  یعنی)است  ییل مباح اقتضایقب

جه گرفتن عدم حجاب گردن و مو ینت یاستناد به عدم وجوب حجاب مو و گردن بردگان و عدم وجوب حجاب صورت زن برا

رد که اصل نماز ظهر یجه بگیخورد، نتید میبودن نماز ظهر در سفر ق ینکه چهار رکعتیبا توجه به ا ین است که کسیمثل ا ،...و

 !شودیش به حال و حوصله مخاطب مربوط ماهیهمان دو رکعت اولش است و بق

 

 مسلمان زن واجب حجاب بر میکر قرآن داللت .6

ات قرآن، محدوده حجاب چه اندازه است، خارج از حوصله نوشتار حاضر است؛ اما با ینکه بر اساس آیدرباره ا یلیبحث تفص

واژهاستفاده از ا واقعا یآباالخره  ن مقدار اشاره شود کهیده، الزم است حداقل به ایکه در مقاله مذکور مطرح گرد یتوجه به اشکاالت

 ر؟یا خیبر پوشش گردن و مو داللت دارد در قرآن کریم جلباب و خمار  یها

ن یروشنفکران عرب و مرحوم قابل هم هم یم حتیو چنانکه نشان داد؛ انددهیه فهمیرا از آ ین داللتیعموم مفسران تا امروز چن

(. ، که پاسخش گذشتیاست، نه حکم ابد یموقت یآزاد، و حکمک زن برده و ین مال تفکیگفتند ایفقط م)ند بوددهیه فهمیرا از آ

دکتر  سپسترکاشوند است؛ و  یرا مطرح کرده، آقاجلباب و خمار بر پوشاندن گردن و مو داللت نداشتن  یکه ادعا ین کسیمهمتر

 . تبیین شده است (35و  31های پاورقی: ک.ر) مقاالتی که اشاره شد؛ که غیرمعتبر و غیرمستند بودن ادعای ایشان در وریکد

بوده که زنان  ییهاخمار و جلباب، پارچه :اندح دادهیشناسان توضعموم لغتنیز خ و یعموم مفسران در طول تار آنچنانبرطبق 

 در مورد آنقرآن کریم ه ک( یامروز یاهیه روسریشب)داشته  یاندازه کوچکتر 16اند؛ خمارانداختهیسر خود م یبه صورت آزاد رو

                                                           
لسان ؛ 298مفردات ألفاظ القرآن، ص: ک.، ر«خمار»شناسان و مفسران درباره معنای ارائه شده از کلمه برای مشاهده اقوال برخی از معروفترین لغت.  16

؛ 366، ص6 ج ،؛ تاج العروس من جواهر القاموس291، ص3 ج ،؛ مجمع البحرین181، ص2 ج ،؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی257، ص1 ج ،ربالع

 .129، ص3 ج ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم
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و پشت  باالاکنون که  یعنی) دیرا هم بپوشان 18(هانبایگر)« جیوب»عنی با خمارها، ی 17«وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ»: فرمایدمی

کوچکتر از  یاندکظاهراً ) 19تهداش یو جلباب اندازه بزرگتر( دیتان را هم بپوشاننهیگردن و س یده شده، جلویسر شما پوش

دْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن یُیَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ »فرماید قرآن کریم در مورد آن میکه ( یامروز یچادرها

ر یبه تعب)د یک کنید، بلکه آن را به خود نزدیندازیسرتان ن یشود که آن را به صورت رها روید میکدر مورد آن تأعنی ی 53؛«جَلَابِیبِهِنَّ

  (.که دائما کنار رود د، نه شل و وارفتهی، حجابتان را محکم کنیامروز

می« وجوب»داللت بر « امر»صیغه  که شده تبیینبه تفصیل  نیز (علم اصول فقه مباحث الفاظ)شناسی مباحث زبان در همچنین

 کلماتدانیم که در هر دو آیه مورد نظر ه صورت امری بیان شد، ظهور در مفهوم وجوب دارد؛ و میای ب؛ یعنی اگر جمله51کند

به زنان امر شده که در پوششی که روی سر  ؛ یعنیشده است بیان «آمرانه» عبارتبا  (31/نور ؛ 59 /احزاب) جلباب و خمار

