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  1اخالق يحجاب در ترازو
 

  يد سواريخورشم به روح پاک مرحوم احمد قابل؛ يتقد
 ر و سختيسر به ز ع بود و تنها،يوسکه  

  
اقامه »  يفرمان اله يحداقل هينظر« به سود  يلي، دالن شدهييتب ن و اخالق يان ديم روابطانواع  در ابتدا ،ن مقالهيدر ا. اشاره

در . شود يارائه م ياحکام اخالقو ياحکام فقه  يان  برخيم تعارض و رفع يصورتبند يبرا ينظر يچارچوب سپس. شود يم
بر که  ياز فقها و قرآن پژوهان يسر به بحث گذاشته شده؛ با استشهاد به آراء برخ يادامه مسئله حجاب و پوشش گردن و مو

به بحث گذاشته شده، با وام  يظر اخالقندارد؛ مسئله حجاب از من يسر و گردن حرمت شرع ين باورند که نپوشاندن مويا
  يکنون در روزگار سر و گردن يشود که نپوشاندن مو يد راس، استدالل ميويد» ف در نظر اولياخالق وظا«ه يکردن نظر
 مطابق با ،يبسنده کردن به حجاب عرف شود که يد ميدر انتها تأک. ستيفانه نير عفياز  کنش غ يو مصداق ندارد يقبح اخالق

ش که تنها ياند شتينداران معيپس، چه  د .ستين ده انگاشتن مراد شارع و خداوند ينادمتضمن  ،»يفرمان اله يحداقل هينظر«
 شهيانددهند و در يبها م هم يعقالن ياخالق ليش که به دالين معرفت اندندارايدرباره حجابند، و چه د يهاحکام  فق در بند
سر و  يق کنند که نپوشاندن مويتوانند تصد يم د،اخالقن يدر ترازو يناحکام فقهيو توز ان فقه و اخالقيتوازن م يبرقرار
  .ندارد يقبح اخالق االصول يعل گردن

نصورت بهتر ير ايبحث آشنا شوند، خوبست مقاله را از ابتدا بخوانند؛ در غ يو فلسف يلند با چارچوب نظريکه مايکسان
  .   رنديدر مطالعه گ )ياريب اختو حجا يحجاب  اجبار(  است مقاله را ازبند سوم

  
  ن و اخالقيان ديروابط م انواع.۱

باز شناخت و گر يکدين و اخالق از يان ديرا م يا روابط چندگانه ،يبه نحو استقرائ توان يم، در قلمرو فلسفه اخالق
شناسانه  م ابتناء داللتا عدي تواناز ابتناء يم .يشناخت و روان يشناخت ، معرفتي، وجودشناختيشناخت داللت :ک کرديتفک

به دست  ينيتنها به مدد متون د يواژگان اخالق يا معانيد آيتوان پرس يگر مير ديورد؛ به تعبان آيسخن به م نياخالق بر د
احراز  نيمستقل از د يخالقواژگان ا يکنم معان يتصور م.  دارند ييمعنا ينيمستقل از متون د ش خود ويا از پيند يآ يم
در وهله  الزم باشدد؛ ندار ييچه معنا يخوب ،ياحسان ، بد ،م عدالتينکه بفهميا يبرا ست کهينگونه نيا، واقع در . شوند يم

  . ردمراجعه ک ينيد متون به  نخست

                                                             
،  يردامادياسر مي ،ين کماليحس ور،يمحسن کد ،ين کاجين دباغ، حسيان عرفان بادکوبه، حسيو همکارانم آقا شنهادات و مالحظات دوستانين مقاله از پيشدن ا ييدر نها. ١

  . سپاسگزارم انهمين صمشاياز ا. استفاده کردم زانيگر از عزيد ينژاد و برخ يسحرناز سماعو  يد توسليو خانمها ناه ياشکور يوسفيحسن 



ق و سعه ي، ض٢»يکاربرد يه معناينظر«ش خود واجد معنا هستند و مطابق با ياز پ يشناسانه، واژگان اخالق به لحاظ داللت
. شود يدار ميله کاربران زبان پديگوناگون بوس يها اقيجه کاربست واژگان در سيو در نت يک جامعه زباني آنها در ييمعنا

 االحسانو  بالعدل يأمر انهللا« ديگو يم خداوند در قرآن  يوقت.  ن امر استيد ايقرآن هم مؤ ياخالق يها آموزهتأمل در 
، ٤»نيللمتق يهد هيب فيذلک الکتاب الر«و  ٣»تذکرون لعلکم ظکميع البغي و المنکر و الفحشاء عن ينهي و ذيالقربي وايتاء
 »يقو« و »منکر« ،»فحشاء« ،»احسان« ،»عدل« چون يميمفاه ينيشا ديو پ يعرف ينامعاز  وحي مخاطبان يتلق ودرک  به ناظر

  . است صورتگرفته مفاهيم اين عرفيِمصاديق و تلقي و تصور به ناظر ،مفاهمه و تخاطب و ميگويد سخن
 ميباشند مخاطبپيا نميتوانستند و نداشتند تاريخي را  و احسانعدل م يمفاه يمعان از درکي ،وحي کالم مخاطبان اساساً

بعثت التمم  يان« :اسالم  نقل شده است يامبر گرامياز پن يهمچن. کند يدعوت م يخيکه آنها را به عدل و احسان فراتار
کن تان لم « :تندان عمر ابن سعد گفيا خطاب به لشکراست که در روز عاشورن نقل شده يو از امام حس ٥»مکارم االخالق

درک و توان  يالجمله م ين است که فيهر دو سخن ا ؛ مفروض٦»اکميدن يو کنتم التخافون المعاد فکونوا احرارا فنيلکم د
ا يتوان  از ابتناء و  يمن، يوه بر اعال .سراغ گرفت ينيبا اخالق د از تناسب و تالئم آن داشت واز اخالق  يا ينيشا ديپ يتلق

 ٧» يفرمان اله يحداکثره ينظر«که به يکسانعموم . ن  سراغ گرفتيبر د ياخالق يها ارزش يعدم ابتناء وجود شناخت
جستن به  بدون تمسک رج در عالم خا ياخالق و اصول ين اوصاف اخالقيتوان راجع به  تع يمنن باورند که يمعتقدند، بر ا
، يواژگان اخالق يتوان درباره معان ين باورند که نمي؛ چنانکه بر اسخن گفت ل و قرآنيل تورات، انجياز قب متون مقدس

هان د در جيد و نباي، با ي، بدير خوبينظ ين اوصاف اخالقيتع، هم شانيا يمطابق با رأ. سخن گفتينيمتون دمستقل از 
در  ٨.ن رجوع کرديد متن د بهيبا يم اخالقيمفاه ياحراز معان يبراهاست؛ هم   رامون  متوقف بر تعلق اراده خداوند بدانيپ
و استفاده از منابع  است ينين دوموجه هم  تنها متوقف بر رجوع به  مت ياحراز معرفت اخالق شان،يا ي، مطابق با رأن حاليع

اخالق بر  يشناخت يهست يابتنان بدان معنا است که قائالن به يا .ستيمعرفت بخش ن ير عقل عرفينظ ،نيمستقل از د يمعرفت
 يممکن است فرد ابتنا يعني. ستيگرچه عکس آن ضرورتا صادق ن ،رنديپذ يز ميرا ن يشناخت معرفت ين، الجرم ابتنايد

فرمان  يحداقله ينظر «قائالن به عموم در مقابل، . رديرا نپذ يشناخت يهست ياما ابتنا ،ردين را بپذيد راخالق ب يشناخت معرفت
در  ين اوصاف اخالقيعتست؛ همچنانکه ين نيبه د قف بر رجوعمتو يواژگان اخالق ياحراز معانن باورند که يبر ا ٩»ياله

                                                             
2.usage theory of meaning 

، تهران، سکوت و معنا،  »نيتگنشتايدر فلسفه و ير از شباهت خانوادگيسه تقر: ها و معناهايباز« سروش دباغ،  :د به ي، نگاه کنيه معنا شناختين نظريشتر با ايب ييآشنا يبرا
  .۴۷- ۶۲راست دوم، صفحات ي، و۱۳۸۷صراط، 

