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  1مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن
  

و  ٢»اخالق يحجاب در ترازو« که  در نقد مقاالت »  ا اجباريانکار : حجاب« در مقاله  ياصغر غرو يد عليجناب س يدوست گرام. ١

  :   نگاشته شده، آورده اند ٣»است ير اخالقيکدام غ: يحجاب يا بي يعفت يب«

ک کتاب ياند که قرآن  ن باور شدهياز مسائل، قرآن را روزآمد کنند، و بعضاً بر ا يي کوشند در پاره يم...مدتها است محققان ارجمند «

ت ياز هو ي، بخشيخيک گذرگاه تارياش سازند، که در هر دوره با عبور از  است، و از پس آن چند پاره يشتر متضمن احکام فقهيب

حکم محاکمه و صدور حکم  يادينگونه جدلها، که تا حدود زيبهتر است در ا... هن بنهاديا به عمد بر زميخود را از کف داده  يساختار

مراد «: نهد که يد و صحت ميين گفته مهر تأيات متن بر ايم خود آينيبب. قرآن دارد، اجازه دفاع به خود متهم هم داده شود يهم برا

ک قرائت از آن ممکن و متصور يش از يشود، و ب ينمده يات ديدر آ يست، و صراحتين باب، در متن مقدس منصوص نيخداوند در ا

م، يرت داشت، متوسل به تعدد قرائتها شويه با دلخواه ما مغايا آيدهد که هر جا، سخن  ين باب را ميا لغت عرب اجازه فتح ايآ...»است

شتر بانوان به ين دست، جذب بياز ا ياحثت از طرح مبياگر ن! ...ميلغت، آنگونه که تکلم اهل لغت است، مراجعه کن يبه معنا يآنکه حت يب

 يدر انتخاب پوشش، برا يرا اگر آزاديز. افتيم ين راه به هدف مقصود دست نخواهياست، حتماً از ا ين ورزيا دي، ين داريساحت د

از ....نديگز يخود را بر ما متون مقدس آمده، لباس و پوشش يا در فقه يم، يدار يت به آنچه ما اظهار ميعنا يک، بيزنان و مردان باشد، هر 

 يده در قرآن پايعق يشود، بر اصول آزاد ين مباحث که ابداً موجب جذب زنان به اسالم نميطرح ا ينجانب، بهتر است به جايمنظر ا

وشش ن پيبندگان خود از زنان را آزاد گذاشته است که ا يتعال ياما خدا. ه از قرآن مشخص شدهيحکم حجاب در دو آ: مييبگو. ميبفشر

ا ياز آنها آزاد است، هر کس بخواهد به همه  يا برخيات يمان آوردن به تمام آيات کتاب، ايم طبق آييبگو. ن نهنديا بر زميرند يرا برگ

 ياگر کس. ن کننده سعادت بشر استيتأم يت الهيت از هدايتبع. امتيبا پروردگار است در روز ق يحسابرس. آورد يمان مياز آنها ا يبعض

  .٤»گردد يان آشکار ميکند، بداند که دچار ز يروينخواهد که پ

 يمهم يشناختروش ر آن، اختالف يبا متن مقدس و تفسمواجهه  يش از پرداختن به مقوله حجاب، در باب چگونگيابم، پي يچنانکه در م

ر کنم، يمحل نزاع را تقر شمرده ورا بر روش شناسانه نکات يکوشم پاره ا ين مقاله در ابتدا مينرو، در اياز ا. سطور فوق دارم ۀبا نگارند

  .     سپس به مقوله حجاب  بپردازم
                                                             

، حسين کمالي، آرش  نراقي، ياسر ميردامادي و در نهايي شدن اين مقاله از نظرات و مالحظات دوستان و همکاران عزيز عرفان بادکوبه، ناهيد توسلي، فرشاد حبيبي، حسين دباغ، حسين کاجي. ١
  .    از اين بابت از ايشان صميمانه سپاسگزارم. حسن يوسفي اشکوري  بهره بردم

2. http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/217.pdf 
3.  h p://www.begin.soroshdabagh.com/pdf/221.pdf 

  :علي اصغر غروي، سايت جرس. ٤
h p://www.rahesabz.net/story/65990/ 
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ام يد و پيتواند به صدا در آ يمقدس، خود م ن است که متنِيا »ا اجباريانکار : حجاب« در مقاله  يغرو يکيوضات هرمنوتاز مفر يکي.  ۲

متن چه »  خود«ند يبب مقدس،متن  رجوع بهبا تاکند ينرو مخاطب را دعوت مياز اان گذارد؛ يح با مخاطب در ميغ و صريخود را به نحو بل

نرو نقش يد؛  از ايد و با مخاطب سخن بگويآ يخود  به صدا در م يمتن، به خود ييکه گون است  يشان ايمهم ا ش فرضيپ. ديگو يم

گران که به فهم متن مقدس يد ييگو.  ده گرفته شده استيناد  متن  يمعنااحراز ير تعامل با متن برامخاطب د ۀلِ فعاالنيبد يپررنگ و ب

 شان نادرستيمفروض ا به نظرم. ديگو يمتن چه م» خود« ابند يدر و تالش نکرده اند تا  نبوده متن  يمعنافهم   يد؛ در پهمت گمارده ان

ات را کامال يآ يمتعدد که بعضا برخ رقرآنيو ظهور تفاس ر قرآنيخ تفسيبه تار  يتجربـ  ينيو نگاه پس يکيهرمنوت ياست و با دستاوردها

ک به بحث يفهم متون مختلف که در علم هرمنوت يقواعد حاکم بر چگونگ.  دارد ي، منافات جدر کرده انديگر تفسيکديمتفاوت از 

عم از خوانندگان متن، ا يتيو ترب يمختلف معرفت ينه هايشيپ. شود، هم بر متون مقدس ير مقدس اعمال ميگذاشته شده؛ هم بر متون غ

 يخيافق تار يزيکه هم آميها، هنگامست يهرمنوتاز  يبرخر يبه تعب. کند يزش ميدن متن ريو فهم ر مقدس، قطعا در خواندنيمقدس و غ

 يکيخچه يخوبست تارن مدعا، يضاح  ايا يبرا. شود يدن موجه و روشمند محقق ميند فهمي؛ فرادهد يمتن رخ م يخيخواننده با افق تار

ده يکه متضمن ا ين ؛ کتابيتگنشتايلودوگ  و» يفلسف -يرساله منطق« . ميرا در نظر آور يليک  سنت فلسفه تحليکالس ياز  کتاب ها

ن يتگنشتاينکه ويت کتاب تا بدان اندازه است که به رغم اياهم .دد آوريدر عالم فلسفه پد ين جوان بود و انقالبيتگنشتايبکر و يفلسف يها

ات يدر ادب.  شود ين کتاب شرح نوشته ميد، همچنان بر ايخود دست کش يدر دوران دوم فلسف مطرح شده در آن  يده هاياز  ا

، قرائت ٥ييقرائت استعال: متعدد منتشر شده است يدر قالب مقاالت و کتابها يفلسف ن کتاب ماندگارِي، سه قرائت از اين پژوهيتگنشتايو

