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 حجاب، پدیدار اجتماعی یا قُدسی؟
 اي از جانب پيامبر اسالمحجاب در ظرف زمان و مکان خودش، واجد کارکردي وضعي بوده است، و بيانگر واقعيت اظهار شده

  
  حسين غالمي

 ۹/۱۲/۹۱: سايت جرس، مورخ: منبع
 

به قلم سروش دباغ  « عفتي؛کدام غير اخالقي است؟بي حجابي يا بي»و  «حجاب در ترازوي اخالق»هاي پس از انتشار مقاله: اشاره
ساز است، و دغدغه کثيري از دينداران و غير که يکي از باورهاي ديني مسأله «حجاب«در سايت جرس، گفتگويي ديگر در بابِ  

من . اي دست به نقد آراء ايشان زدند، که فضاي گفتگو را مطبوعتر کرددر اين بين، عده. گرفته است شکل   دينداران بوده و هست، 
بعد از ديدن نقدهايي چند و افقم، و اول آنکه از آنجا که با اهم مدعيات سروش دباغ همدل و هم: امدر اين مقاله دو غَرض داشته

اند جهت تقرير رأي هايي را که ايشان وام کردهپرسشهايي که از طرف مخاطبين مطرح شده بود، بهتر ديدم که به شکلي مشروح مؤلفه
ت هاي پيشگفته، حجاب را در ترازوي واقعيخود به نحو ديگري ايضاح و بيان کنم، و غرض دوم آنکه با استمداد از همان مؤلفه

ي پيوند همه اجزاء اين مقال رشته. ي پديدار شدن آن معلوم شود يا الاقل وضوح يابدتا شکل و شاکله. اجتماعي و کنش ارتباطي بنهم
ي حداقلي فرمان الهي و اخالق چه آنجا که از زبان و معناي کاربردي سخن خواهم گفت، چه جايي که از نظريه. است» واقعيت«

 ... ويد راس ووظايف در نگاه نخست دي
    

به نحوِ استقرايي، » انواع روابط ميان دين و اخالق« با عنوان  (حجاب در ترازوي اخالق(ي سروش دباغ، در بخش نخست مقاله. ۱.۰
يست اي را که ميبانکته) [يا معناشناسانه(شناسانه ي داللترابطه. ۱: اندچهار نوع رابطه ميان دين و اخالق را احصاء و تفکيک کرده

ي رابطه. ۲، ] دانشهاي زباني/ معناشناسانه ايشان از منظر فلسفه زبان است و نه زبانشناسي/ متذکر شد اين است که موضع داللتشناسانه
اند، نشان دهند معناشناسانه کوشيده/سپس با اختيار موضع داللتشناسانه. ي روانشناسانهرابطه. ۴ي معرفتشناسانه، رابطه. ۳وجودشناسانه، 

معناشناسانه اخالق بر دين سخن به ميان آورد؛ به تعبير ديگر ميتوان پرسيد آيا / از ابتناء داللتشناسانه »که آيا ميتوان و موجه است 
تصور ايشان . »آيند يا از پيش خود و مستقل از متون ديني معنايي دارندمعاني واژگان اخالقي تنها به مدد متون ديني به دست مي

در واقع، اينگونه نيست که براي اينکه بفهميم عدالت، احسان، بدي، . عاني واژگان اخالقي مستقل از دين احراز ميشوندم«اينست که 
ي کاربردي نظريه«ايشان براي اثبات مدعاي خويش به . »خوبي چه معنايي دارند؛ الزم باشد در وهله نخست به متون ديني مراجعه کنيم

به لحاظ . د بتوان گفت براي نخستين بار در کتاب تحقيقات فلسسفي ويتگنشتاين آمده استمتوسل ميشوند، که شاي» معنا
واژگان، معاني خويش را از چيزي و جايي نميگيرند، بل استوار بر  :اين است که» ي کاربردي معنانظريه«معناشناسانه لُب /داللتشناسانه
اين ارتباط و . ميبرند/ان آنست که واژگان را در سياقهاي مختلف بکار ميگيرندو کاربر ي زبانيي کاربست آنها در جامعهخود و نحوه