  ٩٠ه يسوره نحل، آ. ٣
  ٢ه يسوره بقره، آ. ٤
  مبعوث شده ام  يم مکارم اخالقيل و تتميتکم يمن برا. ٥
  ديخود آزاده باش يايد، در دنيهراس يت نمد و از آخرين ندارياگر د. ٦

7. Strong Divine Command Theory 
  :تو نقد شده اس ل به بحث گذاشتهين در مقاله ذياخالق بر د يابتناء  داللت شناخت. ٨

 . ٤٣- ٦٠، صفحات ٩٠ه قم، زمستان ، دانشگاياخالق يپژوهش ها  يپژوهش -ي، فصلنامه علم"نيمعناشناسانه اخالق به د يوابستگ" ، يجواد دانش و رضا اکبر
9. Weak  Divine Command Theory 
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معرفت  احراز اما  ؛وجود دارندن يلکه به نحو مستقل از د؛ بستيعلق اراده خداوند بدانها نز متوقف بر تيجهان خارج ن
 يحداقل هينظر«قائالن به  از ين حال، برخيدر ع. ديآ يراچنگ نممستقال  فن است و يف بر رجوع به دمتوق موجه ياخالق

، عقل انسان در ين تلقيمطابق با ا .موجه را  کشف کند يتواند معرفت اخالق يه عقل ما مکنند ک يد ميتأک » يفرمان اله
در واقع، . وند استانگارد  که مراد خدا ينهد و آنرا موجه م يکند و بر آن صحه م يرا کشف م يزياخالق همان چ يواد
 يکند؛ کشف يکشف مرا  يخالقا ييو ناروا ييکند؛  بلکه  به نحو مستقل، روا يت نميعقل از متن  مقدس تبع ،ين تلقيدر ا
عقل و  ن و اخالق و توسعاًيان دياز رابطه م ين درکياز معتزله  چن يبرخ١٠.متناسب و متالئم با اراده و فرمان خداوند است که

 يدعاو يت معرفت شناختيراجع به حجد يبا ن ندارد وياء معرفت شناسانه بر داخالق، ابتن شان، يا يا بر تلقبن. داشتند يو وح
و مرحوم  ييمرحوم طباطباچون  يلسوفانيز فيمعاصر ندوران  ، دريعيسنت ش در. ن سخن گفتيبه نحو مستقل از د ياخالق
 ينيتوان به نحو مستقل از متون د يشان ميا ينا که مطابق با رأن معيبد .گفتند يسخن من ياز د از استقالل اخالق   يمطهر

در  يين تفاوت که طباطبايبا ا ؛کرد يبحث و فحص فلسفسخن گفت و  افعال ياتو قبح  ذو حسن  يدرباره  اوصاف اخالق
، آورد يمحساب ه ب »يادراکات اعتبار«را در زمره  ي، ادراکات اخالقسمياصول فلسفه و روش رئالکتاب  مقاله ششم

از حسن  يد؛ حال آنکه مطهرنريگ يده بر مپر قالًعبارز از اعتيش از هر چيرامون ندارند و بياز جهان پ يتيکه کاشف يادراکات
 کانت چون   يلسوفيهم فن يدر سنت فلسفه اخالق مغرب زم١١.نشاند يگفت و آنرا بر صدر م يافعال سخن م يو قبح ذات

استخراج  ١٢»امر مطلق«چندگانه  يها يبند و صورت يياز سوژه استعال که  ين عقل عمليامفرتوان درباره  يممعتقد است که 
دفاع ن مدعا ياز ان سخن گفته و ير دب اخالقشناسانه  در واقع، او از عدم ابتناء معرفت. کرد يشود، بحث و فحص عقل يم

  .کرده است
توان از  يم ينيدر جوامع د خصوصبه کنم  يتصور م توان گفت؟  ين و اخالق چه ميان ديم يروان شناخترابطه  درباره

 يک فعل اخالقيا ترک يانجام و  نه شدنينهاد ياز موارد برا ياريدر بس. وردان آيبه من سخن ياخالق بر د يروانشناخت ابتناء
مستظهر به  ،اخالقنجا يگر در اير ديبه تعب. د کرديانت تأکياخالق بر د يتوان بر ابتناء روانشناخت يم، ينيک جامعه ديدر 
بر آنها به  ديتأک اما ؛دست آورده برا   ياز اصول اخالق يريکث ييتوان روا يبه مدد قوه عاقله، مهر چند  . ن استيد يبانيپشت

، گزاره مثالً . دهد يا ترک فالن و بهمان کار را ميزه انجام و يشان انگياست و به ا نان ياز متد يريکث منبه، ينيمدد اخالق د
در قلمرو اخالق . بدست آورد يعقالن يها ا استداللب توان يرا م ن گزارهيا يدرست. ديريرا در نظر بگ »بد است ييغ گودرو«

                                                             
  :ن شده استييتب يل به خوبيدر دو منبع ذ» يفرمان اله يحداقلهينظر« و »  يفرمان االه يحداکثر هينظر« . ١٠

“Divine Command Theory”, Internet Encyclopedia: A Peer-Reviewed Academic Resource 
Philip Quinn (2006) “Divine Command Theory” in J. Dreier (ed.) Contemporary Debates in Moral Theory (Oxford: 
Blackwell Publishing), pp. 53-73. 

  :د بهيدرباره اخالق،به عنوان نمونه، نگاه کن يو مرحوم مطهر ييمرحوم طباطبا يشتر با  آراء فلسفيب ييجهت آشنا. ١١
  .۳۹۶- ۴۲۵و  ۳۴۳- ۳۶۵، صفحات ۱۳۸۵، صراط، تهران، تفرج صنع، " ديومسئله است و با يمطهر" و " ياربادراکات اعت درباره يقيث تطببح" م سروش،يعبدالکر

شگاه امام صادق، ، داننامه حکمت  يپژوهش– ي، فصلنامه علم"ن متقدميتگنشتايو و ييافتراق و اشتراک اخالق طباطبا: قت در اخالقياعتبار و حق" ن دباغ، يسروش دباغ و حس
  .   ۱۱۱-۱۳۰، صفحات ۱۳۸۹، تهران، ي، نر جهانيزبان و تصوسروش دباغ، : نک دري،  ا۱۳۸۷زمستان 

12. Categorical Imperatives 



 نيشتريب يده برايانه شدن فينه شدن ضرر و کميشيبد است، چون متضمن ب ييد دروغگويگو يم ١٣»ييده گرايفا«، يهنجار
، در واقع است؛ ين عقل عملياماز فر يکي يمتضمن نف ييدروغ گو ديوگ يم ١٤»ييفه گرايوظ«ن، يهمچن.افراد جامعه است

که يهنگامگر، يد ياز سو١٥.»يريپذ ياصل جهان شمول«است که عبارت است از  »امر مطلق«اول  يمتضمن نقضِ صورتبند
 يزه اصليانگ .»دروغگو دشمن خداست«، ينيد يند که مطابق با آموزه هايب يکند، م ين مراجعه ميندار به متن ديک دي

ن باب، دشمن خدا يدر ا صرف يعقالن  ياز بحث ها، فارغ ييراست گفتن و اجتناب از دروغ گو ينداران برايعموم د
هستند  ينيکه د يدر جوامع باشد؛ خصوصاً ين مبتنيبر د ياز منظر روانشناخت تواند يم اخالق پس. دروغگوست قلمداد شدن

  .د کردييتأانت سخن گفت و آن را ياخالق بر د يتوان از ابتناء روانشناخت ي، مدارد يادين در آن جوامع نفوذ زيو د
 يابتناء داللت شناختوردم، آ چنانکه ١٦.ميمرور کردبه نحو مختصررا   نيو د ان اخالقياصناف چهارگانه روابط م تا کنون

و  دانست ينيش از رجوع به متون ديپ ،را ياز واژگان اخالق يبرخ يد معناين ناموجه است؛ چرا که دست کم باياخالق بر د
به باور من ن، يعالوه بر ا. ن همت گمارديد ياخالق يها رفت و به فهم گزاره ينيبا مدنظر قرار دادن آنها به سراغ متن د

  يانطور که برخاست، ناموجه است؛ چرا که هم ين مبتنيکه بر ابتناء وجود شناسانه اخالق بر د» يفرمان اله يحداکثره ينظر«
ر يغ اند وکه با عقل متعارف ناسازگاراست  يا ين اخالقياز فرام تيه، تبعين نظريتن دادن به ا؛ از لوازم اند متذکر شده