آن را به خود  بسنده نکنند، بلکهو هنگام حرکت گاه کنار رود  اندگذارند، به انداختن آزاد آن، که فقط باال و پشت سر را بپوش می

 . بپوشانند ماند با همین روسرینمایان میکه را ( سینه و گردن) لباسگریبان محل  ویژه،نزدیک کنند و به

کند که آن تاکید میدر شناخت دستورات الهی، خود قرو ؛ یه استآ« ظهور»مجددا تاکید این نکته شاید الزم باشد که این تعبیر، 

االطاعه ، در ردیف سخن خداست و همچون خود قرآن واجب(السالم هستندعلیهمکه مقصود ائمه اطهار)االمر سخن پیامبر و اولی

تواند سخن پیامبر و ائمه را نادیده بگیرد و صرفا بر اساس ؛ یعنی یک مسلمان، اگر ابهامی در مورد حکم خدا داشته باشد، نمیاست

از ظاهر قرآن هم آنچه قابل  داده شوددر واقع، این بحث قرآنی اخیر فقط از این بابت بود که نشان . شخصی خود رفتار کند تلقی

احکام خدا، زوایای مختلف ؛ نه اینکه برای شناسایی حجابیاستنباط است، همین حکم معروف حجاب است، نه حکم به جواز بی

 . کندتنهایی کفایت میقرآن بهظاهر 

مفید ، 52هم آمده اهل سنت منابع تنها در منابع شیعی، بلکه در مهمترین، که نهدر پایان سخن، شاید یادآوری این نکته تاریخی

ایشان که در بستر بیماری افتاده بودند تقاضا کردند برای من قلم و دوات ( ص)باشد که دو سه روز قبل از رحلت پیامبر اکرم 

                                                           
 .های خود را باید بر گریبان خویش زنندو روسری: 31سوره نور، آیه.  17

؛ مفردات ألفاظ 197، ص1 جس اللغة، یمعجم مقائ: ک.رود، ربه کار می( گریبان پیراهن)« جیب القمیص»، همواره به معنای «جیب»ینکه کلمه درباره ا. 18

 ؛288، ص1 ج؛ لسان العرب، 323، ص1 جث و األثر، یب الحدیغر یة فی؛ النها1229، ص2 ج؛ شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، 213القرآن، ص

 یق فی؛ التحق393، ص1 ج؛ تاج العروس من جواهر القاموس، 28، ص2 جن، ی؛ مجمع البحر115، ص2 ج، یر للرافعیب الشرح الکبیغر یر فیالمصباح المن

 .91، ص2 ج؛ قاموس قرآن، 119، ص2 جم، یکلمات القرآن الکر

؛ شمس العلوم و 283، ص1؛ النهایة فی غریب الحدیث و األثر، ج132، ص2جکتاب العین، : اند؛ ماننداین معنایی است که اغلب اهل لغت ارائه کرده.  19

؛ البته از ظاهر 199، ص1؛ الفائق فی غریب الحدیث، ج23، ص2؛ مجمع البحرین، ج272، ص1؛ لسان العرب، ج1139، ص2دواء کالم العرب من الکلوم، ج

؛ تاج العروس من 199مفردات ألفاظ القرآن، ص: اند؛ مانندخمار و در همان اندازه دانستهآید که گویی آن را همانند کلمات معدودی از اهل لغت برمی

 .371، صجواهر القاموس، ج

 (.به حالت رها نگه ندارند)ای پیامبر؛ به دخترانت و همسرانت و زنان مومنین بگو که جلبابهای خود را به خویش نزدیک کنند . سوره احزاب 59آیه .  53

 .درضا مظفر، اصول الفقهمحم: ک.ر.  51

الجامع الصحیح للسند من حدیث رسول اهلل و سنته و »: است که عنوان کامل کتاب این است( 251متوفی)معتبرترین کتاب اهل سنت، صحیح بخاری . 52

تصویر این صفحه از کتاب در . آمده است( نشر قاهره، المکتبه السلفیه)از این کتاب  29، ص1است که در ج 5669این روایت، حدیث شماره . «ایامه

