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  مقدمه
  

مطابق با تلقیِ رایج، دختران و زنان، پوشش زنان سر و کار داشته اند.  از دیرباز جوامع اسالمی با مقولۀ  حجاب و
موي سر و گردن خویش را از پسران و مردان نامحرم بپوشانند. شخصا، به » باید«بلوغ می رسند،  که به سنّ هنگامی

 که در عداد مدارس دینیِ» نیکان«و در مدرسۀ  اي مذهبی  بسر برده و بالیدهمتمادي در خانواده عنوان کسی که سالیانِ 
  م، با این فضا به نیکی آشنا هستم. ران به حساب می آید، تحصیل کردته

ر دانشگاه د تحلیلی با گرایش اخالق رشتۀ فلسفۀ در، به کشور انگلستان سفر کردمکه اوایل دهۀ هشتاد شمسی  
و  3و اخالق هنجاري 2از همان ایام، در کنارِ درس و مشقِ موظف  در حوزة فرا خالق مشغول به تحصیل شدم. 1واریک

، دلشمغول ربط و نسبت میان دین و 5»اخالق در نظر اول« و  4»خاص گرایی اخالقی« فلسفیِ مکاتب تحقیق پیرامونِ
متعدد ، در دوره هاي زپس از اتمام تحصیل و بازگشت به ایران نی 6.اخالق بودم و در این باب می خواندم و می اندیشیدم

  را بررسیدم و تبیین کردم.  انواع روابط میان این دو مقولهپرداختم و  اخالق، به این مهم  فلسفۀ تدریسِ
دلمشغول رابطۀ میان دین و اخالق و نگریستن به دیانت  افزون بر مباحث دیگر، ۀ نواندیشی دینی،نحلدر دو دهۀ اخیر، 

در حوزة فقاهت، می  7بوده است. موزه هاي دینی و احکام فقهی در ترازوي اخالق و فقاهت از منظر اخالقی و توزین آ
خالقیِ ا، به توزین احکام فقهیِ اجتماعی در ترازوي اخالق و شهودهاي »باب عبادات«از » باب معامالت« توان با تفکیک 

ائتی روایت و قرمتاخر، دینی نواندیشان  ر روزگار کنونی سراغ گرفت. به نزدنها دی پرداخت و از روایی و نارواییِ آعرف
 «فرونهادنی؛ که و  است و ناسازگار با شهودهاي اخالقیِ عرفی، خردستیز است از اخالقو فقاهت که بریده  دیانتاز 

از احکام فقهی اجتماعی است،  و پوشاندنِ موي سرو گردنِ بانوان» حجاب«». داريکافرم من گر از این شیوه تو ایمان 
  با آن سر و کار دارند. حکمی که نیمی از جامعۀ اسالمی به نحو مستقیم، و نیمی دیگر به نحوي غیر مستقیم 

                                                             
1. Warwrick University 

2. meta-ethics 
3. normative ethics 
4. Moral Particularism 
5. The Ethics of Prima Facie Duties 

    منتشر شده است.  در فلسفۀ اخالق درسگفتارهایی و  عام و خاص در اخالقبارة این دو مکتب اخالقی، در دو اثر  تتبعات و تحقیقاتم در نتایج . 6
 کرد و از ستاندن جان مرتد را نقدري نگاشته شده بود، حکم ارتداد و ظتخطاب به  آیت اهللا منکه »  ترازوفقه در « مقالۀ هفتاد شمسی، عبداالکریم سروش در در اواخر دهه  .7

نت و را نوشت و از توزین دیا دین در ترازوي اخالقدهۀ هشتاد شمسی،  ن گفت. پس از آن، ابولقاسم فنایی در نیمۀتوزین احکام فقهی در ترازوي عقل عرفی و جمعی سخ
ام کردنِ آموزه با و ،»االهیات روشنفکري دینی؛ نسبت سنجیِ میان تجربه دینی، معرفت دینی و کنش دینی« مقالۀ سراغ گرفت. دو سال پیش، در فقاهت در ترازوي اخالق