ما  ياخالق يشهودها ،شکنجه کردگناه را  يد کودک بيبااگر خدا فرمان داده باشد که  ثالًم ١٧.شوند يقلمداد م ياخالق
اراده و خواست او بر همه  کهيبه نحو ،کند يم قلمدادديخدا را مبسوط ال ين تلقيع، ااقدر و. ن فعل خطاستيد انجام ايگو يم

خداوند من  ين اخالقي،  فرامين تلقيمطابق با ا. يعرف ياخالق يشهودها و يات عقليهيبد بر يرد؛ حتيگ يز سبقت ميچ
رابرت آدامز، ر يلسوفان اخالق معاصر نظياز ف يبرخ .ديسنج يار و محکيچ معينرا با هتوان آ ياست و نم ١٨»يگزاف«و  يعند
م که يکن يت ميتبع ييخدا ين اخالقي، ما  از فرامين تلقيمطابق با ا  .اند دست دادهه ب  يه فرمان الهياز نظر يمعتدل يتلق

 به نظرم١٩.کند يگناه  امر نم يبه شکنجه کردن  کودکان ب يين خدايم که چنيدان ين باشد، مياست؛ اگر چن» مهربان«م يدان يم
کم مخاطبان کالم خداوند، از منظر داللت  دست ن را ندارد؛ اما اوالًيشيمشکل قرائت پ يه فرمان الهياز نظر يا ين تلقيچن

 يدرک و تلق تينهادر ، ين تلقيمطابق با ا ،اًين بدانند؛ ثانيش از رجوع به متن ديرا پ» مهربان«واژه   يد معنايبا  ،يشناخت

                                                             
13. Utilitarianism 
14. Deontologism 
15. universalizability principle 

  : د به يونه، نگاه کنن و اخالق، به عنوان نميان ديبحث از روابط  گوناگون م يبرا. ١٦
T. Tannsjo (2002) Understanding Ethics: An Introduction to Moral Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press), 
Chapter 1.   

  .۱۳۸۴، صراط، تهران، اخالق ين در ترازويد،  ييابوالقاسم فنا
  . ۱۳۹۱ز ييه دانشگاه امام صادق، پاي، مصاحبه با  نشر"نه اخالقين در آئيد" ؛ همو، ۷، فصل ۱۳۸۸ ، تهران ، صراط،در فلسفه اخالق ييدرسگفتارهاسروش دباغ، 

، نيبر فلسفه د يدرآمد: ينيعقل و اعتقاد دگران، يکل پترسون و ديما: د به يوارد شده، به عنوان نمونه، نگاه کن»  يفرمان اله يحداکثر ه ينظر« که به  يينقدها يبرا  .١٧
  . ۴۲۷- ۴۶۱، صفحات ۱۳۸۷، طرح نو، تهران، يم سلطاني، ابراهياحمد نراقترجمه 

18. arbitrary 
  :د بهيآدامز،نگاه کن يرأشتر با يب ييآشنا يبرا .١٩

Robert Adams(1987) “A Modified Command Theory of Ethical Wrongness”,The Virtue of Faith and Other Essays in 
Philosophical Theology,(New York: Oxford University Press). 
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د ين خداوند را مقي، فرامنياديبن ياخالق يو گزاره ها يم اخالقيگر مفاهيو د يمهربانمفهوم ور ما از حدود و ثغ يعرف
ل يتحو» يفرمان اله يحداقله ينظر«از  يبه نسخه ا» يفرمان اله يحداکثره ينظر« ن است که ين سخن ايالزمه ا. کند يم
پرده  يا يالقاخ يو بد ياز خوبت  تام دارد و يمدخل ياخالق ييواو نار ييروا» کشف«شود که مطابق با آن، عقل ما در  يم

 . فا نکنديا يان نقشين ميباشد و در ا يو عرض يو تبع يلينکه طفياسب و تالئم با خواست خداست؛ نه ارد که در تنيگ يبر م
ش رو  از يمسائل  پ يصورتبندانگارم و در  يدارم و آنرا موجه م يهمدل»  يفرمان اله  يحداقل هينظر«از  ين تلقيبا ا شخصاً

 يها ل آموزهياخالق را ذ ن ويان ديشود که روابط ميمطرح م ين بحث وقتيم که ايت داشته باشيعنا . کنم يآن  استفاده م
 يما با خدا يان شرقيدر اد. کنديدا ميت پينجا محوريم، چون قصه اراده خداوند در ايکن يصورتبند يميان ابراهياد
 يمعنان ياخالق بر د ابتناء و عدم ابتناء  يوقت. ديآ يان نميز به مياو ناز اراده  يم و قاعدتاً سخنيسرو کار ندار ٢٠»انسانوار«

برادران وان در رمانيآن سخن مشهور ا .ان باشديخداوند در م خواست و اراده يپا کند که يدا ميپ يمحصل
  .ن مقام استيمناظر به ه »مجاز استز ياگر خدا نباشد همه چ«که  يوفسکيداستاکارامازوف

  
  يو اخالق يان احکام فقهيتعارض م.۲
در  ؛ا دست کم همسو نباشنديمتعارض باشند  ينيبا احکام د يعرف ياحکام اخالق، از مواقع يتوان تصور کرد که  برخ يم
و  يام اخالقان احکيرابطه م ،اهل منطق ريبه تعب. وجود دارد يملأقابل ت يپوشان همان آنها يم از موارد يريدر کث که يحال

و احکام  ينيان احکام ديم يفصل مشترک ن است که همين سخن ايالزمه ا. است »عموم و خصوص من وجه« ينياحکام د
انت قرار يره ديدر دا ياحکام اخالقاز  يبرخ يعنيان آنها سراغ گرفت؛ يم را يفصل مفترقتوان  يهم موجود دارد،  ياخالق

ممکن ن است که يد ي، احکام فقهاقين سيدر ا نيمراد از د .تعارض دارند ينيد يها با آموزه رسد يبه نظر مرند و يگ ينم
ن يکه د داشتخاطر ه د بيد، بايآ يان ميبه م ينيد يها سخن از آموزه يوقت .متعارض باشند ياخالق يها آموزهبا است 

که با ستند ين ٢١يهنجار و يارزشه ک ييها آموزه ؛ هم هست يشناختهان يو ک يها و معتقدات وجودشناخت بر آموزه شتملم
انسان، سماوات و  ن ازيدر د يمثال وقت يبرا. نداناظر به امور واقع اند؛ بلکه سخننچيدر بپ ميبه نحو مستق ياحکام اخالق

ن يدر ا. هستند يشناخت و انسان يشناخت ، جهانيوجودشناخت، يدعاونيد؛  ايآ يان ميسخن به م... و  جهان پس از مرگ
 يها آموزهل يو در ذ اند يکه هنجار ينيد يها گر آموزهياما، د . ديآ يش نمين پيان اخالق و ديم يميمستق عارضمواقع، ت

 .ناسازگار و متعارض باشند  يعرفِ يتوانند با احکام اخالق ياالصول م يکنند، عل يدا ميبروز و ظهور پ  يو فقه ياخالق
از  يبرخ ،ياما احکام فقه ؛دارند يکام اخالق سکوالر همپوشانبا اح يمعتنابهبه نحو  ن،يد موجود در يدستورات اخالق

نکه يا رينظ، ميرا در نظر آور ه فرمان که در کتاب مقدس آمدهد مثال. تعارض دارندو سکوالر  يعرف ياحکام اخالق مواقع با
قابل  يهمپوشان ا احکام اخالق سکوالر،ن موارد بيا. »يد زنا کنيتو نبا« و » ييد دروغ بگويتو نبا« ،»يرا بکش يد کسيتو نبا«

 يها آموزه پس . ندناسازگاراخالق سکوالر  يهادستاورد  با »سنگسار«و » ارتداد«ر ينظ ياحکام فقه يبرخ دارد؛ اما يتوجه

                                                             
20. personal 
21. normative  



، هنگام بروز تعارضدر  .چد و با آن متعارض باشديپاند با احکام اخالق سکوالر در بتو ياالصول م يعل ،ينيد يهنجار
ان احکام يميو نسبت سنج ياحکام اخالق يبا وارس ديبا، داشته باشد يسجممن يمنظومه معرفت خواهد همچنان يمکه  يصشخ
آنچه راولز از آن تحت عنوان  هب يبه لحاظ روش شناخت .رديسراغ بگن دو يان ايمرا  ين و تعادل، توازيبا احکام اخالق يفقه