 :آدرس زیر موجود است
http://www.sonnat.net/upload/article/FD8274DA.54CF.4A42/namaye.png?rnd= 
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کتاب خدا برای ما کافی )« حسبنا کتاب اهلل»برخاست و با تعبیر  خطابعمربن. عد از من گمراه نشویدبنویسم تا ببیاورید تا چیزی 

ای هم از او حمایت کردند و نزاع درگرفت و نهایتا نگذاشتند پیامبر وصیتش و عدهمخالفت کرد  (ص)، با درخواست پیامبر (است

و آنچه رسول به شما دستور ( 59/نساء) ه دستور پیامبر را باید اطاعت کنیدصریحا فرموده بود ککریم را بنویسد؛ در حالی که قرآن 

چیزی بگویم که بعد از من )پیامبر اگر به این تعبیر (. 8/حشر)د یاش را قبول کنیکرد، نه یکه نه یزید و در مورد چیریداد بپذ

یامبر همواره هنگام سخن گفتن در مورد امامت پس از یابیم که این تعبیر را پدر سایر کلمات پیامبر دقت شود درمی( گمراه نشوید

کسانی هم که با . اینجا نیز همان را مد نظر داشتند القاعدهعلیو  (معروفترینش در احادیث ثقلین و غدیر است)برد خود به کار می

مواظب . تمسک کردند« کافی استمان کتاب خدا برای»راه گمراهی و اختالف در مسلمانان را باز کردند، به  و ،این دستور مخالفت

در فهم قرآن ( یعنی احادیث پیامبر و امامان) معلم و مبین واقعی آننیازی از مدعی بی« کافی استکتاب خدا »باشیم ما نیز به بهانه 

 .وعده داده بود مبتال خواهیم شد( ص)نشویم، که به همان گمراهی که پیامبر 

 

 یبند جمع

آن  یدقت علم همدر مقاالت مورد بحث، . یت اخالق علمیو رعا یدقت علم: دو شرط داردالاقل  یک مقاله علمینگارش 

از  یاریرا بسیت نشده زیرعا یدقت علم. هایی مواجه گردیدبا چالش یاخالق علم همو  بود شدهنت ی، رعااستسته یگونه که شا

که  ییرا در عرصه های، زپژوهش دچار چالش بودده؛ و اخالق یطرح گرد یبعدتحت نگاه تکسخنان با ابهام و اشتراک لفظ و 

در عرصه مربوطه ندارند،  یا تخصصیاستناد کرده که  یارجاع به متخصصان معتبر، به سخن کسان یمولف صاحب نظر نبوده، به جا

و دالیلشان  استفاده نکرده،های مرتبط با این تخصص شناسیروشاز  الاقل در این مسالهشود تخصص دارند، یا اگر هم ادعا می

 . برای متخصصین این عرصه قابل اعتنا نبوده است

 . قرار گرفت یبه هر حال، در نوشتار حاضر مطالب دکتر سروش دباغ، در چند فصل مورد بررس

که نه  شدو معلوم  مطرح،طه شمول آن، یو ح یفرمان اله یه حداقلیدرباره نظر یبحثن و اخالق، یدرباره روابط ددر فصل اول 

ر ارائه شده در مقاالت یآن هم با تقر) یفرمان اله یو حداکثر یه حداقلین عرصه، منحصر در دو نظریقابل ذکر در ا یهاهینظر

در عرصه ) یه حداقلیو اثبات نظر یه حداکثریشان در رد همان نظریانات ایاثبات شود؛ و نه ب یگری، دیکیاست، که با رد ( مذکور

« یفرمان اله یه حداقلینظر»تر از ر موجهیشان به عنوان تفسیکه ا ینییمهمتر آنکه تب و ود است؛به مقص یو واف یکاف( یشناسمعرفت

ه یدر مقابلِ هردو نظر یاهی، یعنی نظرتبدیل کرده« یمطلق از فرمان اله یازینیب»نظریه  را به شانیه واقعی اینظر اند،کردهمطرح 

رود، تعارضی که دین به قربانگاه میه، ین نظریشان از ایر ایجه، با تفسیو در نت ؛ینداری، و لذا در مقابل اصل دیو حداکثر یحداقل

 . باشدبه موازنه متامالنه و رفع تعارض  یازین ماند تانمی

که اگر قرار به استفاده از موازنه  دشو معلوم  ،پرداخته یو نسبت آنها با احکام اخالق یت احکام فقهیدر فصل دوم به ماه

