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 1"است؟ یر اخالقیغ ؛ کدامیعفت یا بی یحجاب یب  "
  

 يد که با  واکنش هامنتشر ش ت جرسيدر سا ٢»قاخال يحجاب در تراوز« ش مقاله من تحت عنوان يپ يچند. اشاره
ت  يعناز از سر ين يبرخ ٣؛قلمداد کردند يرضاشاه زِيمروج  فرهنگ حجاب ست و  »زين ستيد«مرا  يبرخ. شدمواجه  يچند

با  ٤.ان نهادنديبا من در مصادقانه  خود را  پرسشها و ابهاماتو آن برآمدند و نقد تند و در مقام شرحسينگر زهيدر آن  وج
نکات  را  يا پاره ن نوشته،يدر ا.را به دعا خواستارممدارا  و  يشتن داريانصاف و  خوشان يبراو  ندارم  يکارنخست گروه 

  .کنم يطرح م دوم گروه  يبرا د آمدهيپد خ به پرسشها و انتقادات پاس و مقالهآن  ياستدالل ها ات ويمدع  ضاحِيدر مقام ا
  
  حجاب ةفلسف.۱

و   يکار ۀکه  افتاء حوز حجاب نبودم،مسئله  ۀدربار يصدور حکم فقهدر مقام » اخالق يحجاب در ترازو« ةمقالدر 
« بوده و  با مد نظر قرار دادن  يسر از منظر اخالق يموپوشش گردن و  ةمسئل يواکاو  يست؛ بلکه  در پيمن ن يتخصص

مقاله  ياصل يمدعا. سراغ گرفته امسر يگردن و مو پوشش  يبا حکم فقه رانآ،  ربط و نسبت ٥»يفرمان اله يحداقل ةينظر
مسئله از منظر ن يد در ايبا حجابند،حدود و ثغور ۀدربار يش که تنها در بند احکام فقهيشت اندينداران معيد  ن بود کهيا

که گردن يو کسان ستين ير اخالقيغ يکنشاالصول  يعلسر  يق کنند که نپوشاندن گردن و مويز نظر کنند و تصدين ياخالق
از فقها  يليشان بدانند که قلين حال خوب است اي؛ در عشوند ينم ياخالق يپوشانند مرتکب خطا يسر خود را نم يو مو
ل يش که به دالينداران معرفت انديد ن، يعالوه بر ا.  ندارد يسر حرمت شرع يو مون باورند که نپوشاندن گردن يبر ا

اخالقند،  يدر ترازو ين احکام فقهيان فقه و اخالق و توزيتوازن م يبرقرار ةشيدهند و در اند يبها م يعقالن ياخالق
با مد نظر قرار دادن ن يهمچنشان يا .ندارد ياالصول قبح اخالق يسر و گردن عل يکه نپوشاندن مو ق کننديتصد توانند يم
 يدرباره حکم فقهو قرآن پژوهان و اسالم شناسان  ا در تنوع آراء فقهستن ينگرت يعنا ۀديبه دو  »يفرمان اله يحداقل يةنظر«

                                                             
ن يحس ،يبيفرشاد حبفروغ جهانبخش،  ، يطرق-يمحمد توکلان نژاد، يمولود بهرامزيستان و همکاران عزشنهادات سودمند دويمقاله از مالحظات و پن يشدن ا ييدر نها. ١

ن حال يدرع.مگزارمانه سپاسيشان صمياز ا. بهره بردم ياشکور يوسفيو حسن  ير دامادياسر مي،  ين کماليپ کالرک، حسيليف ،ين کاجيحسنژاد، يدباغ، سحرناز سماع
  .ن قلم استيصاحب ا ۀبر عهدمقاله ت يمسؤول

2. h p://www.rahesabz.net/story/63763/ 
  :د بهيبه عنوان نمونه، نگاه کن. ٣

h p://www.bultannews.com/fa/mobile/116992 
»  اخالق يحجاب در ترازو  ۀبر مقال ينقد« و »  اخالق يبه حجاب در ترازو ينگاه« ن يتحت  عناو  يرانشاهيد ايو مج يبيد به  مقاالت  فرشاد حبيبه عنوان نمونه، نگاه کن٤

  :ريز ينک هايدر ل
http://zananpress.com/archives/28925 
h p://www.rahesabz.net/story/64359/ 
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سر در متن مقدس داللت  يگردن و مو  پوشاندن بر ضرورت يخداوند مبن رند که امر و فرمانيجه بگيتوانند نت يحجاب، م
  ٦.ندارد يقطع

گر، اگر ير ديبه تعب. يدارد و نه اخالق يو فقه يتيهو ةو بالذات صبغ اوالً يرسد، حکم حجاب در سنت اسالم يبه نظر م
مردان را  رِياجتناب ناپذ يجنسک يتحرسر، اسباب  يان بود و  نپوشاندن گردن و موينجا در ميدر ا ياخالق يامالحظه 
مسلمان زنان  ةهم ياالطالق برا ين حکم عليچرا اد يتوان پرس يم؛  بود يدر جامعه  م د ساز فسانه يکرد و  زم يفراهم م

  :که مرحوم قابل آورده استهمانگونه  . سر و گردن معاف شده اند يامده است و زنان برده از پوشاندن موين
ن ينشانگر ا) است ياجماع يشيمعتبر و گرا يل نقليدال يکه مقتضا( مسلمان ۀوب پوشاندن سر و گردن زنان بردعدم وج«

نه زن بودن و « گر؛ يبه عبارت د. »ستي، حرام نيو منظر بودن سر و گردن هر زن مسلمان يدر مرأ« : ار مهم است که يامر بس
بودند و » مسلمان« و هم » زن« هم » مسلمان ۀزنان برد« چرا که . ستيل وجوب پوشش سر و گردن نيدل» نه مسلمان بودن زن

  ٧.» بر آنان واجب نبود) فقهاء يح برخيگر بدن، بنا به اظهارات صريد ياجزا يبرخ يو حت( و گردن پوشش سر 
ه يد سويآ يبه نظر م.  ستيوشش سر و گردن نپ ل وجوبِيقابل، نه زن بودن و نه مسلمان بودن دلمرحوم ل يبنا بر تحل

وده امبر بيپوشش سر و گردن در عصر پ يل اصلير حرهدليره از زنان غان زنان حيمقائل شدن  ک يو تفکحجاب   يتيهو
  :حجاب دارند ۀفلسفاز  يا ين تلقيز چنين  يعابد الجابر ر محمديمسلمان نظ از روشنفکران عربِ يبرخ .است