؛ )شود يبرقرار م واکنش يدر دو سو ييايميش يکه در واکنش ها يا ثل موازنهم( معتقدمکند،  ياد مي٢٢»موازنه متأمالنه«
ن يقرار دادن ا ش چشميبا پ٢٣.کند يان ميمعرفت بمختلف  يها گوناگون ما در شاخه يشهودها دربارهن قصه را يراولز ا

 يها رشتهدر  يمختلف يدهان است که ما شهويله اأمس. ديرا سامان بخش شيخو يتوان نظام معرفت يم، يآموزه روش شناخت
هم مجموعه معتقدات ما را  ين شهودها رويم و ايدار... کيزيخ، في، تاريجامعه شناس ،يروانشناس ن،يعرفان، د فلسفه،

ر تعارض باشند، د يفقه يها ا با آموزهيو  ي، روانشناسعرفانما در  يما با شهودها ياخالق يکه شهودها يهنگام. سازند يم
انسان  يو مبان يد به سراغ مباديم، باين تعارض را بهتر بفهمينکه ايا يبرا. مين موازنه همت بگماريبه ا ديبارفع تعارض  يراب

ا توان مسأله ر يم .دنريگ ياز کجا نشأت م ها ن تعارضيم اينيم و ببيهودها بروآن ش يشناخت معرفت و يشناخت ي، هستيشناخت
در  ن مکاتبياز ا يکيم؛ يمواجه  يمختلف يها معاصر با نحله  يشناس  معرفتدر . کرد يصورتبندز ين يشناخت از منظر معرفت

به  موجه تر و رهگشاترگر مکاتب ياس با ديت که در قاس ٢٥»معتدل ييمبناگرا -ييانسجام گرا« ، ٢٤»هيتوج« يه هايان نظريم
ن يمطابق با ا٢٧.ن معاصر استيو دلسوف اخالق يشناس و ف ، معرفت يدئون نحله رابرت آياز قهرمانان ا يکي ٢٦.رسد ينظر م

 ...و  يست شناسيز، يشناس روان اخالق، ،يشناس ن، جامعهيد يها مختلف ما در قلمرو يشهودها ،يشناخت مکتب معرفت
 ير و تأثر بر رويرند، بر اثر تأثيگ يمگر قرار يکدين شهودها در کنار يا يوقت. دارند يا ٢٨»هياول يشناخت ت معرفتيحج«
 کرد و يگوناگون را وارس يشهودها، ن روشيتوان با ا يم. شود ياد ميکم و زآنها  يت معرفت شناختيحج زانيگر، ميکدي
ن ين امر البته مختص اخالق و ديا ان آنها سراغ گرفت؛يرا م يتالئم و تناسب د وينها را سنجآ يت معرفت شناختيزان حجيم
ر يتقربا د يبا ياخالقاحکام و  يفقهان احکام يحل تعارض م يبرا نيبنابرا. رديگ يز در بر ميما را ن يگر شهودهايست و دين

االصول به رفع  يعل ،يناسازگارن يا يو انسان شناخت يمعرفت شناخت ،يوجودشناخت يو مباد يمبان يمحل نزاع و واکاو
م احکار دد يع، بااز مواق يگر، برخيکدي يض بر رومختلف و متعار ين شهودهاير و تأثر ايبر اثر تأث .تعارض همت گماشت

 ي موازنهن يا .دنشوو اصالح حک  يعرف ياخالق يهاشهودد يبااز مواقع  يبرخن حال يدر ع دخل و تصرف کرد؛ يفقه

                                                             
22. reflective equilibrium 

  :د بهيدر فلسفه راولز، به عنوان نمونه، نگاه کن"  موازنه متأمالنه" شتر با مفهوم يب ييآشنا يبرا. ٢٣
-Hooker, B. (1996) “Ross-Style Pluralism versus Rule-Consequentialism”, Mind, 105, pp. 531-552. 
 -Scanlon, Tim, (2002), ‘Rawls on Justification’, in The Cambridge Companion to Rawls, S. Freeman (ed.), Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 139–167. 
24. justification 
25. moderate  foundationalism-coherentism 

  .طلبد يم يگريه از منظر نگارنده، مجال ديات توجيگر نظريه با ديه توجين نظرياس ايو ق يمعرفت شناخت ن نکتهيشرح ا. ٢٦
  :د بهي،نگاه کنيبا موضع  آئود ييآشنا يبرا. ٢٧

. R. Audi (2003)  Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge ( London& New York;  
Routledge), Part Three, Chapter 9.    
28. prima facie justification 
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د يکه با ن است ين سخن ايا يمقتضا. است يموازنه، ضرور يان دو سويند ميروند و آدر آن، ه است و يسومتأمالنه، دو
باشند و مصداق نقض  يود اخالقيد به قيکه  مقموجه انگاشت را ين کرد و احکاميزتو  اخالق يرا در ترازو ياحکام فقه

که نگارنده با آن همدل  »يفرمان اله يحداقل ه ينظر« از  يتيروامطابق با   .نباشند يدر روزگار کنون يعدالت و کرامت انسان
ه شود و ب يم کشفن  موازنه متأمالنه ير اثر اند و بين روند و آيکه در ا يموجه  يارم هنجاحکا،  ن شدييشتر تبيو پ است

  .مطابق با اراده و فرمان خداوند است ،ديآ يدست م
  
  ياريو حجاب اخت ياجبارحجاب  .۳

و  رباز بدان پرداخته ين  از دمحققان و متفکرامورخان، است که  فقها،  ياسالم جوامع مباحث مهمجمله زنان از  حجاب
و نپوشاندن آنرا  سر و گردن فتوا داده  ياندن موعموم فقها به  وجوبِ پوش .اند حث گذاشتهگوناگون  آنرا به ب ياياز زوا

 ، سوره نور ۳۱ ي هيآ ژهياحزاب ، به وات سور نور و يآ با  توجه بهه بود ک ييفقها در زمره يمرحوم مطهر . اند حرام  دانسته
 يرأ و د پوشانده شوديهم با) نيکف( ن ييزنان به پا و مچ دست) وجه( صورت  ميدر دست ندار يليدلکرد که  يد ميتأک

د پوشانده يبا» مو«و معتقد بود  انگاشت يدر باب وجوب پوشاندن صورت را ناموجه م يو فخر راز ير زمخشرينظ يمفسران
از  يريکث د وينما يم يش عاديکم و ب سخن ن يا رفتند، هر چند امروزهيشان را نپذيقول ا از فقها  يبرخ ٢٩.»رو« شود، نه 

 . پوشانند يود را  نمخ يها زنان محجبه صورت و کف دست

پوشاندن  جوبِبه عدم و مشهور، يبر خالف رأ درازآهنگ خود، يخيو تار يفقه بعاتر ترکاشوند با تتيام ،گريد ياز سو
و با آنچه  داشته يگريامبر حدود و ثغور ديدر عصر پ ي،  حجاب شرعيو يمطابق با رأ. ده استيسر رس يموگردن و 

 :داشته است يادياست، فاصله  ز يما جار انيامروزه در م
 
، ين رأيا ين مبنايتر کهن...ن استيمشهور در مورد حجاب زنان عبارت از ستر همه اندام مگر وجه و کف يرأ" 

  :امبر استيت از پيدو روا
  ديآ يطان به استقبالش ميرون بگذارد شيش را از خانه بيزن عورت است اگر پا -الف

  ده شودين، از او دير از وجه و کفيست به غيسته نيشود شا يزن بالغ م يوقت - ب
بر صادر امياز پ ت، اساساًين رو روايک از ايچ يک انجام دادم معلوم شد هيکه در شرح هر  ييها ياما با بررس 

از  ين که بخشيا ان، بيعالوه بر ا. است يو ير رهنمودهايره حضرت و سايمخالف سشان يز محتوايو ن! نشده
زان يبه م يمتن کامل آن، مشخص شده اصال ربط يريگياست، اما با پ يت اول دائما مورد استناد متون فقهيروا

ن عصر در آ يتواند حجاب شرع يندارد و نم يامبر سازگاريات عصر پيمشهور با واقع ين رأيهمچن ...پوشش ندارد
م که  دست يدان يم يم آنرا سراندازيخور يبر م ينيدر متون د يو روسر با  واژه مقنعه يامروزه وقت... م کنديرا ترس