. انداخالق اقدام کرده ین احکام در ترازویه به توزیکسویشان کامال یکه ا یه باشد، درحالید دوسوی، موازنه متامالنه بامتامالنه است

ا یبر ضرورت و  یلیهست دل یزیا نه؟ اگر تمایوجود دارد  یفقه یهاهو آموز یاخالق یهان آموزهیب یزیا واقعا تمایآ به عالوه،

از  یعیز فعل طبیشان در تمایده شود، وجود نخواهد داشت و بلکه ادله خود ایسنج یاول یر ترازود ینکه دومید بودن ایمف یحت

ده شود، یسنج یاخالق یهابا آموزه یفقه یهاهاگر قرار است آموز ضمنا. استشان یخود ا یدر رد مدعا یل موجهی، دلیفعل اخالق

شیتا نشان داده شد که پیو نها. میقرار ده ین نزاع را قاضیاز طرف یکیک دادگاه، ین مثل آن است که در یچرا با اخالق سکوالر؟ ا
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زان اخالق را یراس، که میشمول، و چه در دستگاه اخالقچه در اخالق جهان -اخالق یدر ترازو یفرض امکان سنجش حکم فقه

توان با انکار یازگار است؛ و نمناس ینداریاست که با اصل د یفرضشین پیانکار نبوت است، و ا -داندیسکوالر م یعقل عرف

 .داشت( شیاندشتیمع و چهش یاندچه معرفت)نداران ید یبرا یاهینبوت، توص

معلوم شد . بود در فلسفه حجاب یقرار گرفت که عمال بحث یات مورد بررسین حکم حجاب با اخالقیدر فصل سوم نسبت ب

اگر هم . گیردگر قرار ید ین اخالقیل عناویباشد حتما ذ الزم یقضاوت اخالق یست، که براین یعیل طبافعاکه حجاب، از سنخ 

ل یاگر هم قرار شد حجاب حتما ذ. شوندین منحصر به عنوان عفت نمیم، آن عناویابیگر بین دیآن را با عناو یم ربط اخالقیبخواه

در حدود و ثغور و میزان پوشش ... و  یت، روانشناخیتی، تربیمی، اقلیفرهنگ یهام که مؤلفهیریشان بپذیشود، و مانند ا یعفت بررس

 .نه عرف جوامع سکوالر ،معلوم کند یک جامعه اسالمی یباید حدود و ثغور پوشش را برا ید، عرفِ جامعه اسالمنت داریمدخل

، ید، نه فقط مالحظات فریاگر با مالحظات اجتماع ،در فلسفه حجاب «یاز شهوتران یریجلوگ» نحوه تبیین ضمنا آشکار گردید که

و  یک مساله فقهیحجاب به عنوان  نسبتسپس  .نخواهد شد برداشتزنان  علیهل ناروا یک تحمیاز آن، چ عنوان یارائه شود، به ه

، ربط و یتیا هوی یت فقهین هویر درست از همیکه چگونه ارائه تصو معلوم شدو  مورد بررسی قرار گرفت، با اخالق یتیهو

 .دارد یرا در پ ینسبت اخالق

یشدن آن م یراخالقیک فعل لزوما به غیشدن  یا اجباریچهارم به قضاوت درباب رابطه اخالق و اجبار پرداخت که آفصل 

این قسمت از ، که در «غیراخالقی»ر و مغالطه اشتراک لفظ در مورد کلمه یدر باب وقوع ابهام در تعاب یپس از تذکر یا نه؟ انجامد

به لحاظ »و در جای دیگری از همان مقاالت به معنای )« مذموم»و « از حوزه اخالقخارج » یبه دو معنا یمقاالت مورد بررس

به موضوع بحث  ی، ربطیحجاب اجبار ورود نویسنده به بحث نه تنهابه کار رفته بود؛ هشدار داده شد که !( «اخالقی مجاز

غیراخالقی موجب اینکه اجباری شدن،  هیچ دلیل موجهی بردر این مقاالت  بلکه، داردن( درباره خود حجاب یقضاوت اخالق)

و  ارائه نشده است؛ ،گرددمی( گرییا هر عمل دی)حجاب ( «ربط به اخالقبی»و چه به معنای  «شایسته مذمت»چه به معنای ) نِشد