مک  يتر هکر، ماريمز کونانت، پيد استرن، هانس اسولگا،  جيوير دين پژوهان برجسته نظيتگنشتايهمه و ٧.انهيقرائت درمانگرا و ٦نيحلقه و

چ يکه هيشان از متن متفاوت بوده، به نحويا ي، اما قرائت هااند ن برآمدهيتگنشتاياحراز مراد و يبه متن واحد مراجعه کرده و در پ... نيگ

» يفلسف - يرساله منطق« د خوبست به متن يان، بگوين ميدر ا ياگر کس ٨.گر قرائت ها ترک نکرده استيه را به نفع دک تا کنون  صحني

متن  يمعنااحراز  ياست که همه در پ يهيبدگفته؛ چرا که  يزائدد، سخن يگو ين چه ميتگنشتايو» خود«  ميابيو در مينيم تا ببيمراجعه کن

ن يک از اين است که هر يمهم ا د؛ يگشا يرا نم يرد و گره اندا ين امر  ثمريد بر ايکنندو تأک يمراجعه م يهستند و به  متن واحد

در  ،يو تجرب ينين حال به لحاظ پسيکنند؛ در ع ياقامه م يا ياهد متنش، چه ادله و شويموجه کردن خوانش خو يتگنشتان پژوهان  برايو

  .ميمواجه يامحاء نشدن يان با کثرتين ميا

                                                             
5. transcendental reading 
6 Vienna Circle’s reading 
7 therapeutic reading 

  :ويتگنشتاين، به عنوان نمونه، نگاه کنيد به » فلسفي- مختلف از رساله منطقيبراي آشنايي با قرائت هاي ٨. 
  .۲۳- ۴۶، صفحات۱۳۸۷، تهران، صراط، ويراست دوم، جستارهايي در فلسفه اخالق: سکوت و معنا، »سکوت در تراکتاتوس« سروش دباغ، 
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د برنقش يان آمده و با تأکيسخن به م ينير ديو غ ينيد ان معرفيالوگ ميز، از تالئم و دينپس از انقالب متأخرِ ينيد يدرسنت روشنفکر    

از معارف  ينيمعارف د د بودني؛ از مستمد و مستفيچند يکيو هرمنوت يمعرفت شناخت يش فهم ها و  اقامه استدالل هايش فرض ها و پيپ

و  ريم و در عرصه تفسيندار» نياز د يقرائت رسم« ن است که يامتأخر ينيروشنفکران د يالزمه مدعا ٩.پرده برگرفته شده است ينير ديغ

ن ياز دمختلف  يقرائت هاتمام که ست ين نين سخن اين حال، الزمه ايدر ع. ميروبرو هست به وحدت ليتحو ر قابليغ ين، با کثرتيفهم د

تن م يل به وحدت خوانش هاير قابل تحويز بر کثرت غيش از هر چيدارد و پ يوتجرب يفين مدعا صبغه توصيا گر،ير ديبه تعب .موجهند

 يد ادله و شواهد متنيموجهند؛ چرا که با ن يمختلف  از د يست که همه قرائت هاين نين سخن ايالزمه ا اما. نهد يد ميانگشت تأک مقدس

آنرا سراغ گرفت و  يت معرفت شناختيد تا بتوان صدق و حجيق سنجيتحق يکرد و در ترازو يابياز متن مقدس را  ارز هر خوانشِ

 يخوانش ها ين متضمن نفيمختلف از د يه قرائت هايِ نظر يه هنجاريدر واقع، سو. ک کرد و بازشناختيم تفکيح را از سقيخوانش صح

که  يفيتوص يدر واقع، از آن مدعا ١١.است يبه  ادله  و شواهد متن دياست که مؤ ييقرائت ها به قبول کردن يو تلق يو گزاف ١٠يدلبخواه

تن داد   يخته ايعنان گس ييگرا يد به  نسبيم،  نباير متن مقدس مواجهيل به وحدت در قلمرو تفسير قابل تحويغ يدر مقام عمل با کثرت

ک يموجه ساختن  يرا برا يو شواهد متن يکيل هرمنوتيد دالياز متن مقدس موجهند؛ بلکه با تصورم يقرائت ها  يتمامکه مطابق با آن، 

ه  با يآ« که هرجا است  يبه نحو ر متن ي،  نه مراد تفسيناب غروپس، بر خالف نظر ج. کرد يابيارز در نظر آورد و قرائت از متن مقدس

شتر بانوان به يجذب ب« ن و يبزک کردن د نه و  »قرآن يمحاکمه و صدور حکم برا«نه  م،ينگاريده بيآنرا ناد» رت داشتيدلخواه ما مغا

 ينيد  رونيمفروضات ب حِيدر پرتو تنق مقدس  و موجه و سازوار از متن سخن بر سر بدست دادن قرائت روشمند؛ بلکه » ين داريساحت د

معرفت « در قلمرو  ١٢»هيتوج« آورده ام،  در مبحث » اخالق يترازو رحجاب د «چنانکه در مقاله . است  يکيو بکار بستن اصول هرمنوت

ان يم ي،  تالئم و سازگارين آموزه معرفت شناختيمطابق با  ا. دارم ياديز يهمدل ١٣»معتدل ييانسجام گرا - ييمبناگرا« ه ي، با نظر»يشناس

ن يالزمه ا. موجه و معرفت بخش است يرِ احرازِ گزاره هايناپذ ي، شرط الزم و تخطيمعرفت گوناگون يمختلف  در شاخه ها يشهودها

در »  ا انکارياجبار : حجاب« سنده مقاله ياست و بر خالف نظر نو يريدن به قرائت موجه از متن، امر خطيند رسين است که فرايسخن  ا

« از  يمنقح يتلق  يالمثل، تا کس يف. مختلف دارد يه هاين است و سويش از ايب يشود؛ مسئله بس يمراجعه به کتاب لغت عرب خالصه نم

ن، صبغه  يا زبان ديآ .نخواهد کرد يريبه کتاب لغت رهگشا نخواهد بود و از او دستگ اش  نداشته باشد؛ صرف مراجعه مکرر»  نيزبان د

                                                             
  :  نگاه کنيد به٩ .