                                                             
 ١٥٧- ١٨٥، صفحات ١٣٨٧، تهران صدرا، ،مسئله حجاب، يمطهر يمرتض:د به ينگاه کن. ٢٩



امبر، کارکرد فوق را داشته و گردن و تمام مو ين واژه در عصر پيست ايو گردن است؛ اما معلوم نکم ساتر تمام مو 
دان، که دور توان معادل عمامه مر يارمان هست مقنعه را ميکه در اخت يمطابق شواهد. گرفته است يرا در بر م

ا خمار، اقدام به استفاده از يه  جلباب ين اساس زنان مؤمن پس از نزول آيبر ا. شود، دانست يده ميچيو سر پ يشانيپ
ن، مقنعه و يبنابرا.. .عمامه تاج اعتبار مردان آزاد بود. شد يده ميز ناميخمار ن يا حتيعمامه کردند که مقتعه، قناع 

ز ينت و تجمل و تمايز يعتا اوال برايکه طب( چه دانستيعبارت از عمامه و دستار و پتوان  ين عصر را مدر آ يروسر
. رديگ يکه تمام مو و گردن را در بر م يکنون يها يو نه روسر) پوشاند يشتر مو را نميا گردن و بياست و ثان

که از  يديجد يمعنا نيم به هميتوجه کن) رديگيسر قرار م يکه بر رو يزيچ( يروسر ين اگر به اصل معنايهمچن
  ٣٠".ميرس يمقنعه ارائه کردم، م

از  يفقهمسائل اجازه نامه اجتهاد داشت و در شانيبود و از ا يت اهللا منتظريقابل، شاگرد مرحوم آمرحوم احمد 
 ات درباره مسئله حجابيات قرآن و رواياز کل آ شان آنچهيا يابق با رأمط. گفت يک مجتهد سخن مي رمنظ

 يتشرعه پوشاندن موک زن مي يفه شرعيتوان استنباط کرد که وظ ينم داللت بر وجوب ندارد و شود؛ يمستفاد م
  :سر و گردن است

ن امر ينشانگر ا) است يماعاج يشيمعتبر و گرا يل نقليدال ياکه مقتض( مسلمان ي عدم وجوب پوشاندن سر و گردن زنان برده" 
نه زن بودن و نه مسلمان بودن «گر؛ يبه عبارت د. »ستي، حرام نيدن هر زن مسلمانو منظر بودن سر و گر يدر مرأ«: ار مهم است کهيبس

و (بودند و پوشش سر و گردن » مسلمان« و هم » زن« هم » مسلمان يزنان برده « چرا که . ستيل وجوب پوشش سر و گردن نيدل» زن
ا حرمت پوشش يمعتقد به کراهت  يبرخ يحت. ب نبودبر آنان واج) فقهاء يح برخيگر بدن، بنا به اظهارات صريد ياجزا يبرخ يحت

ش فراهم يبرا يميل شده و حريتبد» خط قرمز« يا پوشش سر و گردن به گونه ي هيقض... )مسلمان بوده اند يزنان برده  يسر برا
چه  ...جود نداردر وان عصر حاضهيمحققان و فق يج، برايرا يها د برداشتييجز تکرار مکررات و تأ يا فهيوظ يياند که گو کرده
ست و بر آزادگان ير برده وجود دارد که پوشاندن سر و گردن بر آنان الزم نين زنان  مسلمان برده و غيب ينندگک کيدر تحر يتتفاو

 يراي، از بسييبايران و اروپا بودند و از نظر تنوع رنگ مو و زياهل ا) ع( يهد يبردگان زمان ائمه  ينکه برخيبا توجه به ا(الزم است؟ 
چشم، «  ييبايسر و گردن به ز ي در محدوده ييباينکه اساس زيبا توجه به ا )...باتر و جذابتر بودنديمن زينه و يزنان عرب در مکه و مد

در مو  يت جذابيگردد، و اسالم پوشاندن آنها را واجب نکرده است، چه خصوص يبر م» ب آنهايابرو، دهان، لب، دندان و چانه و ترک
  ٣١."د مسلمانان قرار گرفته استينگونه مورد تأکيده که لزوم پوشش آن، او گردن زن بو

                                                             
  .۷۲۲و  ۷۲۱، ۶۸۴اف، صفحه  يد يک پي، نسخه الکترونامبريدر عصر پ يحجاب شرعر ترکاشوند، يام٣٠ .
  "۲و۱در مورد پوشش حجاب " مقاالت ،  يعت عقالنيت شرياحمد قابل، سا٣١ .

http://ghabel.blogspot.ca/ 
  :يعت عقالنياز منظر شر ياسيحجاب و اسالم س: ت جرس تحت عنوانيد به مصاحبه  احمد قابل با ساين نگاه کنيهمچن 

http://www.rahesabz.net/story/54225/ 
  : در سوگ مرحوم قابل آورده است يلسوف و اسالم شناس معاصر، در نوشته ايم سروش، فيرعبدالک

انه و يفقه بحث حجاب او را که. سپاردم يخواندم و به خاطر م يت ميعت و عقالنيکردم و آرا او را در باب ازدواج شر يمرحوم قابل را من به دقت دنبال م ينوشته ها"
  :د بهيکننگاه  ."دميرانه بود پسنديدل

http://www.rahesabz.net/story/60753/ 
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آنچه  ن باور است که يبر از ين يت اهللا منتظريگر شاگرد مرحوم آيد ه و اسالم شناس معاصر،يفق ور،يمحسن کد 
و سر  يرشود، داللت بر وجوب روس ياحزاب و نور احراز م يها ات سورهيآاز » خمار« و » جلباب« از  واژگان 

 :ندارد انداز

  
ش از مطلق پوشاک استفاده يب) ۳۱و نور  ۵۹احزاب (م يات پوشش بانوان در قرآن کريجِلباب و خمار در آ ي ز دو واژها"

دن يه جمع و جور کردن جامه و پوشانين دو آيمفاد ا. ندارند يدر وجوب سرانداز و روسر يظهور يشود، و به تنهائ ينم
ا اهتمام شارع به يمتشرعه و گاه عمل اصحاب  ي رهيستر و نظر اجماع و س ي ن ادله در مسئلهيمهمتر ... .تبان اسينه و گريس

تساهل و تسامح نسبت به  يزن به نوع ي هان مذکر از مسئلهيدرک خاص فق. بوده است يکال ادله لب يعنيس ياعراض و نوام
کتاب و سنت  يحجاب شرع ي در مسئله يمشکل اصل. ستده ايزنان انجام ي هيق در ناحييو تض يريگ سخت يمردان و نوع

اثبات  يها ش فرضيپ. غالب فقها از زن، انسان و جامعه بوده و هست ي ژهيفهم خاص و درک و يست، مشکل اصلين
  ٣٢".ندارند يشرع ي شه و پشتوانهيچ ريکه فهم از ادله را دگرگون کرده و ه يا نشده

سر و  يپوشاندن مو يبه معنا ن باور است که  حجاب در قرآن لزوماًيز بر ايبازرگان، قرآن پژوه معاصر ن يعبدالعل 
له پارچه يبوسگران يک ديرض تحردر مع يها و پوشاندن اندام يپوشش عرفست؛ بلکه متضمن ينعه نو مق ياستفاده از روسر

هاست که  نتيپوشاندن ز وان زن و مرد يناسبات و روابط مم در ميحفظ حرت دارد، يقرآن محور يآنچه برا. است بوده
  ٣٣.شود ينم و گردن سر يشامل مو لزوماً

و نه ( يکوشم از منظر اخالق يممعاصر درباره مسئله حجاب، اکنون  شناسان قها و اسالماز ف يبا مدنظر قرار دادن آراء برخ
آنرا،  يو هنجار يالقسر و گردن بپردازم و حدود و ثغور آنرا بکاوم و حکم اخ يبه مسئله حجاب  و پوشاندن مو) يفقه

، حجاب من مراد نجايکه در ا الزم به ذکر است. بسنجم حجاب يم فقهاحکارا با نسبت آن ن کنم وييابم، تبي يم چنانکه در
استدالل و به  يچندان اجياحت روشن است و يبودن حجاب اجبار ير اخالقيغ چرا که  ؛ينه حجاب اجبار است  يارياخت