اخالق نيز از اين مهم گريز و  .ساحتهاي زندگي آدمي را در بر ميگيرد/ي زباني، تمامي ساحتبا جامعه/ نسبت واژگان و معنايشان در
ضيق و سعه معنايي ... القي از پيش خود واجد معنا هستند و واژگان اخ« : اندگزيري ندارد، چنانکه خود سروش دباغ نيز ذکر کرده

سپس با آوردن . »شودهاي گوناگون بوسيله کاربران زبان پديدار ميآنها در يک جامعه زباني و در نتيجه کاربست واژگان در سياق
طبان وحي از معاني عرفي و پيشا ديني درک و تلقّي مخا«: ي بقره، مينويسندي دو سورهي نحل و آيهي نود سورهشاهد مثال از آيه
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گويد و تخاطب و مفاهمه، ناظر به تصوير و تلقّي و مصاديقِ سخن مي» قوي«و » منکر«، »فحشاء»، «احسان«، »عدل«مفاهيمي چون 
  . عرفي اين مفاهيم صورت گرفته است

  
به گُمان من، . ي سروش دباغ بيان کنمبخش اول مقالهي اين مقال خواهم کوشيد نکاتي و مالحظاتي چند را پيرامون من در ادامه. ۱.۱

و البته اين تقرير و تنسيق در حوزه فلسفه قرار ( انداي که ايشان از ارتباط ميان دين و اخالق انجام دادهعالوه بر تنسيق چهارگانه
واقع . ميان دين و اخالق است (linguistic) ، ميتوان و بل بايسته است از شق پنجمي هم ياد کرد؛ و آن ارتباط زبانشناسانه)ميگيرد

طلبي ثانياً، اقتضا و بل ما را ملتزم ميکند که در فهم، تبيين، تعبير، تفسير، تشريح، ترجمه، و نقد و طلبي اوالً و عدالتآنست که، حقيقت
بايست از ارتباط زبانشانسانه داليلي مي/اما چرا و به چه دليل. متون مقدس، از دستاوردهاي دانشهاي زباني کمال استفاده را ببريم... 

  ميان دين و اخالق سراغ گرفت؟
 
  

متون /متون مقدس، ادعايشان اين است که، فهمي درست و راستين از متن/متن (... اعم از فقها، اصوليون و( مخاطبين و مفسرين . ۲.۱
ي گوينده يا نويسنده، ، با اراده)مخاطب(ن آنست که، فهم منمعناي اين سخ). خواه متن نوشتاري باشد و خواه گفتاري(مقدس دارند 

اگر چيزي غير . اراده کرده است (فرستنده(ميکنم، که او/ نوشته را چنان فهم کنم/يعني آنچه او گفته. ميبايست منطبق و همگرا باشد
مهور مفسرين با چيزي به نام تفسر به رأي بوده و و همين هم دليل مخالفت ج(ايم مواجهه ...تفسير و /تعبير/از اين باشد، ما با سوء فهم

 . ي اخالق به ديني دين به اخالق است نه ابتناء زبانشناسانهي زبانشناسانه دين و اخالق، ابتناء زبانشناسانهمقصود ما از رابطه). هست

ق اين است که مفاهيم اخالقي در تعريف مقصود ما از وابستگي زبانشناسانه دين به اخال«: ابوالقاسم فنايي در اين مورد مينويسد(
آيد اين است که اخالق مفهوماً بر دين اي که از آن به دست مياگر چنين ادعايي درست باشد، نتيجه. اي از مفاهيم ديني مأخوذند پاره

بايست از مي (را بسط خواهم دادکه به نظر من قابل دفاع است، و در ادامه اين بحث، آن)اي را بپذيريم اگر چنين تلقّي. »]۱[تقدم دارد
 .اي اوالً و بر اخالق و فقه و ديگر شئون زندگي آدمي ثانياً سخن گفتبر هر پديده) از آن حيث که تجربي است و جمعي(تقدم زبان 