   ۱۳۷۳، تهران، صراط، قبض و بسط تئوريک شريعتعبدالکريم سروش، 
  ۱۳۷۵، تهران، طرح نو، هرمنوتيک، کتاب، سنتمحمد مجتهد شبستري، 

10. arbitrary 
  : نگاه کنيد به. را به بحث گذاشته شده ام» قرائت هاي مختلف از دين« توصيفي و هنجاري ايده  ية، سو»تا کنون کردي چنين اکنون مکن« در مقاله . ١١

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/197.pdf 
12. justification 
13.  modest foundationalism-coherentism 
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لَيه في يومٍ كَان مقْداره تَعرج الْمالئكَةُ والروح إِ« ر ينظ  ياتينطور است، آيات قرآن کاشف از عالم خارج اند؟ اگر ايدارد و همه آ ياخبار

نَةس أَلْف ينسرٍ« و  ١٤»خَمشَه أَلْف نم ررِ خَيلَةُ الْقَدپنجاه هزار  امت است که مدت آن يسخن از روز ق يکيد؟  در يد فهميرا چگونه با ١٥»لَي

 ١٦»يتحت اللفظ يمعنا«در  ات راين آيد  ايبا ايآ. است ان آمده که از هزار ماه برتريسخن به م يه دوم  از شب قدريسال است و  در آ

و » ن کار را نکنيصد بار گفتم ا«: ديگو يبه فرزندش م ي،  مادريد کرد؟ همانطور که در زبان فارسيا حمل بر تأکيد يکلمات فهم

 يهيو تنب يديکند؛ بلکه جنبه تأک يم يبار صدم نه ين فعل نود و نه بار انجام شده و او فرزندش را برايست که تا کنون اين نيمرادش ا

ک و يزيف ين هايپليسير دينظ ،ينيد يآموزه هادر  اي؟ آ ١٨»کاشف از عالم خارج«ا ياست  ١٧»ياستعار«ن و ين نماديا زبان ديآ. دارد 

 يافت مي ه يو کنا ن هم ضرب المثلباهت دارد که در آش يو عرف يعيبه زبان طبن يزبان د ا ي؟ داشت »يدقت علم «د انتظار يبا ،يميش

خُلق من ماٍء . نظُر اإلنسان مم خُلقيفَل« : ميخوان يدر قرآن م يمثال وقت ١٩.يو دستور يامر يواقع نما و هم گزاره ها يشود؛ هم گزاره ها

   ؛٢١»نِ الذَّکَر واألنْثَىيفَجعلَ منْه الزَّوج. کَان علَقَةً فَخَلَق فَسوىثُم . منَىي يک نُطْفَةً من منِيأَلَم « و ٢٠»نِ الصُّلبِ و التَّرائبِيخرج من بي. دافق

ده است؟ اگر مراد قرآن يرس يت کنونيبه وضع ين امر که انسان از چه مرتبه نازليح ايا توضياست  يند باروريفرا ين علمييمراد تب  ايآ

ا انتظار ما از ي؟  آر کرديه را تفسين آيا  ديچگونه باخ يدر طول تار يات علميات و فرضينظر رييباشد، با تغ يند بارداريفرا يعلمق يدقن ييتب

ت و يعجام م، به يابين نيها را در دن سنخ پرسشياگر پاسخ ا ،گرير ديد؟ به تعبيسخن بگو به دقت تمام  زين امور نين است که درباره اين ايد

م قدم از قدم يتوان يم نمينداشته باش ينظر روشن و منقح ،ن سنخ  اموريتا درباره ا ابم، ي يچنانکه در م شود؟  يوارد م ين خلليکمال د

ت يبه اهم يعتيش از انقالب، بر خالف بازرگان، شريپ ينيد يدر سنت روشنفکر. مياز متن مقدس به دست ده ير موجهيم و تفسيبردار

 انيگفت که زبان اد يون به صراحت مينيماس ييلو» سلمان پاک« کتاب ش از ينرو در مقدمه ترجمه خويبرده بود و از ا ين سؤال پيا

نان يان متديدر ممقدس  مختلف از متن  يافت هايدر ات متشابه از خواست خدا بر ظهور و بروزِين است و با استشهاد به آينماد يميابراه

از اسالم  يمنقح يبدست دادن تلق ي؛ او برا يبود و سلمان نماد اسالم عرفان يابوذر، نماد اسالم انقالب ،يعتيشر يبرا ٢٢.گفت يسخن م

 يرا پ ين اخگر فکريالبته او ا. نهاد يد ميت تأکشگان يميان ابراهياد ن در قلمرويبودن زبان د ن يرکانه  بر نماديهوشمندانه و زعارفانه، 

                                                             
  سوره معارج، آيه  ١٤.
  ۳سوره قدر، آيه. ١٥

16. literal meaning 
17. metaphorical  
18. factual 

براي بسط اين مطلب نگاه کنيد . شباهت زيادي دارد و در آن اموري نظير مجاز، کنايه و بيان امور واقع راه يافته است »زبان طبيعي« عبدالکريم سروش بر اين بر اين باور است که زبان دين، به ١٩
  :به 

  ، مدخل اول۱۳۸۷، تهران، صراط، مروري بر آراء دين شناسانه عبدالکريم سروش: آئين در آئينه سروش دباغ، 
  ٥- ٧سوره طارق، آيات. ٢٠

  .٣٧- ٣٩سوره قيامه، آيات . ٢١
  .۱۰، ترجمه کيومرث قرقلو، تهران، گام نو، فصل زندگي نامه سياسي علي شريعتي: مسلماني در جستجوي ناکجا آبادعلي رهنما، : نگاه کنيد به . ٢٢
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ز در يعرفا ن٢٣.را طرح کرد و در انداخت ينداشت؛ اما نکته مهم يتالئم ک او تناسب ويدئولوژين اينگرفت،  چرا  که اساسا با پروژه د

 يه هايات، به اليآ يتحت اللفظ يو عالوه بر معنا ات به باطن را داشتنديظاهر آ ازعبور  يادعازدند و  يل مير قرآن دست به تأويتفس

ق قصه فرعون و يدر قرآن، به تفار. کردند يرا استخراج م يچند يو سلوک يکردند و نکات انسان شناخت يز عطف نظر مين آنها نيريز

وثَمود « : ؛ از جملهگرفتار شد، اشاره شده است که بدان   يو عذاب زيعاقبت تلخ و عبرت انگ او و انيو طغ يگرانيو عص ياده خواهيز

ادبِالْو وا الصَّخْرابج ينالَّذ .تَادي الْأَوذ نوعرفو. ي الْبِلَادا فطَغَو ينالَّذ .ادا الْفَسيهوا فذَابٍ.فَأَكْثَرطَ عوس كبر هِملَيع لْنَا « و  ٢٤»فَصَبسإِنَّا أَر

كَيف تَتَّقُون إِن كَفَرتُم يوما يجعلُ فَ. نَاه أَخْذًا وبِيالفَعصَى فرعون الرسولَ فَأَخَذْ.إِلَيكُم رسولًا شَاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنَا إِلَٰى فرعون رسولًا

  ٢٥»الْوِلْدان شيبا

 يم ، از آن عبوريرونيو ب يه آفاقيرش سويبا پذ، ديرس يم و قارون در قرآن و فرعون) ع( يموس انکه به داستيچو موالنا هنگام يرفعا

  :نهاد يد ميداد و بر آن انگشت تأک ينظر قرار مز مد يآنرا ن يو باطن يه انفسيکرد و سو

  شيموزون خو يزان خود شو تا شوين مين                      بعد از ايموزون ا يساعت يزان آنيم يساعت

  شيو هارون خو يموس ينيبب يدر درون حال                يرون کنياز مصر تن ب يگر تو فرعون من

  ٢٦شيهر روز با قارون خو يرو يش              تا فروتر ميخو يبر پا ياز گنج مادون بسته ا يلنگر