ن است که ين سخن ايا ي است؛ الزمه ياز مقومات فعل اخالقار و اراده ياند که اخت خالق گفتها يعموم علما. ندارد نييتب
 يحق انتخاب و کرامت انسانده انگاشتن يمن نادکه متض يندارد؛ بلکه از آنجائ يمختارانه ارزش اخالقريفعل مجبورانه و غ

شورمندانه و  است که  يکس و مؤمن ل باشدياص يمان ورزيار از مقومات اياراده و  اخت اگر. است ير اخالقيغ ياست؛ فعل
 يريمان مجبورانه تعبين است که اين سخن ايا ي الزمهگذراند؛  يرا از سر م» يمانيا تجربه«غبت، ر ت وياز سر رضا

امعه در ج يمان اجباريا يبرقرار يکه در پ ييها رو حکومت نياز ا. ندارد ياخالق وزن  يکال است و در ترازويپارادوکس
است يس ي شهيدر اند صرفاً د يحاکمان با. شوند ياب نميکام همدر مقام عمل شوند و  يم ياخالق يطاهستند، مرتکب خ

                                                             
  وريت  محسن کديسا .٣٢

http://kadivar.com/?p=9639 
  ":رامون حجابيپ ينکات" شان تحت عنوان يد به  مصاحبه اينگاه کن . ٣٣

http://www.bazargan.com/abdolali/video/PN227/index.html 
 



ه انسانها از يثانو يازهايباشند و ن... پوشاکت، شغل، بهداشت، يل  امنيه مردمان از قبياول يازهايوردن نرآبدر جهت  يگذار
و اعمال قدرت  ن حوزه ها دخل و تصرفيبسپارند و در ا يو حوزه عموم  يو جامعه مدن را به  مردم.... نيل هنر، عشق، ديقب

ر ياز متفکران مسلمان نظ يبرخ٣٤.يفرونهادن لذا است و ير اخالقيغ عهدر جام يحجاب اجبار يبرقراررو،  نياز ا. نکنند
و رواج  ينيمنزلت احکام د  حفظ يند، برانداريعموم شهروندان دکه  ينيک جامعه دين باورند که در يم بر ايعبداهللا النع

احکام  ين از نهاد حکومت جدا باشد و  اجراينهاد دد يا ر،يا و تزويراز يعار سالمِ ياسبات انسانمن يبرقرارو  ينيد اخالق
ر ينظ صرمعا ينياز روشنفکران د يبرخ  يده هايبا ا ياديشان قرابت زيآراء ا .نباشد ياسيقدرت س يبانيپشتمستظهر به  ،ينيد

  ٣٥.دارد يم سروش و محمد مجتهد شبستريعبدالکر
و  ييو روا ياز منظر اخالق  ياريحجاب اختدرباره ٣٦.ميبپرداز ير اجباريم و به حجاب غيذرگدر ياز حجاب اجبار 

ان مکاتب يدر م. بهره گرفت  ٣٧»ياخالق هنجار«از  دين سؤال باياحراز پاسخ ا ي؟ براتوان گفت يچه مآن  ييناروا
ف در ياخالقِ وظا«، »ييگرا فهيوظ«، »ييگرا دهيفا«ن انداز يب  مشهور و طنتوان مکات يم ،ياگون در قلمرو اخالق هنجارگون

در قلمرو  شخصاً .بازشناختسراغ گرفت و گر يکدياز  آنها را گوناگون يها تيو روا ٣٩»ييگرا لتيفض«و  ٣٨»نظر اول
ن مکتب يل ايکوشم مسئله حجاب را ذ يرو م نيدارم؛ از ا يشتريب يلهمد» ف در نظر اولياخالق وظا«با  ياخالق هنجار

ستم، يقرن ب يسيلسوف انگليف ،د راسيويد » ف در نظر اولِياخالق وظا« يها مطابق با آموزه . کنم يبند صورت ياخالق
                                                             

د ينگاه کن. کند يد در آن دخالت کند و آنرا اجباريست و حکومت نباين ياجتماع ين باور است که حجاب امريه قم بر اي، از محققان حوزه علميازيا يد محمد عليس. ٣٤
  ":ست که مجازات داشته باشدين ياجتماع يجاب امرح" شان تحت عنوان يبه مصاحبه ا

h p://www.rahesabz.net/story/57742/ 
لغو آن اقدام  يادر راست يد به نحو مدنياست و با ينير ديو غ ير اخالقي، غين باور است که حجاب اجباريمعاصر، بر ا ينيشان دي، از نواندياشکور يوسفين حسن يهمچن
 ير فقهيبه تعب(   ياخالق يه هاين باب را در زمره توصين در ايد يه هايست و توصيسر و گردن ن يمو ده بودنيپوش رتضرو ، قائل بهيظ فقهن به لحايشان همچنيا. کرد

  :د بهينگاه کن. کند يقلمداد م) ياستحباب
http://www.rahesabz.net/story/56397/ 

  : د بهين مطلب نگاه کنيشتر ايبسط ب يبرا .٣٥
Abdullahi An-Na’im ( 2008) Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a (US: Harvard University  
Press). 

  ١٣٨٠ تهران،  ، طرح نو،نياز د يبر قرائت رسم ي، نقديمحمد مجتهد شبستر
 ١٣٧٦،تهرانصراط، ، ت مؤمنانيريمدارا و مد، " ينيل مفهوم حکومت ديتحل" م سروش، يعبدالکر

حفظ حجاب خود، مجبور به ترک  يکرد که برا ياز دوستان خود نقل م يکياز  يه ايان ترکياز دانشجو يکيدر دانشگاه تورنتو، " تهياسالم و مدرن" را سر کالس ياخ. ٣٦

ن، از يعالوه بر ا. از جمله دانشگاه ها با حجاب ظاهر شوند، يدولت يتوانند در مکانها يه، زنان نمين ترکيده، چرا که مطابق با قوانيگز يه شده و در کانادا سکنيکشور ترک

ن آن حجاب يران را، که  مطابق با قوانينرو کشور ايندارد؛ از ا يده ايسر عق ين اسالم باور دارد، اما به  حجاب و پوشش مويکرد که  به آئ يخود نقل م يرانيگر دوست ايد

 يکشورزن مسلمان، طنز روزگار است که دو . کند يش زندگيست مطلوب خويکرده است تا بتواند مطابق با نحوه زاست؛ ترک کرده و به کشور کانادا مهاجرت  ياجبار

د هر دو را فرو نهاد، چرا که يو با» ياجبار يحجاب يب«و ناموجه است، هم   ير اخالقيغ» يحجاب اجبار«هم . ار کرده انديکردن  اخت يزندگ ير مسلمان را برايو غ يغرب

  . از انسان بالغ و مختار است يريم گيار و تصميسلبِ اختمتضمن 

 
37. normative ethics 
38. The Ethics of Prima Facie Duties 
39. virtue ethics 
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ب نرساندن به يآس«، ٤٢»يسپاسگزار«، ٤١»يوفادار«ر يهستند نظ  يچند ٤٠»ف در نظر اوليوظا«اخالق واجد  يها در واد انسان
. شوند يگر متعارض ميکديدر نظر اول  با  يفه اخالقيا چند وظيدو  عموماًدر  مقام عمل، ....  ٤٤»بهبود خود«، ٤٣»گرانيبه د

د با استفاده از يبا ي، فاعل اخالقموجه يکنش اخالققوام بخش  به عمل است و يکه مؤد ٤٥»يفه واقعيوظ«احراز  يبرا
 .مطابق با آن عمل کندو  دست آورده ش را بيخو يفه اخالقيوظ ش،يخو٤٧»يات اخالقادراک«و  ٤٦»ياخالق يشهود ها«

که  يا يد، مهمانيبرو يامشب به مهمان که ديا ش قول دادهيه شما از هفت روز پد کيريرا در نظر بگ يا ياق اخالقيس مثال،
مادر شما بر اثر سانحه تصادف، در د يروب يقرار است  شما به مهمان که يهمان روز. نديآ يدن  شما ميد ين نفر برايچند