 يوقت...کردند يگر گفتگو ميکدينشستند و با  يکوچه ها مسقف بود و مردان در دو طرف کوچه م يدر گذشته برخ«
 يو با اشارات...درکنار کوچه نشسته بودند يمردان ،رفتند يرون ميحاجت از منزل ب يقضا يزکان برايکن زنان آزاد به همراه

 زان بازشناسنديزنان آزاد را از کن ،علت حکم حجاب آن است که جوانان و مردان ...کردند يت و آزار ميشان را اذيخاص ا
  ٨.»آلوده نداشته باشند شان نگاهيت و آزار قرار ندهند و به ايشان را مورد اذيوا

از ان زنان آزاد يک ميو تفک ان رخت بر بستهياز ماکنون حجاب بوده  يفقهکه مقوم صدور حکم  يعلل ياز نظر جابر
زنان  يسر برا يدهد که  امروزه پوشاندن گردن و مو يح مين مبنا او توضيندارد؛ بر ا يوجه يوزگار کنونر زان در دريکن

صدور حکم حجاب را  يز علت اصلين، قرآن پژوه معاصردينصر حامد ابوز .ندارد يت و ضرورتسين ياحکام شرعدر عداد 
  :رديگ يجه ميمنسوخ شده ، نت ينظام برده دار يکه در روزگار کنونيداند و از آنجائ يزان و زنان آزاد ميان کنيم زنهادنييتم

                                                             
  : د بهيش، نگاه کنيش و معرفت انديشت انديمع ينداريد يشتر با مؤلفه هايب ييآشنا  يابر .٦

د ين نگاه کنيهمچن. ۱۳۸۱، تهران، صراط، سميسنت و سکوالر، "ديجد ياين و دنيد" ؛ همو، ۱۳۸۰، تهران، طرح نو، انياخالق خدا، "ين ورزياصناف د" م سروش، يعبدالکر
  .۵؛ مدخل ۱۳۸۷، تهران، صراط، م سروشين شناسانه عبدالکريبر آراء د يمرور: نهين در آئيآئبه سروش دباغ، 

  "۱در مورد پوشش حجاب "  ه،  مقاليعت عقالنيت شرياحمد قابل، سا .٧
http://ghabel.blogspot.ca/ 

  :يعت عقالنياز منظر شر ياسيحجاب و اسالم س: نوانت جرس تحت عيد به مصاحبه  احمد قابل با ساين نگاه کنيهمچن
http://www.rahesabz.net/story/54225/ 

  :يقرآن يفصلنامه پژوهشها، »ات حجابينو از آ يقرائت ها« ،يمحمد بهرام .٨
h p://www.maarefquran.org/index.php/page,viewAr cle/LinkID,262 

زنان در  يسر و گردن برا ين باورند که پوشاندن مويشان مسلمان بر اين نوانديعموم ا. گر روشنفکران عرب درباره حجاب به بحث گذاشته شده استيه، آراء دن مقاليدر ا 
  .ستين ير زمره احکام شرعد يروزگار کنون



٣ 
 

د و با رفتن علت از يآ يت است، با آمدن علت مرا حکم دائر مدار عليست، زيد واجب نين حجاب در عصر جديبنابر ا«
  ٩»رود يان ميم

  است که  آورده ثيت حديقت حجاب و حجيحقز در کتابياهل سنت ن شِيدان نواندحقوق يمستشارمحمدسعيدعشماو
است و  امبريزنان پ  خطاب آن بهن باور است که يهم بر احجاب  ةيآ ۀدربار است؛  ر نمودهام  نهيپوشاندن س  خمار به ةيآ

 ياز آنان متاع  است که يامبر و کسانين زنان پيحدفاصل ب  همان ساتر است که  ست بلکهيدن لباس نيمنظور از حجاب پوش
همداستان است و جلباب در قصه  ديو ابوز يالجابر ز با ين يعشماو. ننديگر را نبين همديطرف  که يا گونه اند به طلب نموده

ز و يامروز کن  است چراکه ين علت امروز منتفيد ايوگ يبوده و م   ان زنان آزاد و بردهيمنهادن  زييتماز آن  مراد  د کهيگو يم
افت يز يافت شود، حکم نير است، اگر علت يعلت دا ا عدمِيحکم با وجود  ،ياصول ۀقاعد با وجود ندارد و مطابق يا برده

  ١٠.شود يم
  نهيس شاندنپو" وبيالج يضرب خمر عل"ور از منظ  است که اورن بياز بر ينيشناس معاصر مصر اسالم،منصور ياحمد صبح

  ١٢.پوشاندن دو ساق پاست،  آمدهاحزاب  ۀسور ٥٩ ةيدر آ  که" جلبابدناء ا"ز مراد از يو ن ١١است
ن يابا کارکرد  ير مقنعه و روسرينظ ينن ما از واژگايترکاشوند متذکر شده؛ درک امروز ري، چنانکه امنيعالوه بر ا

چه بوده که گردن يعبارت از عمامه و دستار و پ يامبر مقنعه و روسريامبر تفاوت دارد؛ چرا که  در عصر پيدر عصر پم يمفاه
  :پوشاند يسر را م يکه کل  گردن و مو  يمقنعه و روسرن  ما ازيامروز ينه  تلقپوشانده؛  يرا نم سر يشتر مويو ب

م که  دست کم ساتر تمام مو و يدان يم يم آنرا سراندازيخور يبر م ينيدر متون د يبا  واژه مقنعه و روسر يامروزه وقت«
.  گرفته است يامبر، کارکرد فوق را داشته و گردن و تمام مو را در بر مين واژه در عصر پيست ايگردن است؛ اما معلوم ن

شود،  يده ميچيو سر پ يشانيتوان معادل عمامه مردان، که دور پ يارمان هست مقنعه را ميکه در اخت  يمطابق شواهد
 يا حتيا خمار، اقدام به استفاده از عمامه کردند که مقتعه، قناع يه  جلباب ين اساس زنان مؤمن پس از نزول آيبر ا.  دانست
که ( چه دانستيتوان عبارت از عمامه و دستار و پ يدر آن عصر را م ين، مقنعه و روسريبنابر ا... شد يده مينام زيخمار ن

که تمام مو و  يکنون يها يو نه روسر) پوشاند يشتر مو را نميا گردن و بيز است و ثانينت و تجمل و تمايز يال براعتا اويطب
  ١٣»رديگ يگردن را در بر م

  :حدود و ثغور پوشش بانوان  گفته است درباره يدر پاسخ به پرسشراًياخز يور نيمحسن کد
که تنگ و  يد با لباسيبا ير زانو و بازوان مير گردن تا زياز ز بدن بانوان: بانوان خارج از خانه يحدود پوشش شرع«