 نديرد و ببيسراغ بگز يش  نين دو را در خويد ايبا سالک  خ خوانده نشده،  بلکهيفقط به گوش تار ي، قصه  فرعون و موس يمولو يبنابر رأ

 سلوک  د ويش فائق آيخو و مطابق با آن بکوشد بر تفرعنِ ؛صفت  يزان موسيو تا چه م رعون صفت و قارون صفت استزان فيتا چه م

  . را سامان بخشد يو معنو ياخالق

، مسلح به  يد فرد عالوه بر واژه شناسيشود و با يسر نمين مياست که با صرف رجوع به متن د ين، امريبحث درباره حدود و ثغور زبان د

نکه يش از اين اسالم  بيآئ م سروش، ير عبدالکريبه تعبن امر که يافتن  بر اين است  تفطن يهمچن٢٧.باشد يچند يجد ينظر يابزارها

                                                             
  :قرائت ايدئولوژيک از دينو نقش محوري آن در پروژه روشنفکرانه شريعتي در آثار زير به نيکي توضيح داده شده است.  ٢٣

منتخباتي از آثار : آميزش افقهامحممد منصور هاشمي، : همچنين نگاه کنيد به. ٩٧- ١٥٦، صفحات ١٣٨٨، تهران، صراط، فربه تر از ايدئولوژي، "فربه تر از ايدئولوژي" سروش،  عبدالکريم
شريعتي، با » کويريات«در .او» کويريات«اوست و نه » اجتماعيات« و » سالمياتا« عنايت داشته باشيم که خوانش ايدئولوژيک از شريعتي مبتني بر . ١٣٨٩؛ تهران، فرزان روز؛ داريوش شايگان

نيست و در انديشه روايت کردن ترنم موزون حزني روح بيقرار بيتابي مواجهيم که قصه تنهايي و سرشت سوگناک زندگي را به هنرمندي تمام روايت کرده، سالکي که در هيچ قيد و بند و قالبي 
  :شريعتي، به عنوان نمونه، نگاه کنيد به» کويريات« براي آشنايي بيشتر با . ريبان او را رها نمي کند است که هيچگاه گ

  ":ميراث فکري شريعتي و روشنفکري ايراني " فايل صوتي جلسات ششم و هفتم از سلسله جلسات : ؛ همو"درنگي در کويريات شريعتي: مي باش چنين زير و زبر" سروش دباغ، 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/169.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
 

  .٩- ١٣سوره فجر، آيات . ٢٤
  .١٥-١٧سوره مزمل، آيات  . ٢٥
  .۱۹۱، غزل ۱۳۷۷، به کوشش محمد رضا شفيعي کدکني، تهران، شرکت سهامي کتابهاي جيبي، گزيده غزليات شمسجالل الدين محمد بلخي، . ٢٦
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ج و يرا م و تصوراتياسالم از همان مصالح و مفاه يامبر گراميتازه آورده؛ در واقع شارع  مقدس و پ »قاتيتصد«اورد، يتازه ب »تصورات«

" خدا هست" را به " ستيخدا ن" مثال،  ٢٨.ش چشم مخاطبان قرار داديد آورد و پيپد  يقات تازه ايان اعراب مدد گرفت و تصديمرسوم در م

ن اعمال يبد يتازه ا يل کرد و محور و سمت و سويتبد"  خداوند يکردن برا يقربان" را به "  بتها يکردن برا يقربان"ا يل کرد و يتبد

 شارع از مقومات »مقاصد  بالعرض«و  »مقاصد بالذات«ان يک ميتفک ٢٩.»الْعالَمينسكي ومحياي ومماتي للّه رب قُلْ إِن صَالَتي ون«: ديبخش

را از آنها جدا کند؛  يو عرض يمقدس،  امور موقت  جهانشمولِ يام هايکوشد با حفظ روح و پ يم ک ين تفکيان نگرش است، يا

در آنها دخل و »  يترجمه فرهنگ«احراز کرد و به مدد روش د آنها را يد و  باباش يگريتوانست به نحو د يصول ماال يکه عل ياتيعرض

است که به مثابه »  ثبوت«ک، ناظر به مقام ين تفکي، اير طلبگيبه تعب. بکار بست يدر روزگار کنون ن آنها رايتصرف کرد و صورت نو

 يبدست م يفرا متن ين و آموزه هاان متيمالوگ  يکه بر اثر تعامل و د يش فرضيد؛  پيآ يو فهم متن بکار م» اثبات«در مقام  يش فرضيپ

مان يات قرآن  اياز آ يد به  برخي، نبايبر خالف نظر جناب غرو. صرف به کتاب لغت است يکيش از مراجعه مکانيب يد و مسلما بسيآ

م که از لحاظ روش يشو ٣٠»فُر بِبعضٍؤمن بِبعضٍ و نَکْن« ر قرآن يم و به تعبيگر را  فرو بنهيد يم و برخيم  و مطابق با آنها عمل کنياوريب

منقح و سازوار  يروش يريت دارد، اخذ و بکار گيان محورين ميآنچه در ا. ودلبخواهانه  خواهد بود ير روشمند و من عنديغ يشناخت

که روشمند و  يخوانش، است يهم افق شدن خواننده متن با متن مقدس در روزگار کنون و از آن ينه بخش تمام متن مقدس و فهمِ يبرا

 يدن قرائتز دغدغه بدست دايش از هر چي، بينيد ياز خانواده روشنفکر ين سطور، به عنوان عضوينگارنده ا. سازوار و موجه باشد

 ينظر يابزارها رد و هم از يگ يمدد م نآکند و از  يس تأمل ممقد هم در متن ن راستا، يمتن مقدس را دارد و در ا روشمند و سازوار از

  . د سربرآورده انديجد يکه در علوم انسان ييرهگشا

ر يببه تع .است ن و اخالقيان ديرابطه مدرباره  ياتخاذ رأ دارد،  يضرور ينقش س مقد که در فهم متنِ ياتيهو اال ياز  مفروضات فلسف.  ۳

ن يدر ا. از متن مقدس بدست دهد يتواند فهم روشمد و سازوار ين و اخالق نداشته باشد،  نميان دياز رابطه م يمنقح يتلق يگر، تا کسيد

فرمان  يه حداقلينظر«، ٣١»يفرمان اله يه حداکثرينظر« :ک کرد و بازشناختيگر تفکيکديتوان دست کم  سه موضع را از  يباب، م

» يفرمان اله يره حداکثينظر«  به نظرم  آورده ام،» اخالق يحجاب در ترازو« چنانکه در مقاله . »نياستقالل اخالق از ده ينظر« و ٣٢»ياله

                                                                                                                                                                                                                                         
  : و اهميت آن در احراز درک روشمند و موجه از متن مقدس، به عنوان نمونه، نگاه کنيد به » زبان دين« براي آشنايي بيشتر با مبحث . ٢٧

  .۸، فصل ۱۳۸۷، ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران، طرح نو، درآمدي بر فلسفه دين: عقل و اعتقاد دينيمايکل پترسون و ديگران، 
 :ته در مقاله ذيل به نيکي بسط داده شده و موجه گرديده استاين نک. ٢٨