حال شما چه . ست که به نزد مادر شما برودين حال خواهر شما هم به سفر رفته و در شهر نيشود؛ در ع يم يمارستان بستريب
ر تنها ر ماديد، ناگزيبرو يد؛ اگر به مهمانيد و خلف وعده کنيرا رها کن يد مهمانيد، مجبوريمادر بشتاب يد؟ اگر به سويکن يم
 فه در نظر اول متعارضِينجا شما با دو وظير راس، در ايبه تعب. ستيند نيخوشا يشما به لحاظ اخالق يماند که برا يم
د و نرفتن به يبرو يامشب به مهمان کند که ي، اقتضا مديا از قبل دادهکه شما  يقول. ديمواجه» يپاسگزارس« و » يوفادار«

شما  يان گذشته برايکه مادر شما در سال يا دهيزحمات عدبه واسطه  گر، يد ياز سو. تاس يشکن مانياز پ يمصداق يمهمان
 ٤٨»ييالفبا بينظم و ترت« ،در نظر اول ياخالق فيان وظايراس، م يمطابق با رأ. ديونر يبه مهماند و ينزد او بماند يباده، يکش
مورد نظر، وزن  يالقاق اخيس ات و دقائقِن است که بسته به  مشخصين سخن ايالزمه ا ٤٩.وجود ندارد يش مشخصياز پ
 رد ويگ يقرار م يگريفه در نظر اول ديتحت الشعاع وظ ،فه در نظر اوليک وظيکند و  ير مييدر نظر اول تغ يف اخالقيوظا
ن يلمارستان بر سر بايدر بوندد و يتواند به مادر شما بپ ينم يگرياق، اگر کس دين سي، در امثالً. ديآ يبدست م يفه واقعيوظ

ن سخن يمه اشود؛ الز يشما م يفه واقعيو بدل به وظ ابدي يم يشتريوزن ب» يگزارسپاس« فه در نظر اولِي، وظاو حاضر شود
 يکه کس ياقيدر س کامال متصور است . ديد و به نزد مادر خود برويرا لغو کن يرفتن به مهماند ين است که شما بايا

» به عهد يوفا« ياخالق فهيمارستان حاضر شود، وزن وظيدر ب يبستر ن مادرِيبال بر شما يبه جا بتواند، کيشان نزديازخو
است و موجه؛ در  ياخالق ،اق نخستيدر س يمان شکنيدر واقع،  پ. ابديب يشتريوزن ب يشتر شود و شرکت در مهمانيب

وابسته به «د بر يراس،  تأک يه اخالقيراز مقومات  نظ.  است ياق دوم اخالقيدر س  يوستن به مادر و رفتن به مهمانيکه  نپيحال

                                                             
40. prima facie duties 
41. fidelity 
42. gratitude 
43. non-maleficence 
44. self-improvement 
45. actual duty 
46. moral intuitions 
47. moral perceptions 
48. lexical order 

ات بحث، ين حال، در ادبيدر ع. است» ف در نظر اولياخالق وظا« از  يو رابرت آئود يشتر متأثر از قرائت  جاناتان دنسين مقاله، بيد راس در ايوير من از آراء ديتقر.  ٤٩
  :د بهيک  از راس، نگاه کنيل - نو استراتو يشتر با قرائت  آئوديب ييشناآ يبرا. قرائت کرده است يگريک، راس را به نحو ديل - پ استراتونيليچون ف يکس

-Robert Audi( 1993) “ Ethical Reflectionism”, The Monist, 76, pp. 295-315. 
- Stratton-Lake, P., (2002), "Introduction" in Ross, D.The Right and The Good(Oxford: Oxford University Press). 



در نظر اول  ف يوظا«راس  ، نيعالوه بر ا. گوناگون است يها اقيکنشگران  در س  ياخالق يم هايتصم ٥٠»اق بودنيس
، هر چند ٥٤»يشهروند« و  ٥٣»ييراست گو«  يف اخالقيوظا. کند يک ميتفک ٥٢»ف در نظر اول مشتقيوظا«را از  ٥١»نياديبن

در نظر اولِ  يفه ي، وظييگو راست٥٥.ف در نظر اول مشتق هستنديامده اند، اما در عداد وظايه راس نياولف يوظادر فهرست 
الزمه  .ل شده استيتشک» گرانيب نرساندن به ديآس«و  »به عهد يوفا«نِ ياديدر نظر اول بن يفه يکه از دو وظ است» يمشتق«
و در مقام عمل  شوند يف واقعياول مشتق،  بدل به وظادر نظر  فيان وظيان نباشد، ايدر م ين است که اگر مانعين سخن ايا

  ٥٦.کند د مطابق  با آنها رفتاريبا  يعل اخالقفابکار گرفته شوند و 
  
 
  راس يحجاب  در پرتو دستگاه اخالق .۴

ه در توان گفت؟ چنانک يسر و گردن چه م يراس درباره حجاب و پوشاندن مو يدستگاه اخالق بام مطابق ينيحال بب
و  »ف در نظر اوليوظا« فهرست نِياديبن يک از اصول اخالقيچ يسر و گردن متضمن نقض ه يم، نپوشاندن مويبا يم

سر و  يگر، عدم پوشش موير ديبه تعب. ستين فه در نظر اوليا چند وظيمتشکل از دو » مشتقِ اول ف در نظريوظا«ن يهمچن
، بهبود خود، عدالت، گرانيب نرساندن به دي، آسيارمتضمن نقض وفاد ،يگردن و بسنده کردن به حجاب عرف

ر و است، نه آزا و عدالت يمهربانو  يو وفادر يست؛ چرا که نه متضمنِ نقض کرامت انسانين و جبران ي، مهربانيسپاسگزار
بت يغ ، تهمت زدن،ييدروغگو گناه،يانسان ب مثل شکنجه کردن ييها انجام کنشمقابل،  در. دارد يگران را در پيت دياذ

در رو  نياند و از ا نياديبن ياخالق فه در نظر اوليک وظيش از يا بيک يمتضمن  نقض ...  يمان شکني، آدم کشتن، پکردن
ر يمرتکب فعل غ پوشاند، يسر خود را نم يکه  گردن و مو يکسن، يبنابر ا.  يو فرونهادن اند راس، ناموجه ينظام  اخالق

 يصورتبندانگارند،  يم يضرور سر را  يپوشاندن گردن و مو که  يکسان يقاخالالل م استدياگر بخواه. نشده است يالقاخ
 يضرورت  پوشش گردن و مو قوام بخشِ، ن افراديا يکه  بنابر رأ  ٥٧ي»ت اخالقا مربوطيخصوص«رسد  يم؛ به نظر ميکن
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عفت است و اخالقا مذموم و  يسر و گردن متضمن نف يشان، نپوشاندن مويا يمطابق با رأ. »عفت«سر است، عبارت است از 
ات اخالقا مربوط است و کنش يتوان گفت درست است که عفت از خصوص ين استدالل ميدر مقام نقد ا. يفرونهادن

در عداد  را »عفت«ياخالق فهيوظتوان  يم، راس ياخالقا دستگاه مطابق ب ؛ چنانکه است ير اخالقيفانه، غير عفيغ يراياخت
ب يآس«و » بهبود خود« ، »يوفادار« نِياديبن فه  در نظر اولِيوظ سه بيترک از قلمداد کرد که  يمشتق ف در نظر اوليوظا

به  ياز دوران تواند ياالصول م يفانه علير عفيفانه و غيق امر عفياما حدود و ثغور و مصاد ؛دست آمدهه ب »گرانينرساندن به د
کرد که  ياقتضا م احتماالً يري، در نظر کث فانهيدوره قاجار، رفتار عف رانيدر ا. ر کرده استيينکه تغي، کما ار کندييتغ يدوران

مردان در  ياز زنان مسلمان پا به پا يريدر دوران انقالب کث ند؛ اماياو را نب ،يند و مرد نامحرميرا نب يزن، مرد نامحرم
در روزگار  .شد يفانه قلمداد نميرعفيشان غين رفتار ايشاه بودند و ا يکردند و خواستار برکنار يشرکت م يابانيتظاهرات خ

ا در ادارات ، ي روند و يبه دانشگاه م، يران پس از انقالب اسالميدر ااز دختران و زنان مسلمان،  يريکث، زين يکنون
 ين امر از سويو ا کنند يز ظهر کار مشوند و با همکاران  خود صبح تا بعدا يها حاضر م ها و شرکت کارخانهها،  وزارتخانه