ست و به شرائط و عرف يواجب ن يبدن بالذات و به حکم اول ياعضا ي هيپوشش بق. ده شوديچسبان و نازک نباشد پوشان

                                                             
  همان .٩

  ١٧- ١٥، صص ١٩٩٥، چاپ دوم ي، مکتبة مدبول للمستشارمحمدسعيدعشماوي، حقيقةالحجابوحجيةالحديث،قاهره .١٠
11.  http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_news.php?main_id=٨١٤ 
12. http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=١٩١ 

  ۷۲۱، ۶۸۴ اتاف، صفح يد يک پي، نسخه الکترونامبريدر عصر پ يحجاب شرعر ترکاشوند، يام .١٣
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 يمفسده ا...]موسر و گردن و [بر نپوشاندن  ست و ين حد از پوشش متعارف نياکه  يدر جوامع...دارد يزمان و مکان بستگ
سوره نور از  ۳۱ه يشود که در آ يمحسوب م» نت ظاهريز«ن مواضع از بدن يست و اين يست، پوشاندن آنها الزاميمترتب ن

 ١٤.» نتهن اال ما ظهر منهاين زيبديوال «: دن استثنا شده انديپوشان

 ن حکميبا ا بوده؛ قاعدتاًو جوامع هامکان ةزنان مسلمان در همسر  يموگردن و تمام  ده بودنيحجاب، پوش ةفاگر فلس 
 . شان نبوده استيا يمو بردند، ساتر گردن و تمام ير بکار مامبيکه  زنان در عصر پ ييها عهمقصود حاصل نشده، چرا که مقن

اطفاء شهوت ،ياصل که اگر مراديلدر حاست؛ يواجب ن يسر بالذات و به حکم  اول يگر، پوشاندن گردن و موير ديبه تعب
سر  يتمام مو شد که پوشاننده گردن و ياستفاده م يعه اد از مقنيبا ؛ قاعدتاًه بودزنان سر  يموگردن و دن يبر اثر د ن مردا

و ( دارد  يپررنگ  يو فقه يتيه هوين مدعا را که  احکام حجاب سويا  يتوان معنا يبهتر م حاتين توضيبا ا.  بود يزنان م
ن يد ايندارد؛ مؤ يسر وجوب يگردن و مو ده بودن يپوش ،ت يحين مسين امر که  در آئي، انيهمچن . افتيبهتر در )ينه اخالق

 ، اعم ازيحيمسزنان تمام و  ستين يحکم شرع ۀبه مثاب  يميان ابراهياد ةهم سر در يامر است که  پوشاندن گردن و مو
 يسر خود را نم يدن و مودارند،  گر ينتر سيغ ينداريکه د يانيحيو مس ت دارند يحين مسياز آئ  يسنت يکه  تلق يانيحيمس

  .ت خداوندنديبه هدا يمهتد شوندو همچنان ين فعل خود مرتکب گناه نميپوشانند وبا ا
مطابق با  .ميرا در نظر آورو  غش در معامله  يکم فروش ة، مسئل»دهااضدا اء  بهيتعرف االش« به مصداق خوبست 

ن اذا يالذ. نيل للمطففيو« : باشد شيرفتار خو يد در روز جزا پاسخگويابد، کن يم يکه کم فروش ي، کسيقرآن يها آموزه
جمهور  يفتاوا  مطابق با.  ١٥»انهم مبعوثون ظن اولئکياال . خسرونياو وزنوهم  واذا کالوهم. ستوفونيالناس  ياکتالوا عل

ست و از رحمت خداوند به ن عمل، گناهکار ايتکب امر حرام است و  و کسب مال نامشروع ي، کم فروشمسلمان  يفقها
 ياز کم فروشخداوند  ينه که متضمنيدر حالدارد و  ١٦»يربط اخالق« ،ين حکم فقهيرسد  ا يبه نظر م ن حال، يدر ع. دور

  .داشته و لحاظ شده استت يمدخل در حرام انگاشته شدن آن  ن فعليا ياخالق ييناروا ؛و کسب مال نامشروع  است کردن
  
  يالقحجاب، عفت و امراخ.۲

ز يتما رادمن معنا که يم مربوط به حجاب پررنگ بوده است،  بدصدور احکا) ينه اخالق( يتيهو ۀصبغم، يديچنانکه د
با زنان برده اشتباه زنان آزاد که ينحو به ؛ يو نداشتن دوم ياول ق حجاب داشتنِياز طربوده  زن آزاد و برده  ان يم نهادن

مستقل و ست که نتوان به نحوين نيا عت اسالميحجاب در شر ةاز فلسف ين تلقيا مةالزاما،  .ت نکنديها را اذ آن ينشوند و کس
د ياخالق سنج يرا در ترازو ين حکم فقهيا» ديبا« توان و  يگر، مير ديبه تعب . ديشياند درباره مسئله حجاب ياز منظر اخالق

                                                             
14. http://kadivar.com/?page_id=8218 

ا يمانه يگران پيد يخواهند برا يکه م يرند؛ اما هنگاميگ يکنند، حق را بطور کامل م يمانه ميخود پ يبرا يآنان که وقت!بر کم فروشان يوا:  ۱-۴ات ين، آيمطفف ۀسور ١٥.
  .شوند يخته ميکنند که برانگ يا آنها گمان نميگذارند؛ آ يوزن کنند، کم م
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از دارد و  يفقه ةيحجاب، سو  ةد که مسئلمتبادر شو يبرخن پرسش به  ذهن يممکن است ا. ديو حدود و ثغور آنرا کاو
امز، يليک برنارد ويتفکاز آن و نقد ن مدعايدر مقام پاسخ به ا.  ن گفتدرباره آن سخ يد از منظر اخالقيتوان و نبا ينمنرو يا
در  ها عموم انسان  ١٩.کنم ياستفاده م  ١٨»سبک يم اخالقيمفاه« و  ١٧»ستبر يم اخالقيمفاه« ان  يلسوف اخالق معاصر، ميف

 يه کردن، عصبانين، کتاب خواندن، گرديدن، خنديخوردن، دراز کش: دهند يانجام م يمختلف يزمره کارهارو يزندگ
اق يت طبع از انسان در سکه به صراف ي؛ افعالمينام يم »يعيافعال طب«ن کارها را  يا......ز خوردن، دعوا کردنيدن، ليشدن، دو

...  ي، روانشناختي، جامعه شناختيخي، تاريست شناختيز مختلف ياز منظرهاتوان  يم. شود يگون صادر مگونا يها
 يهنگام. کنند ين ميچن و روان شناسان جامعه شناسان ست شناسان،  مورخان،يز نکهيبحث کرد؛ کما ا  يافعال انسانۀدربار