  . ۱۳۷۸، تهران، صراط، بسط تجربه نبوي، "ذاتي و عرضي در اديان" عبدالکريم سروش، 
  ١٦٢سوره انعام، آيه  .٢٩
  ۱۵۰سوره نساء، آيه . ٣٠

31. Strong Divine Command Theory 
32. Weak Divine CommandTheory 
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 واژگان يانتوان مع ينه  م انت است ويبر د ي، اخالق مبتنيو  وجودشناخت ي، چرا که مطابق با آن، از منظر داللت شناختر موجه استيغ

ن مقدس متصور به نحو مستقل از مت، رامونيدر جهان پ ياوصاف و اصول  اخالق نِياحراز کرد و نه تعمتن مقدس را مستقل از  ياخالق

در  ياخالق يارزش ها نِيتع ،يفرمان اله ياست که از رو يسنت اسالمه به موضع اشاعره در يشب  يفرمان اله يه حداکثرينظر است؛

  :گفت يم يهمانکه مولو. کردند يرا مشخص م رامونيجهان پ

  ن کندين که جمله تيچون درخت تن کند            يريهر چه آن خسرو کند ش

ن يه فرامدر زمرن امر يات کرد؛ چرا که  ين تبعد از آي، با" ديگناه را شکنجه کنيبکودکان " ، اگر خدا فرمان بدهد کهيلقن تيمطابق با ا

 يکه م-چنانکه رابرت آدامزن مدعا،  يدر مقام نقد ا. ديشياند يامور اخالقدرباره توان  ينم از متن مقدس خداوند است و به نحو مستقل 

 يافت ميان کاربران زبان يدر م يم اخالقيمفاه يدست کم برخ آورده يبه درست -بدست دهد يان الهه فرمياز نظر يمعتدل کوشد قرائت

اوصاف ن يااز يکي» يمهربان«  ٣٣.ديخداوند را فهم يتوان فرمانها يل آنها ميد و در ذيآ ين بدست ميآنها مستقل از د يشود که  معنا

ن است که  فرمان ين سخن ايه ام، الزميفهم يمتن مقدس م ق آنرا مستقل ازيره مصاديدا وصف  خداوند و نيا يخداوند است؛ ما  معنا

 ت نگارنده  متضمن استقاللِيبه روا» يفرمان اله يه حداقلينظر« ٣٤.است ر متصوريربان غمه ياز خدا ير اخالقيدادن به امور آشکارا غ

 يان شهودهاين و تالئم و داد و ستد ميد اخالق بر يمعرفت شناخت ياز ابتنا انت است؛ اماياخالق از د يو وجودشناخت يداللت شناخت

 ين موضع معرفت شناختيدفاع از ا يبرا .کند يخداوند است، دفاع م يها فرمان هم روشمند از متن مقدس که متضمن و ف يعرف ياخالق

ن، متضمن استقالل معرفت ياخالق بر د  يوجودشناخت و  يداللت شناخت يعدم ابتناکه عالوه بر » نيقالل اخالق از داست ه ينظر «و نقد 

  ٣٥.است يل  ضرورين  است، ذکر نکات ذياخالق از د يشناخت

ز به ين يعرف يالقاخ ين شهودهايهمچن. د انجام عمل الف اخالقا نارواستيگو يبه ما م د فهم روشمند و سازوار از متن مقدسيفرض کن

ست و به لحاظ يان نيدر م يمشکل اق ين سيدر ا ،»يفرمان اله يداقله حينظر« مطابق با .  دهد يالف فتوا م عملِ ييناروا بر ينحو اغلب

توان  يرا م» و غش  در معامله يکم فروش« و » با محارم يزنا«  ييناروا. انجام عمل الف دفاع کرد ييتوان از ناروا يم يمعرفت شناخت

ب  عمل ييروا، متضمن يبه نحو اغلب يعرف ياخالق يم که شهودهايرا در نظر آور ين موارديعالوه برا. ن شق قلمداد کرديازا يقيمصاد

از  توان ينجا ميست؛ در اين ياخالق يحکم ين مسئله  ساکت است و حاوين حال فهم روشمند از متن مقدس نسبت به اياست، در ع

                                                             
 :شتر با موضع آدامز، نگاه کنيد بهبراي آشنايي بي. ٣٣

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). 

نظريه حداکثري « نظريه معتدل فرمان الهي به روايت آدامز را ؛ اما به نظرم استداللهاي او تنها بر « حداکثري فرمان الهي را نقد کند، هم السداير مک انتاير در مقاله ذيل کوشيده هم نظريه . ٣٤
 :نگاه کنيد به. کارگر مي افتد و همچنان مي توان از نظريه معتدل يا حداقلي  فرمان الهي دفاع کرد» فرمان الهي

Alasdair MacIntyre ( 1986) “ What God ought we to Obey and Why”, Faith and Philosophy, 3( 4), pp. 359-371. 
  ": آيا اخالق متکي به دين است؟" آرش نراقي، : ، به عنوان نمونه، نگاه کنيد به »نظريه استقالل اخالق از دين« براي آشنايي بيشتر با . ٣٥

http://www.arashnaraghi.org/articles/ethicsandreligion.pdf 
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ن موارد است؛ چرا که يزمره امتن مقدس  در  »حجاب«ابم، مسئله  ي يچنانکه در م. عمل ب دفاع کرد و آنرا موجه انگاشت ياخالق ييروا

د، ير نصر حامد ابوزينظ يفقها و قرآن پژوهان از قول  » است؟ ير اخالقيکدام غ: يعفت يا بي ياخالق يب« حجاب چنانکه در مقاله  احکام

 .ندارد  ٣٦»يربط اخالق« دارد و  يپررنگ يتيه هويسوآورده ام، ...احمد قابل ،يد عشماويمحمد سع ،يترکاشوند، محمد عابد الجابرر يام

. دانگار يسر را  روا و موجه م يمو نپوشاندن گردن و ،يبه نحو اجماع،ين کره خاکيا از ساکنان يريکث يعرف ياخالق ين شهودهايهمچن

 نجام عمل  ج ، فهم روشمند از متن مقدس اين، اگر در موارديعالوه بر ا. رواست ااخالق ين رفتارياست که انجام چن نيان سخنانيالزمه ا

 يه حداقلينظر« گارند، بنابر نيموجه ب آنرا، ياخالق  يه هاياز مکاتب و نظر ي، مطابق با برخيعرف ياخالق يانگارد و شهودها يرا ناروا م

ق با مطاب رفت و يدارد پذ»  يربط اخالق« سازوار از متن مقدس را که  و  د و فهم روشمندارا فرو نه يعرف يخالقد شهود ايبا» يفرمان اله

از متن مقدس، ارتکاب روشمند  مطابق با فهمِ. ن شق قلمداد کرديق ايتوان از مصاد يرا م» محصنه يزنا«  عمل ييناروا. آن عمل کرد

 يزنا« عمل ، يعرف يمکاتب اخالق از يگر، مطابق با برخيد ياز سو. حرام است يبه زبان شرع اخالقا نارواست و» محصنه يزنا« عمل 