بتي به زبان هاي ديني چگونه است و چه نسپيش از ورود و بسط مباحث زبانشناسي، ميبايست به اختصار توضيح دهيم، ساختار آموزه 
 .دارند

  
 /رفتاري/ هاي عمليآموزه: ، ثانياً]) کالم[يا اصول دين (هاي نظري و اعتقادي آموزه: اوالً: اندهاي ديني مشتمل بر دو دستهآموزه. ۱.۳

هاي آموزه. م ميدانندفقه نتايج کالم را فرض ميگيرد، به بيان ديگر، فقه را مشتَق از علم مادر يعني کال]). فقه[يا فروع دين (جوارحي 
بازشناسي امر ارشادي از امر مولوي نيز، . »مولوي» (، ب»ارشادي«) الف: نيز خود، منقسم بر دو قسمست] فقه[جوارحي /رفتاري/عملي

. ش ميدهدي اخباري دارد و از مصلحت فعلِ مورد ارشاد گزاراز آن جهت اهميت دارد که امر ارشادي به تعبير قُدماي ما، ماهيتاً جنبه
ي اما امر مولوي باز هم به تعبير قُدما جنبه. آن ثواب و عقابي جداگانه ندارد) معصيت(يا نافرماني ) امتثال(و اينکه نتيجتاً فرمانبرداري 

 .بودن امور ارشادي، اين است که، جزو باورهاي ابژکتيو ما هستند» اخباري»غرض از . انشايي دارد و اقتضاي اطاعت مستقل ميکند

]. ( ۲[بودن امور مولوي نيز، اين است که، جزو باورهاي سوبژکتيو ما هستند» انشايي«و غرض از . يعني اخبار از عالم واقع ميکنند
 .)باز ميگردم] انشايي[و سوبژکتيو ] اخباري[سپستر، به بحث باورهاي ابژکتيو 

صرف نظر از دين و آموزش ديني و با استفاده از عقل عرفي و « ا اند و هم شرع؛ امهاي ارشادي هم حکم عقلبه بيان ديگر، آموزه
هاي ارشادي، در واقع حکم شرعي، ارشاد به حکم در آموزه. چيزهايي را تذکّر و يادآوري ميکنند/چيزي «[۳[طبيعي و تجربه انساني
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تشريعي خداوند سرچشمه ميگيرند و از اين نظر به ها از اراده و فرمان هاي مولوي چنين نيستند، زيرا اين آموزهاما آموزه«. عقل است
بسياري از « از همين حيث است که ] ۴[» متکفّل شناخت اين بخش از دين است» علم فقه«در فرهنگ اسالمي « ، »انددين وابسته

هند و از اراده و فرمان هاي مولوي دين را تشکيل ميداند که هنجارها و ارزشهاي اخالقي بخشي از آموزههواداران اخالقِ ديني مدعي
مقصود اينان از ديني بودن اخالق يا وابستگي . تشريعي خداوند سرچشمه ميگيرند و لذا اخالق، متأخر از دين و مبتني بر آن است

عت و تالزم شري«فقيهان شيعي عموماً در مقام نظر قائل به «بدين جهت و با توجه به نکات پيشگفته،  «[۵[اخالق به دين نيز همين است
اي اخالق را به فقه فروميکاهند به ديگر سخن قائالن به چنين رأي. »جايگزيني شريعت به جاي اخالق«و در مقام عمل قائل به » اخالق

  .اي اينهماني بين اخالق و فقه را متصور ميشوندو رابطه
 

۱.۴ . در علم فقه، پس از شافعي، پنج حکم يا ].۶[»شودي آنها با يکديگر حمل ميمفاهيم و رابطه) تعريف(در اصول فقه، علم بر حد
) مستَحب، ج) واجب، ب) الف: ارزش را به رسميت شناختند، که تمامي اعمال شرعي ذيلِ اين پنج حکم تقرير ميشوند و قرار ميگيرند