« ، »يمهربان«، »ظلم« ، »دالتع« ر يظن يا ين اخالقيل عناويشوند که ذ يبه بحث گداشته م در قلمرو اخالق يعيطب ن افعالِيا
نامد؛ در  يم »ستبر يم اخالقيمفاه«را  ين اخالقين عناويامز ايليو  ٢٠.رنديقرار گ...  و » يوفادار« ، »گرانيب رساندن به ديآس

در حال  يکه پدر ديفرض کن. نامد يم»سبک يم اخالقيمفاه«را ... » دينبا« ، »ديبا«، »يبد« ، »يخوب« چون  يميمفاه ،مقابل
ازه يو خم ا خوردن و هل دادنغذ يعير  افعال طبينظ ،است يعيطب يفعل» کتک زدن« فعل .  ش استيکتک زدن فرزند خو

که يبحث کرد؛ اما هنگام...  ي، روانشناختيگوناگون  جامعه شناخت يايتوان درباره فعل  کتک زدن پدر از زوا يم. دن يکش
و  ييتوان از روا يکند و م يدا ميپ »يربط اخالق«ن فعليا رد، يگ يقرار م» گرانيب رساندن به ديآس«يل عنوان اخالقيذ

ستبر  يم اخالقياز مفاه يکيل يداشته باشند؛ ابتدا ذ يکه ربط اخالق يعيدر واقع، افعال طب. آن سراغ گرفت ياخالق ييناروا
ک ي  هم يو  روشوند  يم... ديد، نبايبا، ي، بدير خوبيسبک نظ ياخالق مياز مفاه يکيرند،  سپس متصف به يگ يقرار م
د در يگو يما م ٢١»ياخالق يشهود ها«ن حال يدر ع. سازند يرا م» گران بد استيب رساندن به ديآس« ر ينظ  ياخالق  ۀگزار

 ياالصول م ياند و  عل ٢٢»اخالقا نامربوط«اوصاف را سراغ گرفت که از  يتوان پاره ا ي، ممورد بحث ياخالقاق ين سيهم
ناظر « ياخالق ي، شهودها ياخالق يمراد از شهودها٢٣.ما ندارند ياخالق يدر داور يريو تأث باشند يگرينند به نحو دتوا

ن حال احساسات و عواطف يکنند دانش دارد و در ع يم يکه قضاوت  اخالقينه ايدر زمکه  در  ياست؛ ناظر ٢٤»يآرمان

                                                             
17. thick moral concepts 
18.  thin moral concepts 

  :د به يامز، نگاه کنيليو يشتر با رأيب ييآشنا يبرا١٩
Bernard Williams (1985) Ethics and the Limits of Philosophy (Cambridge: Harvard University Press). 
David McNaughton and Peter Rawling( 2000) ‘ Unprincipled Ethics’ in Hooker, B. and Little, M. (eds.) Moral 
Particularism(Oxford: Clarendon Press), pp. 256-275.  

  
اخالق « م سروش، يعبدالکر:د بهيرا طرح کرده است؛ نگاه کن» يافعال اخالق«و  » يعيافعال طب«ان يک ميتفک"  انياخالق خدا"  يکويم سروش در مقاله نيعبدالکر .٢٠

  .۱۱-۴۰، طرح نو، تهران، صفحات انياخالق خدا، »وجود ندارد اخالق برتر: انيخدا
21. moral intuitions 
22. morally irrelevant 

 يما م ياخالق يگر، شهودهاير ديبه  تعب. ما ندارد ياخالق يدر داور يتين امر که کتک زدن در روز سه شنبه واقع شده؛ مدخليو ا» رنگ بودن شلوار پدر يآب« مثالً  .٢٣
  رنگ به پا کند، همچنان  کنش او اخالقاً مذموم و ناروا است يا شلوار قهوه ايگر پدر فرزندش را دوشنبه کتک بزند و د  که  ايگو
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پوشاندن «و  چادر و  يدن روسريپوشاق، ين سيبر هم. کند ينم زشياو ر يها ي، در داوريو،  به قدر طاقت بشرا  يبشر
در   يعين فعل طبيتوان  از ا يم يبنابرآنچه آمد؛ وقت.  يعيگر افعال طبير دينظ  ؛است يعيطب يز  فعلين» سر و گردن يمو

  ياخالقل مفهوم يرا  ذ يعين فعل طبياتوان  يم .رديقرار گ يل مقوالت اخالقيان آورد که ذيقلمرو اخالق سخن  به م
بدن مرد و زن،  دست  ده بودنيد نفسِ پوشيگو يما م ياخالق يشهودها. کرد ياخالق يآن داور ۀد و درباربر» عفت«ستبرِ

 يو مؤلفه ها هست  يزان پوشش اختالف رأيمحدود و ثغور و   ۀدارد؛ هر چند دربار ياز آن ، ربط اخالق ييکم بخش ها
ن باورند که ستر عورت و پوشاندن اندام يبر ااز انسانها يريکث. ت دارديآن مدخل در  ...يوانشناخت، ريتيترب، يمي، اقليفرهنگ

از منظر   پوشاند؛ يمخود را ن يجنس يکه اندام هايکسن است که ين سخن ايا ةالزم . است يسته و ضروريبا يجنس يها
ن يمطابق با قوان. يقدارد و نه حقو يصبغه  اخالقا نجيم که بحث ايداشته باش توجه  .شده است يحيمرتکب فعل قب ياخالق

ن حال، يدر ع. شود يمجازات م ياست و شخص خاط ير قانونيغ يدر سپهر عموم از کشورها، برهنه ظاهر شدن يريکث
ندام نپوشاندن ا ياخالق ييناروا ييکرد و چرا  يصورتبندزين ياز منظر اخالقمسئله را  توان  يممسئله،  يه حقوقيفارغ از سو

ل يدارد و ذ  »يربط اخالق«االصول  يبدن زن و مرد علبودنِ دهين است که پوشين سخن ايا ةمالز. دن کرييرا تب يجنس يها
مأل در  برهنه  کند و يکه ستر عورت نميد کسيگو يما م ياخالق يرد؛ چرا که شهودهايگ يقرار م» عفت«  يعنوان اخالق
گنجانده  »عفت«ستبرِ ياخالق ل مفهوم يذ  يعي، آن فعل طبدر واقع . است انه شدهفير عفيشود، مرتکب عمل غ يعام ظاهر م