مطابق با فهم روشمند و سازوار از متن  رسد يکه به نظر م» محصنه يزنا«عمل اق، ين سيدر ا .مجاز است يخاص طيدر شرا»  محصنه

د جانب فهم يبان موارد ي، در ا»يفرمان اله يه حداقلينظر« بنابر.شود يانگاشته مر موجه  ياالطالق ناروا و خطاست،  اخالقا غ يمقدس ، عل

  .روشمند و سازوار از متن مقدس را گرفت و مطابق با آن عمل کرد

االصول در  يعل ياست که فاعل اخالق ه آنين نظريا يد الزمه منطقيبگو ممکن است ي، کس»يفرمان اله يه حداقلينظر« در مقام نقد  

، کنار بنهد و شود  يمستفاد م مقدس که به نحو روشمند از متن يرا در مصاف با فهمخود  يعرف يقاخال يد  شهودهايبا ييها اقيس

و هر  »يه فرمان الهينظر«  دينرو بايموضع اشاعره ندارد؛ از او » يفرمان اله يه حداکثرينظر« با موضع  ين تفاوت ماهوي؛ و ارديده  بگيناد

ن اشکال مقدر يدر مقام پاسخ به ا. کرد يصورتبند يگرين و اخالق را به نحو ديان ديفرو نهاد و رابطه م آنرا يو حداقل يحداکثر يدو تلق

ست؛ چرا که  ين» يفرمان اله يه حداکثرينظر« آن  يالزمه منطق  داشته باشد، ين الزمه ايچن يشناختمعرفت  ن موضعِياگر اکه  د گفتيبا

« که در  ياست؛ امر ت نگارندهيبه روا »يفرمان اله يه حداقلينظر« انت  از مقومات ياخالق از د  يو داللت شناخت يوجود شناخت استقاللِ

فهم روشمند از  متن مقدس بر  دنيگر، رجحان بخشير ديبه  تعب. شود ير موجه قلمداد ميو غ شود يده نميد» يفرمان اله يه حداکثرينظر

زان يان ميم يداور ين، برايعالوه بر ا٣٧.ندارد  يا ين الزمه وجود شناختياست و چن يمعرفت شناخت ي، موضعيعرف ياخالق يشهودها

ش يپ يو کبرو يتوان بحث را هم به نحو مفهوم يم؛ » نياستقالل اخالق از د هينظر «و » يفرمان اله يه حداقلينظر« يو کارآمد ييروا

  . يق و به نحو صغرويبرد؛ هم در قلمرو مصاد

                                                             
36. moral relevance 

دس براي مي تواند همچنان از استقالل  وجود شناختي اخالق از دين  دفاع کند و الزمه ديالوگ ميان شهودهاي اخالقي عرفي و فهم روشمند از متن مق» نظريه حداقلي فرمان الهي« قائل به . ٣٧
  .ِ ارزشهاي اخالقي به وسيله خداوند نينگارد رسيدن به داوري هاي اخالقي موجه را ، تعين انتولوژيک
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، »حجاب«، »استيانت و سيرابطه د«ر  يش رو نظيپ  يمسائل انضمام يصورتبند يابم، براي يچنانکه در م. ميآغاز کن ياز دومخوبست  

ش يتوان با پ يرفع و حل  آنها، م يبرا ييهاو بدست دادن راهکار يو اخالق  ياز منظر حقوق ... » ينيد يت هاياقل«، »سنگسار«، »ارتداد«

ات و يان ذاتيک مير تفکينظ يين بکار بستن روش هايانت و  همچنياخالق از د يو وجود شناخت يداللت شناخت استقاللِ چشم قرار دادن

موجه و معقول، چنانکه در باال آمد؛ فهم  يش فرض هايبه مثابه پ.... متن مقدس در  ٣٩»يمحل«و   ٣٨»جهانشمول«ان امور يز مييات،  تميعرض

گر، فراورده  ها و ير ديبه تعب. د سازگار و متالئم باشديجد يحقوق بشر ياز متن مقدس بدست داد که با آموزه ها يروشمند و سازوار

ه استقالل اخالق ينظر« با بکار بستن   ي، تفاوت معتنابه»يفرمان اله يه حداقلينظر« ب نشاندن يوه و بر مسند تصوين شيجِ  بکار بستن  اينتا

ابم، ي ي، چنانکه در مين، از منظر کبرويعالوه  بر ا. کامل ندارد يهمپوشان هين دو نظريج  اينتا و ستيکسان نيندارد، هر چند »  نياز د

د فهم روشمند و سازوارِ يفرض کن. کند، با دو مشکل مواجه است يدفاع م» نيه استقالل اخالق از دينظر« که خداباور است و از يکس

ز ا يد مطابق با برخين حال تصور کنيدر ع.  است ير اخالقيد که انجام عمل الف اخالقا ناروا و غيگو يدس به ما من از متن مقيامروز

نجا يدر ا ن است کهيا» نيه استقالل اخالق از دينظر«  يالزمه منطق. اخالقا روا و موجه است ، انجام عمل  الفيعرف يمکاتب اخالق

که در متن مقدس ظهور  اراده خداوند گر، ير ديبه تعب. فرو نهاده شود نش موجه از متن مقدس برگرفته و خوا را  يعرف ياخالق يشهودها

ن يدر واقع، در ا. نهاده شود يده گرفته و به کناريناد کرد، يبندصورت يچند يهنجار يهانرا در قالب گزاره توان آ يدا کرده و ميپ

و  ياز امر الوه يا يرد؛ تلقيگ يقرار م يعرف ياخالق  يافتاده و  تحت الشعاع شهود ها عام  طالقخورد و از ا يد ميقخداوند  اراده، يتلق

؛ خداوند، قدرت يميان ابراهياد يمطابق با آموزه ها. دارد  ياوصاف خداوند که با فهم متعارف و موجه از متن مقدس  تفاوت قابل تأمل

ز درست يشان را نيرانگشتان اسو خطوط  انسانها را جمع کند  ياستخوانها ، امتيدر روز ققادر است ر قرآن يو به تعب،  االطالق است يعل

د مانع اعمال توان ينم يچ امريکه مطلق العنان است و ه ييخدا ٤٠»بلَٰى قَادرِين علَٰى أَن نُّسوي بنَانَه. أَيحسب الْإِنسان أَلَّن نَّجمع عظَامه« :کند

امبران  را فرو فرستاده ير قرآن خداوند پي،  به  تعبديحقق امور را پرست ييتوان با خدا محاجه کرد و از او چرا يالبته م. شود اراده اوو تحقق 

عد الرسلِ و کان اللَّه عزيزاً سالً مبشِّرين و منْذرين لئَالَّ يکُون للنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بر« : بر خدا نداشته باشند يتا مردم پس از آن حجت

ز درباره عذاب قوم لوط با فرشتگان مجادله و چون و چرا ين) ع(م يابراه پس مردم حق دارند با خدا محاجه و چون و چرا کنند؛، ٤١»حکيماً