و  ینیهوم تکون مفیاشتراک لفظ و اشتباهی رخ داده بآنچه به عنوان دلیل ارائه شده، یا ناشی از خلط بین ایمان و اخالق است؛ ویا 

توجهی و بیاز اخالق  یبعدل تکیشه در تحلیاخالق دانستن، ر ینها، هرگونه اجبار را نافیعالوه بر ا .ار و ارادهیاخت یمفهوم حقوق

از اصول  یپاسدار»؛ و اگر ایشان ستی، اجبار لزوما خالف اخالق نی؛ و از منظر اجتماعدارد یفه اخالقیوظ یبه ابعاد اجتماع

و در پایان این . باشدیم یات اخالقییق و جزینیازمند ورود در مصاد یاین پاسدارید؛ چنندانیفه حکومتها میرا وظ« یاخالقنِ یادیبن

از  یامر به معروف و نهدینی، شاهد درون: شد اجبار در عرصه اخالق ارائه برای اثبات جواز، و بلکه ضرورتفصل، دو شاهد ساده

 .ستهاتمام انسان ینزد شهودات اخالق یزیستظلمشمول، مطلوبیت ت؛ و شاهد جهاناس یک جامعه اسالمیمنکر در 

 یدگاهیا دیآ جواز نپوشاندن سر و گردن اختصاص یافت تا معلوم شود بررسی اقوال مورد استناد ایشان درباره به پنجمفصل 

م یقرآن کر یفرمان خداوند فقط داللت قطع ییشناساار ینکه معیا پس از بیان؟ توان به اسالم نسبت دادغیر از حجاب متعارف را می

ن یبه ا ؛دنآگاه ساز یاز وجود فرمان اله آوریاطمینانند ما را به نحو نتوایز میات معتبر نیست؛ بلکه هم داللت ظاهر، و هم رواین

، به اسالماستناد  یبراشناسی، وشبه لحاظ رسخنانشان  ،اندقرار گرفته نویسنده محترمکه مورد استناد  ینکته پرداخته شد که کسان

ندگان آن سخنان یاز گو یاریبس از طرفی زیرا. شودجه ین مطلب در اسالم نتیا الزامی بودنآنها، عدم  مخالفتست تا از نی قابل اعتنا

م چنین و خودشان ه داشته باشد، یاعتبار یهقفتا نظرشان به لحاظ  دانندنمیاصال متخصص  ،(فقها)مربوطه  یرا جامعه علم

به لحاظ ، اندکردههم که در باب عدم وجوب پوشش مو و گردن در اسالم مطرح  ییهااستدالل و از طرف دیگر، ادعایی ندارند؛

 . ستیقابل قبول ن، این عرصه تخصصیشناسی روش
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کنند و یلت مدال یاات قرآن در عرصه حجاب بر چه محدودهیکه واقعا آ پرداخته شدن نکته یبه ا و سرانجام در فصل آخر

 .شمرندزن را الزم میپوشش سر و گردن  (ر جلباب و خماریباتعبا استفاده از )حداقل دو آیه از آیات قرآن چگونه 

ش از یدر طول ب یعه و سنیش یزن، آن گونه که همه فقها ین بحثها آن شد که اوال محدوده حجاب واجب برایماحصل همه ا

ت نکردن آن، نه فقط یک زن مسلمان، رعای یا الاقل برایشود؛ و ثانیسر را شامل م یردن و مواند، محدوده گهزار سال مطرح کرده

بودن  یبا اخالقلزوماً بودن آن  یست که اجبارین گونه هم نید؛ و ایآیز به حساب مین یاخالق یک خطای، بلکه یک تخلف فقهی

 .دا کندیپ یآن منافات

 یمن اتبع الهد کم و علییوالسالم عل

 ین سوزنچیحس

 

، و جامع 2جامع الفقه کتابخانه ، 6/3ث یجامع االحاد)نور  یقاتیموسسه تحق یافزارهان نوشته، عمدتا از نرمیدر نگارش ا: نکته

 .دوشمیمورد استناد جداگانه ذکر ن یکتابها ی؛ لذا آدرس کتابشناساستفاده شده است (1/2ر یالتفاس