مکان است و با  بند زمان و تخته »عفت«ق يها و مصاد مؤلفه پس . شود يعفت قلمداد نم يشان و جامعه، منافيا يها نوادهخا
ار کردن با ، سخن گفتن و کيدر روزگار کنون. دمشخص کر يفانه را در هر زمانيتوان حدود و ثغور امر عف ياحراز آنها، م

. ستين ير اخالقيغ ين است که کنشين سخن اي؛ الزمه اشود يفانه قلمداد نمير عفيغمصداق امر االصول  ي، علنامحرم فرد
به قدر طاقت ، يم اخالقاحکا در صدور که ف منص عاقلِيانسانها ياخالق يها شهودرار دادن نظر قو با مداق ين  سيبر هم

ياد  ٥٨»ان «ناظرآرمانيفيلسوفان اخالق از ايشان تحت عنو و اند يبشر از اغراض و  احساسات و عواطف  يعار  يبشر
، شامل  يکه عالوه بر پوشش عرفبالغ  له  مردان و زنانيبوس يعرفت حجاب يتوان  استدالل کرد که رعا يم ،کنند مي

است و عدول از  ياخالقا ضرورم رابطه با جنس مخالف است، يدر تنظ يو انسانن ياز گفتار و رفتار مناسب و مت يريگ بهره
 ياست و فعل»  بهبود خود«و » گرانيب نرساندن به ديآس«، » يوفادار« نقض  راس، متضمنِ يقآن، مطابق با دستگاه اخال

فه يزن بالغ است، هم وظ يفه اخالقيهم وظ ،ين حجاب عرفيت کردن ايرعاپس  . موجهو نا ير اخالقيغفانه، ير عفيغاست 
 ير اخالقيست و غين»  عفت«  يفه اخالقيوظ ضمن نقضِله زنان بالغ، متيسر بوس ياما نپوشاندن گردن و مو مرد بالغ؛ ياخالق

دا يتعارض پ يگريد يبا مالحظه اخالق ياق اخالقيک سيدر سر  ي، اگر نپوشاندن گردن و مون حاليدر ع .باشد ينم
 ن و؛ پوشاندن گردشودگران يش درد و رنج ديموجب افزا مثالًدارد؛  يشتريوزن ب يعرف ياخالق يهاکند که  بنابر شهود يم

 ير اخالقيغ ي، فعلنجاسر در آ يردن و مووشاندن گگردد و نپ يفرد قلمداد م يفه واقعيوظ، ياق اخالقيسر، در آن س يمو
در محل کار  ياگر بدون روسرد، گفته است يشما که کارمند او هستکارفرما، به  د که در آن يريا در نظر بگر ياقيس. است

؛ به درآمد شما داردتام  يبستگ شت مادر و فرزند شما همين حال، معيدر ع. د داديتان را از دست خواه د، شغليحاضر شو
ع جوانب و يمت، با مالحظه جين موقعيدر ا. ديتان را عوض کن لد شغيتوان ينم است و شما فعالً يکار سخت  ،هم ر شغلييتغ
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ر موجه ين ناروا و غاز آ يفه است و تخطيوظ اخالقاً سر ي؛ پوشاندن مودن فرزند و مادريب دياز آس يريوگجل يبرا
  .ديفرزند و مادرتان شودن يب  ديمانع از آس  يد به نحويننکه شما بتواي، مگر ادينما يم

سر  يگردن و موکه نپوشاندن جه گرفت ين نتيتوان چن يراس، م يدستگاه اخالق يها بنا بر آنچه آمد،  مطابق با  آموزه
فه در يالشعاع وظ ، تحتياق اخالقيک سيدر سر  يگردن و مو ه نپوشاندننکيست؛ مگر اين ياخالقر يغ يرفتاراالصول  يعل

. از آن نارواست يبپوشاند و تخط سر را يد گردن و مويفرد با يطين شرايدارد؛ در چن يشتريکه وزن ب رديقرار گ  ينظر اول
شده  ير اخالقيکب عمل غسر خود را بپوشاند مرت يگردن و مو يست که اگر کسين نين سخن ايالزمه ان حال، يدر ع

ن، متصور است که يعالوه بر ا .ستين ير اخالقيغاالصول  ي، علسر يکند که نپوشاندن گردن و مو يد مياست؛ بلکه تأک
پس . فانه  داشته باشدير عفيغ يم رابطه خود با جنس مخالف، رفتاريسر خود را بپوشاند، اما در تنظ يگردن و مو يکس

ن ين سخن ايالزمه ا؛ باشد ير اخالقيفانه و غير عفيرفتار او غ يخود را بپوشاند، ول سر يگردن و مو يممکن است  کس
 يتواند گردن و مو يم يگر، کسير ديبه تعب .سر وجود ندارد يان عفت و پوشاندن گردن و مويم يضرور ياست که رابطه 

فانه رفتار کند؛  در ير عفيغخودرا  بپوشاند و  سر يتواند گردن و مو يمن يهمچنفانه رفتار کند؛ يسر خود را بپوشاند و عف
گردن و  ين متصور است کسيفانه رفتار کند، همچنيسر خود را نپوشاند وعف يگردن و مو ين حال متصور است کسيع

  .فانه رفتار کندير عفيغسر خود را نپوشاند و  يمو
مربوط  به  اتيط نزول آيشرا درباره يخيتار تتبع،  شناسان از محققان و اسالم يبرخ يرأ م که بنابريت داشته باشيعنا

ونه  دارد يتيو هو يصبغه فقهبند زمان و مکان بوده و  تخته، ن احکاميا دهد که ينشان م ن اسالم، يآئ حجاب در
 ش است و پرچم و مفاخريت خويمشغول هو دل،  يرانيو ا يلبنانو  يياياسترالو  يونانيک  يهمانطور که  درواقع،٥٩.ياخالق
 شتريب ، حکم حجاب،زيزن مسلمان ن کي يبرا ت؛و مبتهج اس  يکشور خود را دوست دارد و به آن مباه يو علم يگفرهن

و  ياز منظر فقه، سر يو پوشاندن گردن و موحجاب ، در باب يدر متون اسالم گر،ير ديبه تعب. دارد  يو فقه يتيهوصبغه 
 ٦٠»يربط اخالق« ،ينين است  که  مسئله حجاب در مأثورات دين سخن ايالزمه ا.  يسخن رفته  نه از منظر اخالق يتيهو

و بدان پرداخت  ياز منظر اخالقبه نحو مستقل و  »ديبا«توان و  ينبوده؛ پس ممحل نظر شارع  يث اخالقياز ح نداشته و
  . آن بحث کرد ياخالق ييو درباره روا ديحدود و ثغور آنرا کاو

  
  
  يريجه گينت.۵
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ندارد و  يسر، حرمت شرع يپوشاندن  گردن و مونکه  ن باور استيبر ا احمد قابل  رينظ يهدشتر آمد، مجتيچنانکه پ
فرمان  يحداقل هينظر« از  يتيمطابق با  روا. نشده است ييل خطامرتکب فع يدارد، از منظر فقهن ين پوششيکه چن يکس
 ياخالق يو مدد گرفتن از عقل و شهودها قاخال يدر ترازو ين احکام فقهيتوزانگارد،  يکه  نگارنده آنرا موجه م» ياله

با مد نظر قرار  .است يو کشف مراد خداوند در روزگار کنون  يوجه انگاشتن احکام فقهم يشرط ضرور، يو عرف يعقالن
 ياخالق فانه ويو احراز حدود و ثغور عمل عف يياز سواحمد قابل  ير ترکاشوند و فتوايما يو فقه يخيقات تاريدادن  تحق

ت در پررنگ بودن ين عنايو همچن گريد يياز سو يناظر آرمان يعقالن ياخالق يهاشهود با  توجه به يوزگار کنوندر ر
قبح  ،يسر و گردن  در روزگار کنون ينپوشاندن موجه گرفت که ين نتيتوان چن يم؛ حکم حجاب يو فقه يتيصبغه هو

و  م مناسباتيم در تنظيو حفظ حر يردن به حجاب عرفبسنده کست و يفانه نير عفياز کنش غ يمصداق ندارد و ياخالق
  .   ستين و خداوند ده انگاشتن مراد شارعيمتضمن نادن حالياست و در ع ياخالقاالصول  يعل ،با جنس مخالف روابط 

  
  