متن مقدس  فهم روشمند ازا ب يا ين تلقيفتد، چنيشود و از اطالق بد و محدود ياراده خداوند مقست که ين نين سخن ايالزمه ا اما٤٢؛کرد

ممکن است » نيه استقالل اخالق از دينظر« ن پرسش، قائل به يمقدر به ا در مقام پاسخِ. ناسازگار است يدود و ثغور امر الوهح درباره

                                                             
38.universal 
39. local 
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 يکه مطابق با تلق يفعللذا، هر . ر عادالنه باشديو غ ير اخالقيتواند غ يخداوند نم  يمفروض گرفته که فرمانها ينيشيد که به نحو پيبگو

نرو يرد و از ايتواند متعلق اراده خداوند قرار گ ينم گنجد،ن امر عادالنه قِيره مصاديدر دا و باشدنيو امر اخالق »عدالت«ن ما از مفهوم يامروز

 ين تلقيچن. خواهد داشت يرا در پ يمعضل مهمتر  ، اماکند يحل م قدرت خداوند را  ، مشکل ين صوتبنديا. ناموجه است و يفرونهادن

 يد به خوانش هاياالصول با يرا پاس بدارد، عل يعرف ياخالق ينکه بتواند شهودهايا يو عادالنه، برا ياز حدود و ثغور امر اخالق  يا

دس با ، خوانش موجه و  سازوار و روشمند از متن مقياقيو متکلفانه از متن مقدس دست بزند، چرا که متصور است که در س يدلبخواه

 يش، مجبور شود خوانشيخو يموجه کردن مدعا يدر تخالف باشد و شخص برا  يانجام عمل يياره  روادرب يعرف ياخالق يشهودها

ر يغ ،يو روش شناخت يکير هرمنوتاز منظ که  يامر؛ رديقرار گ يعرف يتا در تالئم با شهودها از متن مقدس بدست دهد يو ذوق  يذهن

 از متن به دست نداده، بلکه مفروضات يذوق يد که خوانشيهمچنان ممکن است بگو» نيالل اخالق از ده استقينظر« قائل به  .است موجه 

توان   يندارد و همواره م يقفيند حد ين فراين از آن بدست داده و ايامروز يموجه را در فهم متن مقدس بکار بسته و خوانش يعرف ياخالق

د متن مقدس را يتوان و با يگفت که درست است که م توان ي، ممقدر ن پاسخِيدر مقام پاسخ به ا. نو کرد مقدس ش را از متنيفهم خو

مقدس گر، متن ير ديبه تعب. ل کرديد شهودها و درک خود را به متن تحميتوان و نبا يد؛ اما نميموجه فهم يعرف ياخالق يل شهودهايدر ذ

 »ت خداونديثنو«ييروا و »با محارم يزنا«ييد روايفرض کن. زند ياز خوانش ها را پس م يتابد و برخ يرا بر نم يل و خوانشيهر گونه تأو

د متن مقدس يموجه انگاشته شده؛ با يبه لحاظ اخالق ن آموزه هايون اتوان گفت چ ينم .باشد يموجه عده ا ياخالق يدر زمره شهودها

ن است که متن بسان ير متن مقدس ايوه از تفسين شيمفروض ا. ناسب و تالئم باشددر تلزوما   ين موضع اخالقيخواند که با ا يرا به نحو

و  ياخالق  ل مفروضاتيد متن را در ذيکه با درست ن مقدمهياز ا  .خواند يبدان داد و آنرا به هر نحو يتوان هر شکل ياست که م يموم

به  .و آنها را پس نزند ق کند يما را تصد ياخالق يشهودهاهمه »ديبا«جه گرفت که متن مقدس يتوان نت ينم ، موجه خواند يو علم يفلسف

از االصول  يعلشود  ينم را پس بزند؟  يعرف ياخالق  يها شهود  يست که متن مقدس، برخينا اساسا متصور يد آيد پرسيبا ،رگير ديتعب

ک يباشد، به هرمنوت يها منفن پرسشيشد؟ اگر پاسخ به اوس ين شهودها سازگار باشد، مأياز متن مقدس که با ا يروشمند فهمِبدست دادن 

 يناموجه وفرونهادنکه  يانگارد؛ روش ياالصول  موجه م يعل از متن را يم که هر گونه قرائتيت داده ايارض ٤٣يريو و ابطال ناپذيسوبژکت

را موجه  ين معنايتوان چند يماالصول  يعلد و يآ يفراچنگ نم يبه راحت آن يمعنامقدس توبرتو است و  متنِ درست است که . است

از متن موجه و  يتابد و هر خوانش يرا بر م ييست که متن، هر معناين نين سخن ايبدست داد؛ اما الزمه ااستخراج کرد و  ازمتن مقدس

 يم يو آنها را جد نگرد يت ميده عنايش به ديخو يعرف ياخالق ي، در شهودها»يفرمان اله يه حداقلينظر« قائل به در واقع،  .مدلل است

رد تا با بکار بستن يگ يش را بکار ميخو ابد، تمام همِي يش از متن مقدس متعارض ميه  خويکه آنها را با قرائت  اول يودر موارد انگارد 

روشمند و مدللِ متن مقدس  لِي؛ دست به تأوقرآن ين و ترجمه فرهنگيات ديات و عرضيان ذاتيک ميتفکو موجه ِ يستيهرمنوت يآموزه ها
                                                             
43. irrefutable 
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توان متن  ياالصول  نم  ين است که علين حال مفروض او ايد باشد؛ در عيجهان جد يمعرفت يکه  در تناسب  با دستاوردهايبزند، به نحو

 يبا شهودها متن مقدس ل روشمندين است که اگر تأوين سخن ايالزمه ا. را از آن استخراج کرد ييخواند و هر معنا يور نحرا به ه

را که  ييرد؛ چرا که خداباور است و معنايگ يل و فهم روشمند از متن مقدس را بر ميتأوجه و محصولِ ينت،سازگار نباشد او يعرف ياخالق

سبت ن و اخالق و نيان ديفهم رابطه م ينجا برايکه ا يابم، مدلي يچنانکه در م .انگارد يموجه م ،روشمند از متن مقدس احراز شده به نحو

 يه حداقلينظر« ل يدا کرده، بدست داده شده و ذيخداوند که در متن مقدس بروز و ظهور پ يو فرمان ها يعرف ياخالق يان شهودهايم

م  که يت داشته باشيعنا. از اشکال باشد ينکه عاريدارد، نه ا يشکاالت کمترات ايگر نظرياس با ديشده، در ق يصورتبند» يفرمان اله

  ..ه باشدداشت يکمتر تاشکاال ،ليبا نظرات بدسه ياست که در مقا يه اينظراز اشکال،  يعار يه اينظر در فقدان، هينظر نيبهتر

 کند ين امر داللت ميباشد که خوانشِ روشمند و سازوار  از متن مقدس بر ا ين رأيبر ا يعالوه بر انتقادات فوق، اگر شخص خداباور

ت از اوامر يشخص خداباور، تبع يست؟ براياخالقا ناموجه ن يعرف ين فهم و برگرفتن شهود هاياا عدول از ينارواست؛ آ يکه انجام عمل