 يلحداق پوششِ بودن يسته و ضروريعالوه بر با.  بخشد يرا سامان م ياخالق يشود و گزاره ا يم يو متصف به وصف بد
با فرهنگ و عرف دارد  يقيتباط وثست که ارا يبدن زن و مرد مقوله ا يگر بخش هايد زان پوششِيم ييروابدن زن و مرد، 

ت دارد و ينجا محوريآنچه در ا .ابديتفاوت  يگرياق و جامعه ديس به فرهنگ و ياق و فرهنگ و جامعه ايتواند از س يو م
 ياق هايمرد و زن در س يفانه يکه اعم از پوشش و رفتار عف يفانه؛ کنشيعف است، عفت است و کنش »اخالقا مربوط«

فانه باشد؛  يعف رفتار قوام بخشِ ،مختلف  ياق ها و  فرهنگ هايزان پوشش و رفتار زن و مرد  در سيگرما.  گوناگون است
ه ل بير قابل تحويغ يو کثرت فانه به حساب آورديعف يرفتارها  ۀگوناگون را  در زمر يفتارهاتوان پوشش ها و ر يم  آنوقت

است  و  يستبر ي، مفهوم اخالق»عفت« که يگر، در حالير ديبه تعب .رفتيو پذ ت شناختيبه رسمان ين ميوحدت را در ا
در  . ر کندييگوناگون تغ ياق هايتواند  در س يزنان و مردان مۀفانيکنش عف  قِيمصاد شمول دارد؛جهان يستگيو با ييروا

به  يرينزد کث» نديا نبز او رين يند و مرد نامحرميرا نب ينامحرم ن است که  که مرديا کمال زن به«ن سخن که يزمان قاجار، ا
 يفانه مير عفياز رفتار غ يشدند، چرا که  آنرا مصداق ياز زنان در جلوت ظاهر نم ياريشد و بس يده ميسمع قبول شن

رونق گرفتن    در دوران رضا شاه و  س دانشگاه تهران يتأسپس از آن شروع مبارزات  زنان در عصر مشروطه ،  با .  انگاشتند
؛ وارد شدند يعموم ۀز به عرصي، رفته رفته زنان نير دولتيغ يتخانه ها، روزنامه ها ، ادارات و شرکت هاکارخانه ها، وزار

ت يکردند و آ يمردان در تظاهرات شرکت م  ياز زنان پا به پا يري، کث ۵۷بهمنبه  انقالب  يمنته يدر تظاهرات هاچنانکه 
ز حضور ين ياسالم پس از انقالب ٢٥.قلمداد نکردند ير اخالقيغ فانه وير عفيشان را غين کنش ايگران ايو د ينياهللا خم

                                                             
  . ۷و ۲ستون، تهران، فصول  ي، بيي، ترجمه رضا رضاراني، انقالب مشروطه ايژانت آفار: د به يبا مبارزات زنان در عصر مشروطه، نگاه کن ييآشنا يبرا .٢٥
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مشغول به کار  يتجار و يندرما، يادار، ياز زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش يريبوده و کث يزنان  رو به فزون ياجتماع
 زند و مسائل  يه ميتککشور   يش پزشکموزبر مسند وزارت بهداشت، درمان و آ ش از سه ساليب يکه  زنيي؛ تا جابوده 
ق ي، مصادجامعه در فرهنگ و عرف يراتييجاد تغيپس با  ا. کند يت ميريکالن مد در سطحکشور را  يو پزشک يدرمان

گر يدنکه در يکما ا کرده ؛ دا يپ يريتحول چشمگ در صد و پنجاه سال گذشته فانه در جامعه ما ير عفيفانه و غيرفتار عف
 يکاي،  آمريشمال يکاي، آمريياروپا ياز کشورها يري، در کثن سويبد ستميقرن ب يبتداا از. کرده است رييز تغيجوامع ن

 يمطابق با شهودها. شود يقلمداد نم ير اخالقينه و غفاير عفيغ يسر رفتار ينپوشاندن گردن و مو... اين و شرق آسيالت
با جنس   يفانه ايمناسبات و روابط عف ندتوان يمزنان ، کنند يم ين کشورها زندگيکه در ا يعموم کسان يعرف ياخالق

ک يق ها و  تفکين تدقيکند ا ياقتضا م يستن اخالقيز.ندارند  ياده يپوش سر  يگردن و موکه يدر حال، داشته باشندمخالف 
. مياد کند باشد، قلمدياز آنچه با نه محدودتر و نه فراختر يفانه را در روزگار کنونيعفرفتار ره يشم قرار داده، داش چيها را  پ

 :ميرا در نظر آور ير از مرحوم مطهرينقل قول ز

خوب است  يحجاب يب  يگريان اقوام ديبد،  و در م يحجاب ياقوام حجاب خوب است و ب  يان بعضيند در ميگو يم...«
د يكه نبا  ن استيد گفت موضوع ايبادر پاسخ .ستين يک امر ثابتيها يها و بدين خوبيشود که ا يحجاب بد، پس  معلوم مو 

خداوند انسان را و  يعني  كه در فطرت بشر است، مسئله عفت است يزيچ  .آورد يحجاب يحجاب و ب يمسئله را رو
هست، مسئله  يكه در وجدان هر مرد و زن يزيچ... احترام بگذارد يكه به حقوق خانوادگ  دهيآفر يمخصوصا زن را طور

خواهد  يا ميآ  د حجاب خوب استيگو يكه م يآن كس يعنيله آن است يهست كه مقدمه و وس  يزهائيچ يعفت است ول
نظر از عفت؟ و اگر زن حجاب داشته باشد خوب   كه حجاب خودش از آن نظر كه حجاب است خوب است قطعد يبگو

 ٢٦»؟حجاب بود يكه ب يتر باشد از وقت عفت يصد درجه ب  ن زنينكه ايااست ولو 

 يفانه ايرفتار عففانه؛ يعف رفتاراست و  »عفت«ت دارد و اخالقا مربوط است، يمحورو بالذات  اوالًآنچه ، يمطهر يبنابر رأ
نه  ،عفت است ياز مؤلفه هازنان و مردان   ن پوشش و حجابِزايم ٢٧.دارد يق  گوناگونيمصاد مختلف  يکه در زمانها

فانه يشود و قوام بخش عمل عف يف ميتعرمفهوم ل عفت يزان پوشش زنان و مردان ذيحجاب و مگر، ير ديبه تعب. بالعکس
کند؛ رفتار  يد ميه تأکفانيرفتار عف عفت و  يت اخالقيو محور تيبر اهم يبه درست يمطهر. ل حجابينه عفت ذ ،است

  يقوام بخش سلوک اخالق است و  يستگيو با يمتصف به وصف خوب شود و ين مياخالق توز يکه  در ترازو يفانه ايعف
 يفانه ايعففتار موقر و باشد و رداشته  يده ايسر پوش يگردن و مو يشود کس يمن است که  ين سخن ايا ۀزمال.  موجه