ر آراء عبدالکریم سروش  با تاکید ب و کنش دینی،ربه دینی، معرفت دینی در سه قلمروي تج نواندیشانِ دینی متاخرمدلی ناظر به  آثار دین شناسانۀ هایی از فیلسوفان دین معاصر، 
شیِ دین ، بخشی از این برنامۀ پژوهو توزین احکام فقهیِ اجتماعی در ترازوي اخالق و محمد مجتهد شبستري بدست دادم. پرداختن به ربط و نسبت میان دین و فقه و اخالق

  مقاله، نگاه کنید به:این  شناسانه است. براي دیدنِ
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ی عنایت به پژوهش های و باچهار سال و اندي پیش، در راستاي پیگیري کار و بار خویش در حوزة نواندیشیِ دینی، 
دم تا آن ش دانشگاه تورنتو انجام داده بودم، بر» مطالعات تاریخیِ« معاصر در دپارتمان در حوزة اسالم شناسیِآن ایام که 

نرو خالی بود؛ از ایدر ادبیات روشنفکري دینی   جایشبپردازم، امري که  ( نه فقهی)  حجاب از منظر اخالقی به مسئلۀ
اخالقیِ ناروایی لب مدعاي من در این مقاله، افزون بر تاکید بر را  منتشر کردم. » ر ترازوي اخالقد حجاب« مقالۀ 

  بود؛ براياز منظر اخالقی  زنان و دختران در روزگار کنونی ، روا انگاشتنِ نپوشاندنِ موي سر و گردنِ»حجاب اجباري«
افزون بر طعن ها و ناسزاهایی که نثار نگارنده ، انتشار این نوشتارپس از ،  ادله اي چند اقامه کردم. موجه کردنِ این سخن

در ادامه، جهت ایضاح بیشتر مدعیات و ادلۀ خویش،  1منتشر شد. قد این مقالهدر ن شد، مقاالت و سخنان عالمانۀ متعددي
حجاب در « و » نمسئله حجاب و فهم روشمند از قرآ« ، »بی حجابی یا بی عفتی؛ کدام غیر اخالقی است؟« مقاالت 

  را منتشر کردم. » ترازوي قرآن
» رت پوشیدنِوساپ«  ، یکسال پس از انتشار این سلسله مقاالت، ناظر به مسئلۀ »خویش را تاویل کن نی ذکر را« جستار

حورهاي به زنان، از م ر روزگار کنونی و منحصر نبودنِ عفت ورزيحدود و ثغور رفتار عفیفانه د ؛شد زنان و دختران منتشر
  این نوشتار است.  

ه ک  ، دو گفتگویی است»اخالق در ترازوي اختیاري  حجاب  اجباري و حجاب« و » نیسم و روشنفکري دینیفمی« 
ان و حقوق زن مسائل و مقوالتی چونناظر به  مواجهۀ نواندیشان دینی با   انجام شده؛ اولی با نگارنده اخیر طی دو سال 

  دربارة حجاب.  چهارگانه ام ، دومی معطوف به  مقاالتدر دهه هاي اخیر است فمینیسم
خویش را تاویل کن نی ذکر «حجاب و نوشتار  ، مقاالت چهارگانۀ حجاب در ترازومیان جستارهاي هفت گانۀ   از 
حجاب  حجاب اجباري و«و » زنان« در نشریۀ» مینیسم و روشنفکري دینیف« منتشر شده اند. » جرس«ایت ، پیشتر در س»را

  انتشار یاقته اند.» زیتون« در سایت » ترازوي اخالق اختیاري در
 صا بهو خصو ندمباحث نواندیشی دینی در سالیان اخیر ، به کار کسانی که دلمشغولِحجاب در ترازوامیدوارم انتشار 

ه را فراهم کردند، صمیمان این اثرانتشار  که مجال» اچ اند اس« حجاب می اندیشند، بیاید. از دست اندرکاران نشر  مسئلۀ
  سپاسگزارم.
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