 ييشکوفا«او در  يت از اوامر اخالقيدارد؛ چرا که خداوند  خالق اوست و تبع يخداوند که در متن مقدس بروز و ظهور کرده، الزام اخالق

ده گرفتنِ ينادر بدست دادن قرائت موجه و سازوارو روشمند  از متن  مقدس است؛ مسئله بر س. کند يفا ميا يليبد ياو نقش ب ٤٤»ياخالق

است که  از نظر خالق در  يده گرفتن امورياخالقا  ناموجه است؛ چرا که متضمن نا ک خداباور،ي يبرافهم روشمند از متن مقدس، جِينتا

ان يق رابطه ميتنس يبراشخص خداباور باشد و ا دارد که معن ياقيدر س ن استدالليت که اروشن اس. ت تام داردياو مدخل ياخالق ييشکوفا

 يگريو اخالق را به نحو د ن يان ديست، اساسا رابطه مياباور نخدکه  يکس . متن مقدس قائل باشد يبرا يتيمحورن و اخالق، يد

 يمتن مقدس ندارد؛ خداوند در متن مقدسفرمان به بروز و ظهور  يتيعنا،جهمو ياخالق يها يدن به داوريرس يد و براکن يم يصورتبند

  .ت و اعتبار داردينداران حجيخداباوران و د يکه برا

 و يمتعارف از خداباور يدر تلق يتوان بدون دخل و تصرف جد يمکنم  يتصور مفوق،  يو کبرو يت به مالحظات صغرويبا عنا 

ه ينظر«  ؛ قرآنبر  ياخالق يشهودها ر روشمنديلِ غيو تحم متن مقدس و ازيسوبژکت يست دادن قرائتبد ز ازيپره و ياتيهاال يباورها

کرد و  يصورتبندا ش رو ريرفت  و با بکار بستن آن و بدست دادن فهم روشمند از متن مقدس، مسائل پيرا پذ» يفرمان اله يحداقل

در  انسانها رِيناپذ ينِ تخطياديبا حقوق بن يادين حال  تناسب زياخالقا موجه و رهگشاست و در عآنها اقامه کرد که  يبرا ييکارهاراه

  .دارد يروزگار کنون

و » نور«  يسوره هاحجاب درات ينکه احکامِ  مستفاد از آيت به ايو عنا ييواز س» يفرمان اله يه حداقلينظر« به قبول کردن  يبا  تلق.  ۴

از يدر روزگار کنون سر  و گردن  يشاندن مونپو ييبر روا يعرف ياخالق يشهودها اجماعِ و داشته يتيدر متن مقدس، صبغه هو» احزاب«

                                                             
44. moral flourishing 
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بر خالف   . اخالقا روا و موجه استندارد و  يست و قبح اخالقيفانه نير عفيغ ن عمل يانجام  ان انگاشت  که يتوان چن يم٤٥؛گريد  يسو

قات جناب يست؛  تحقيمنصوص قرآن نات يات حجاب در زمره آيست و آين» ه قرآن مشخصيحکم حجاب در دو آ« ، يجناب غرو يرأ

و » بيجالب« و » خمار« چون  يميفاهتوان م يامبر، ميگذارد که با تتبع در نحوه پوشش زنان در عصر پ ين امر صحه ميترکاشوند بر ا

 ات  داللت بر وجوبِ يات و رواين آيد که ايجه رسين نتيبه ا و ديفهمز ين يگريحجاب را به نحو د به مسئله ربوطات ميو روا اتيآتوسعا 

رنده که ضرورتا و در مقام نگا ۀن شناسانيو د يکيو مفروضات هرمنوت يشتر آمد؛ مبانيچنانکه پ ٤٦.ندارند سر و گردن  يپوشاندن مو

 ان مقاصد بالذات و مقاصد بالعرضِيک ميتفک:  د بکار بسته شوند،  مشخص  استيبدست دادن فهم روشمند از قرآن با يبرا، اثبات

بر خالف  ...ارتداد، تعدد زوجاتر حجاب، يظاز متن مقدس ن مستفاد يکام اجتماعداشتن اح» يربط اخالق«  ن؛يبودن زبان د يشارع؛ عرف

 ، اتيمدعن يادر مقام نقد  يناب غروج.»يفرمان اله يه حداقلينظر« ٤٧؛روزه و ر نمازيگرفته شده از متن مقدس نظبر يو عباد يکام فرداح

ن يهمچن د ويگو يم چه مينيم تا ببيمراجعه کن مقدس متن » خود « نکه به يتن اگف ن امر بايا اقامه شده را نقد کنند؛  يدالل هاد استيبا

روشمند و  سازوار و يده تا تلقيش چشم داشته و کوشيرا پمقدس  متن زينب يرقکه چرا ، ديآ يبدست نمبه کتاب لغت  مراجعه صرف

هزار باده ناخورده در رگ تاک « : ل نقد شوديبد موضعِ ةشناسان نيات ديو مدعد مفروضات يمقدس به دست دهد؛ با از متن يموجه

 ي؛ تلقديله آنها اقامه ننما يو استدالل درا منقح نکن ...»ن و اخالقيان ديرابطه م« ، »نيدزبان «  چون  يمقوالت خود از يشان تلقيتا ا. »است

بدست ...ست ها،يلسوفان، هرمنوتيف يفتمعر يبا دستاوردها ييو آشنابا متن مقدس  بر اثر انسِو   يو تعامل يکيالکتيا به نحو دکه  تنه يا

از متن مقدس   يسازوار و موجه يتواند تلق يشود، نم يبکار گرفته مدر مقام اثبات و فهم متن مقدس  يد و به مثابه  مفروضاتيآ يم

  :بدست دهد يحجاب و حدود و ثغور پوشش زنان در روزگار کنونآن درباره مقوله ات قريآ يمعناو

  

  يرو ين روش بر اوج انور ميز

  يرو يبرادر گر بر آذر م يا

                                                             
مفايم « ديويد راس و همچنين تفکيک ميان » اخالق وظايف در نظر اولِ«، با  استفاده از نظريه »است؟کدام غير اخالقي : بي حجابي يا بي اخالقي« و » حجاب در ترازوي اخالق« در مقاالت . ٤٥

. نشده استاز اينرو در اين مقاله استداللي براي آن مجددا اقامه . برنارد ويليامز، روايي اخالقي نپوشاندن موي سر و گردن به تفصيل توصيح داده شد» مفاهيم اخالقي سبک« و » اخالقي ستبر
  :مدعيات و استدالل هاي اخالقي مقاالت ياد شده، در مقاله محققانه زير صورتبندي و تبيين شده است

  :، سايت جرس»حجاب، پديدار اجتماعي يا قدسي؟« حسين غالمي، 
h p://www.rahesabz.net/story/67036/ 
 

  "حجاب در ترازوي اخالق" آشنايي بيشتر با رأي امير ترکاشوند در اين باب، نگاه کنيد به مقاله براي . ٤٦
 .توضيح داده شده است" گدام غير اخالقي است؟: بي حجابي يا بي اخالقي" اين نکته در مقاله .  ٤٧