 يا يفانه  و اخالقيرفتار عفن حال يدر ع نداشته باشد؛  يده ايپوش سر يموگردن و  يکسمتصور است  نيهمچن.داشته باشد

                                                             
  .۴۰۳- ۴۰۵، صدرا، تهران، مجلد اول، صفحات ات زماني، اسالم و مقتضيمطهر يمرتض .٢٦
ر از وجه و يشان، به غيبنابر موضع ا. ح دادميدر باب مقوله حجاب را توض يمرحوم مطهر ي، رأ»مسئله حجاب« با اسشهاد به کتاب » اخالق يحجاب در ترازو« در مقاله .٢٧
درباره مفهوم عفت و حدود و ثغور امر  شان راياز ا ينقل قول ،»مسئله حجاب« در کتاب  ين مقاله، فارغ ازموضع مطهريدر ا. ده باشديپوش مسلمان ه بدن زنانيد بقين بايکف
  . ده اميآورده و لوازم آنرا کاو» ات زمانياسالم و مقتض«از کتاب  فانهيعف
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ان ين ميدر ا يشقوق متعدد وجود ندارد و» فانهيرفتار عف«و» سر يده بودن گردن و مويپوش«ان يم يپس تالزم.شه کنديپ
  ٢٨.تمتصور اس

است و  و مذموم ير اخالقيغ يامر» يحجاب اجبار«، آمده» اخالق يجاب در ترازوح« ۀچنانکه در مقالن، يعالوه بر ا
خالق گفته اند فعل مجبورانه ا يعموم علما. ق نداشته است يز تا کنون توفيما ن ۀنکه در جامعيبرد، کما ا ينم ييبه جا يراه
 ن حاليدر ع ؛شتريحکومتهاست و نه ب ةفيوظ ياخالق نِيادياز اصول بن يپاسدار. ندارد ياخالق وزن يدر ترازو ير اراديو غ

و بدون  يو در سپهر عموم يمدن ةتواند در جامع يمآن  ياخالق ييو روا حدود و ثغور حجاب ۀبحث و گفتگو دربار
 يحجاب يب«است،  ير اخالقيغ »يحجاب اجبار«که  همانگونهن حال، يدر ع.باشد يجار يمتحکو يدخالت نهاد ها

  . است ير اخالقيز ناروا و غين»ياجبار
شه کردن يفانه پيو کف نفس و رفتار عف يشتن داري، خويو اخالق ينيد نِيمطابق با موازد بخاطر داشت که يبان يهمچن
د يانگشت تأک گروهک يبر . زنانرشود نه فقط ب يبار مجنسر دو حکم بر ه ني؛ امردانۀفيو هم وظ زنان استۀفيهم وظ

قضاوت  دن،يده انگاشتن و نديرا ناد گريد گروه ير اخالقيکنش غرا طلب کردن و   يشتن داريخو شان مصرانهياز انهادن و 
 يم که برايخواهد و از از زنان بنظر باشحال مردان مطمح  تيرعا اگر صرفاً. ر موجه يناعادالنه، ناروا و غاست   يو کنش

ده بودن زن يپوش زان يمن انگاشت که  روند يتوان چن يمشتر بپوشانند؛ يشتر و بيخود را ب، روز به روز وسوسه نشدن مردان
وسوسه  زيان محجبه  ندن صورت زنيبا د يحت از مردان يبرخفرا رسد که  يروزو  ممکن است نخواهد داشت  يقفيحد 
خود را کامل بپوشانند و صورت ، زنان ين نگرشيبا چن ين مردانيت احوال چنيرعا ين است که براين سخن ايا ةالزم. دنشو

ن سخن با يکه البته ارند و ظاهر نشوند؛ يمردان نامحرم قرار نگ يند و در منظر و مرئايايرون نياز خانه ب يبعد ةدر وهل
ده يد ٢٩»ب لغزندهياستدالل ش«  ينوع ،ين صورتبنديا در. دينما يما ناسازگار است و  نا موجه م يکنون ياخالق يشهودها

شود و  بروز و ظهور وده پوشش زنان افززانِيمبر د قدم به قدم ي، باامان ماندن مردان در يشود؛ که مطابق با آن  برا يم
خانه بمانند و به  ين در پستوزنابهتر است  نياء علوم الدياحدر يبه قول  ابو حامد غزالکه ييکمتر شود تا جاشان يا ياجتماع

  :مشغول باشند يسينخ ر
  ٣٠»تها الزمه لمغزلها يقعر ب يل ان تکون قاعدتا فير تطويآداب المرأه من غ يوالقول الجامع ف«

  :کند يد ميتأک  دتاسع يايميکدر  نيهمچن او

                                                             
 ، بهشود يشتيقه معيبدهد و دچار مضش را از دستيسر و گردن، فرد شغل خو يبا پوشاندن مومثال  شد، ان بايدر م يمهمتر ياخالق ة، مالحظياق اخالقيک سياگر در  .٢٨

 .ابديب يگرياناً شغل ديکه احيسر خود را نپوشاند تا زمان يد گردن و موياً مختل شود؛ او اخالقا بايبه او وابسته هستند قو يش خانواده اش که به لحاظ اقتصاديآساکه ينحو

  .دهد يح ميتوض يکيرا به ن ياخالق يها يداور»  اق بودنيوابسته به س«ح داده شده، يتوض» اخالق يحجاب در ترازو«که در مقاله نراس، چنا ياخالقدستگاه 

29. slippery slope argument 
  »آداب النکاح «، نياء علوم الدي، احيابو حامد غزال .٣٠
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گان ير و بام نشود، و با همسارون نشود، و فرا ديب يو يدستور يند ، و بيو حق مرد بر زن آن است که در خانه بنش« 
و چون ...دينگو ييکويش  جز نيخو شان نشود، و از شوهريک ايبه نزد يضرورت يار نکند، و بيث بسيمخالطت و حد
را  يده دارد تا ويشتن را پوشيان شوهر، خويرا نشناسد، و از جمله آشنا يدر بکوبد، چنان پاسخ دهد که و يدوست شوهرِ و

  ٣١.»بازندانند
رسد  يبه نظر م.  بر آن مترتب نشود يجيعوض کرد تا چنان نتا يدر روزگار کنونرا  با  زنان  ۀاز رابط ير و تلقيتصو ديبا

به را د زنان ينبا مردان .بخشندسامان  گريکديبا  را  يفانه ايعف يانسان ۀرابط، مين حفظ حريدر ح توانند يو زنان  م مردان
د با يبا، بلکه ناصواب است يو درک ياخالق يي، که خود خطارنديده گيشان  را ناديا ينسانو کرامت ا فروکاهند يجنس ۀابژ

ش يرا در خو  يرامونيبه  زنان پ ٣٢و نوع دوستانه يآن نگاه انسان يو به جا به زنان را فرو نهاده ي، نگاه جنسممارست مداوم
 حادثه تلخ  يبود  که علت اصل رسانه  نوشته ياهال از يکي راًياخ. »ذکر را يل کن نيش را تأويخو«: کنند ينه و درونينهاد

تجاوز  ۀديشان از پديط ايل بسيفارغ از تحل.  ک دختر جوان در کشور هند،پوشش نامناسب او بوده استيتجاوز به  رِ ياخ
آن در ... ي، جامعه شناختي، روانشناختيشتيعموم جوامع است و علل و عوامل مع ياجتماع يها يکه از ناهنجار يجنس

ند يب يمحدود و محدودتر شدن زنان را چاره کار م ن نگرش،ياآن از بن باطل است؛  يل تک عامليت تام دارد و تحليمدخل
 دادن رييتغدن  است و  يگر ديکار  شستن چشم ها و جور د ۀچار انگارد؛  حال آنکه يه مفانيعف ياخالق و قوام بخش رفتارِ

است که از حادثه عشق تر  يدن به نگاهيز رسين چيبهتر«:  يو انسان يم اخالقيحر م با حفظ وأزنان تبه نسبت  شيخو نگرش
  ٣٣.»است

؛ فانه استيرفتار عفو بالذات  اوالً است، موجه يدارد و قوام بخش کنش اخالق تيمحوران ين ميدر ا نچه آ ،چنانکه آمد
، جهانشمول دارد ييروا و يسته و برگرفتنيو با است ستبر  ياخالق ميدر زمره مفاه »عفت«اًيثان.  سر ينه پوشش گردن و مو

 يبه فرهنگ و دوران يو دوران يتواند از فرهنگ يفانه ميق کنش عفين حال مصاديدر ع ؛» يمهربان«  و » عدالت«م ير مفاهينظ
و  يمعرفت ينه هايشيگوناگون  با پ يکشورها که دريبالغ و عاقل ياز انسانها يري، کثيدر روزگار کنون. ر کندييگر تغيد

 مصداقِاالصول  يعلندارد و  يقسر قبح اخال ين باورند که نپوشاندن  گردن و موي، بر اکنند يم يزندگ مختلف يتيترب
 ياخالق ۀفيردان است، هم وظم ياخالق ۀفيشه کردن هم وظيفانه پيو رفتار عف يشتنداريخو، ثالثاً. ستيانه نفير عفيرفتار غ

  .شه کننديفانه پيعف يو روابط انسان ت که خود را بپوشانند انتظار داشزنان  ازتنها د ينباان ين ميدر ا زنان؛
  
  يفرمان اله يحداقل ةينظر.٣

ن قرائت،  اخالق به لحاظ  داللت يمطابق با ا. باور  دارم »يفرمان اله يحداق ةينظر« ن و اخالق، بهيان ديم ةرابطدر باب 
، »عفت« ر ينظ يستبر و سبک ياخالق مِيمفاه  يگر، احراز معانير ديعببه ت. ن استيمستقل از د يو  وجود شناخت يشناخت

                                                             
  . ۳۲۳، صفحه »آداب نکاح« ، جلد اول، ۱۳۸۰و جم، تهران، ين خدي، به کوشش حسبع عبادات و ربع معامالتسعادت، ر يايمي، کيطوس يابوحامد امام محمد غزال .٣١

32. altruistic 
  .»خوب ييشب تنها« ، شعر»حجم سبز« ، دفتر هشت کتاب، يسهراب سپهر ٣٣.
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 يو اصول اخالق ن  اوصافين، تعيهمچن. ستين ينيقف بر رجوع به متون دمتو... »يبد« ، »يخوب« ، »يمهربان« ، »يوفادار«
، با وام کردن يو روش شناخت يتبه لحاظ  معرفت شناخن، يعالوه بر ا .ستين شارع خداوند ۀبه ارادوابسته رامونيدر جهان پ

  يها ياحراز داور يبراجان راولز، ٣٥» متأمالنه ةموازن« و روش  يآئودرابرت ٣٤» معتدلِ ييانسجام گرا ـ ييمبناگرا«  ةينظر
از  متخذ و مقتبسِ يا احکام هنجاري ينيد يو شهودها ياخالق يان شهودهايالوگ و داد و ستد ميبه د موجه،  يهنجار
ن فقه ؛ بلکه يگزين اخالق شود و نه اخالق  جايگزيجاد يبا ن و فقه ين است که نه دين سخن ايا ةالزم. ئلمقا ينيدسنت 

رهگشا و ان ين ميدر اگر يد ياز سو يعرف ياخالق يکسو و شهودهاياز  ينيو د يفقه يان شهودهايتعامل و تالئم م
ن بر يد پس نه سخن بر سر تقدم .  زند يما رقم م يبرا را يموجه)  يواخالق يفقه( يهنجار يها يو داور است  يبرگرفتن

 ين دو سنخ شهود است برايان ايم يمعرفت شناخت ن؛ بلکه  سخن بر سر ترابطِ ياخالق بر د ييمحتوااخالق است نه تقدم
  .جهمو يهنجار يدن به  قضاوت هايرس

 ياسالم شناسان ندارد؛  يسر حرمت شرع يدن و مون باورند که نپوشاندن گريبر ا ر قابل ينظ يي، فقهاآمد که  همانگونه 
در . ندارد يسر و گردن  ضرورت شرع يموپوشاندن  يز معتقدند در روزگار کنونيمنصور ن يد و صبحيو ابوز ير الجابرينظ
 معتقد استرده و امبر را مشخص کيحدود و ثغور پوشش در عصر پ خود، يو فقه يخيز با تتبعات تاريحال ترکاشوند ن نيع

 يفقها ةن امر تعلق نگرفته بوده؛ هر چند  قاطبيشارع بر ا يامبر ضرورت نداشته و رأيسر در عصر پ يپوشاندن گردن و مو
ه بودن و يمختلف ف ةابم، الزمي يچنانکه در م. دارد يسر حرمت شرع ين باورند که  نپوشاندن گردن و مويبر ا مسلمان

ات مربوط به حجاب، نص يآکه  ن استيثغور پوشش زنان ا حدود و ۀدربارانو اسالم شناس ع فقها يمتفق القول نبودن جم
، دارند يکه داللت قطع ات منصوصين است که  بر خالف  آين سخن ايا ة؛ الزمستندين) آن ياصول فقه  يمعنا در(

خداوند بر  ۀه ارادن باورند کياز فقها بر ا يريکث. ممکن و متصور است حجاب  ات يآاز  يمتعدد يبرداشت ها و قرائتها
خداوند  ۀن باورند که اراديزبر اياز فقها ن يليلقن حال يدر ع ٣٦،سر تعلق گرفته يبودن گردن و موده يپوش تضرور

 يکه  جمهور فقها» با محارم يزنا« رينظ يسر تعلق نگرفته است؛ بر خالف مسئله ا يده بودن گردن و مويپوشضرورتبر
کردن از اوامر خداوند  يچيسرپمتضمن ت و شرعا حرام اسارتکاب آن دارد و  يعل قبح اخالقن فين باورند که ايبر ان يقيفر
قبح  يدر روزگار کنون سر يانسانها، نپوشاندن گردن و مو عموم ياخالق يم،  مطابق با شهودهايديگر، چنانکه ديد ياز سو. 

را در » فانهيرفتار عف«د راس و يويد٣٧» در نظر اولِف ياخالق وظا« ل دستگاه يآن ذ ياخالق ييروا يصورتبند .ندارد ياخالق
متصور جهت  يها از راه يکي ، صرفاً» اخالق يحجاب در ترازو«  ةلادر مق قلمداد کردن »در نظر اول يف اخالقيوظا« ۀزمر

ق اخال«در قلمرو مکاتب گر يديتوان با وام کردن آموزه ها يم. سر است ينپوشاندن گردن و مو ياخالق ييروانييتب

                                                             
34. modest-foundationalism-coherentism 
35. reflective equilibrium 

  ":است مان حجابيشرط ا" تحت عنوان  وزيت جهان نيبا سا يد به مصاحبه محمدجواد فاضل لنکرانيبه عنوان نمونه، نگاه کن .٣٦
h p://jahannews.com/vdchwqnix23nx-d. t2.html 
37. The Ethics of Prima Facie Duties 
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 ةينظر« حال با مد نظر قرار دادن  .سر را نشان داد ينپوشاندن گردن و مو ياخالقييروا، ٣٩»ييده گرايفا«ر ي، نظ٣٨»يهنجار
ندارد و  فرمان  خداوند در متن مقدس صراحتکسو ياز  که  يدر موارد ن انگاشتيتوان چن يم ،» يفرمان اله يحداقل
ر ينظ يمسائلبر خالفو  حجاب  ۀر مسئلينظ ( ندارند  حراز مراد خداوند اجماعهان در ايپژوهان و فق شناسان و قرآن اسالم

توان   يم دهد، يفتوا م يکنش يهنجار  ييبر روا يعرف يخالقا يگر شهودهايد ي، و از سو)يو کم فروش با محارم يزنا
منصوص در متن مقدس  ب ن باين انگاشت که  مراد خداوند در ايرد و چنبه قبول ک يرا تلق ياخالق يشهودها يداور

  ةينظر«در واقع،  مفروض  . ک قرائت از آن ممکن و متصور استيش از يشود و ب يده نميات ديآ در آن يست و صراحتين
احراز مراد و فرمان خداوند معرفت  يبرا ينيسازوار و روشمند از سنت د  ن است که هم خوانشِيا» يفرمان اله يحداقل

دن به احکام يرس يبراامر ن دو يان  ايپس سراغ گرفتن  از تالئم و تعامل م. يعرف يقاخال يبخش است، هم شهودها
 يبلکه نوع ست؛ين يفقه يين مدعا، متضمن صدور فتوايم که ايت داشته باشيعنا. فه استيوظ و عقالً اخالقاً ،موجه يهنجار

و ملتزم بودن به لوازم  » يفرمان اله ياقلحد ۀينظر« رش يپذ در پرتواحراز مراد خداوند  يبرا متن مقدس است  خوانشِ
ان ين حال سراغ گرفتن از توازن و تعامل ميدر ع .»معتدل ييانسجام گرا ـ ييمبناگرا« و  »متأمالنه ۀموازن«  يآموزه ها يقمنط

نه ، است ...سنگسار، ارتدادحجاب،  ر ينظ ياجتماع ياالصول ناظر به احکام فقه يعل ياخالق يو شهودها ياحکام فقه
اخالق  ينها را در ترازوآتوان  ينم ندارند و» يربط اخالق« غالباً ....روزه، نمازر ينظ ي؛ چرا که  احکام فردياحکام فرد

  .ن کرديتوز
  
  يريجه گينت. ۴

داشته، نه  يتيو بالذات صبغه هو اوالً عت اسالم،يدر شر که  احکام حجاب جه گرفتين  نتين چنتوا يبنابرآنچه آمد، م
بدن زن و مرد  ، مقوله پوششِاًيثان. نبوده است يزنان مسلمان ضرور ةهم يسر برا ينرو پوشاندن گردن و موي؛ از اياخالق

ابد؛ هر چند ي يم»  يربط اخالق« رد و  يگ يقرار م» عفت« ل مقوله يکه ذ يعيگر افعال طبيد ۀراست در زم يعيطب يفعل
از فرهنگ ها و عرف ها  يري،  کثيدر روزگار کنون. ر کندييگر تغيهنگ دبه فر يتواند از فرهنگ يحدود و ثغور پوشش م

ن يام در يتوان يز مي؛ ما نانگارند يدانند و نم ينم ير اخالقيفانه و غير عفياز کنش غ يسر را مصداق ينپوشاندن گردن و مو
  .م يقلمداد نکن ير اخالقيدارند؛ غن يده ايسر پوش يرا که گردن و مو ياز کسان يريم و رفتار کثيد نظر کنيباب تجد

از  يو برخفقها  از يليکسو که قلياز  ن سخنيرش ايو پذ »يفرمان اله يلحداق ةينظر«ن، با مد نظر قرار دادن يعالوه بر ا
 ييروا و  سر ندارند يمو پوشاندن گردن و  بر ضرورت) نص( يداللت قطع ،ات قرآنيآکه معتقدند  اسالم شناسان معاصر

نپوشاندن  ت کهجه گرفين  نتيتوان چن يگر، ميد ياز سو يعرف ياخالق يمطابق با شهودها سر يوشاندن گردن و مونپ
و  خداوندنقض فرمان و مراد   ن حال متضمنِيندارد و در ع يقبح اخالقاالصول  يعل  يدر روزگار کنون سر  يگردن و مو

 .ستين قرآننص ده گرفتنِ يناد

                                                             
38. normative ethics 
39. Utilitarianism 