بدهد، رأي او / پاسخي شرعي بيابدحل و مسائل راه/به سخن ديگر، هنگامي که فقيه ميخواهد براي مسأله .مکروه) حرام، و ذ) مباح، د
 .ي باال جاي گيردبايد ذيل يکي از پنج مقولهمي

  
تمامي اين متون به متن . بايست به متوني چند رجوع کند و با آنها مواجه شودمسائل مي/حل و پاسخي به مسألهفقيه براي يافتن راه. ۱.۵

اين رابطه طي . مسائل مذکور است/نزديکترين و محتملترين متن براي مسألهترين و ي فقيه نيز يافتن مربوطوظيفه. مقدس متّصلند
به شکلي کالن . تعيين ميشود که بر اساس آن، متن به دست آمده مورد تجزيه و تحليل زباني قرار ميگيرد فرايندي توبرتو و چند اليه

ي کاملي است از تفسير نوع اول نُمونه. يا داللت واژگانمعنا ) ب. تعيين و تشخيص واژگان) الف: اندتحليلها بر دو نوع/اين تحليل
ي مورد نظر هدف از تفسير زباني تعيين اين مهم است که آيا واژه. زباني و نوع دوم تحليل و استدالل فقهي است، آميخته با قياس

هر لغت در پرتو يک يا چند  .، امر يا جز آن است(trope) ، عام، خاص، مجاز(univocal) ، واضح(ambiguous)ايشان مبهم 
اما ميتوان . در باب اين مقوالت بين فقيهان اجماع و وفاقِ چنداني وجود ندارد. مقوله زباني تجزيه و تحليل، فهم، تعبير و تفسير ميشود

الم منصوص ک) مجمل و مبين؛ ج) حقيقت و مجاز؛ ب) الف :از شش مقوله که پرکاربردتراند و نقش محوري ايفا ميکنند نام برد
  |۷[معنا و مفهوم) ؛ ي)متشابه(کالم مبهم ) عام و تخصيص عام؛ و) کالم نامتعين؛ ذ) ؛ د)محکم(

 
   

ميتوان گفت که علماي دانشهاي زباني وِفاق دارند که اين رشته . است با روش تجربي)و تمام ساحات آن(زبانشناسي مطالعه زبان .۲.۱
و زبانشناسي کاربسته يا کاربردي يا  (theoretical)زبانشاسي نظري : از لحاظ غَرض، به دو قسم تقسيم ميشود« از دانش بشري 

هاي دانشهاي اهم زيررشته .زبانشناسي نظريمراد و مقصود ما در اين مقال زبانشناسي کاربردي است و نه  .[8]«(applied) عملي
و کاربردشناسي ) ، ج(semantics) معناشناسي) ، ب(syntatics/syntax)نحوشناسي / نحو) الف: زباني به قرار زير است

(pragmatics) راق براي تبيين و ايضاح کاربردشناسي و نشان دادن فصل افت. از اين سه کاربردشناسي مهمترين وجه است]. ۹[است
اين است که جمالت،  (utterances) هاو گفته (sentence) تفاوت اساسي بين جمالت: و تفاوت آن با معناشناسي ميتوان گفت

اگر شما در تعامل با . شان شناسايي و فهم ميشوندها با توجه به زمينهاما گفته. اندگره نخورده(contexts) شاناند، و به زمينهانتزاعي
. اما اگر زمينه را در نظر آوريد، کارتان کاربردشناسي است. ر نظر گرفتن زمينه هستيد، کارتان معناشناسي استمعنا بدون د



۴ 
 

فارغ و [کلمات /ي معني جمله و معناي کلمهو معناشناسي مطالعه. است] عمل سخن گفتن[ي سخن گفتن کاربردشناسي زبان مطالعه
  |۱۰[است] فارق از زمينه

  
مهمترين بخش فلسفه زبان را در روزگار کنوني افعال ]. ۱۱[منابع زبان چگونه به کار ميروند؟: ربردشناسي اينستپرسش اصلي کا. ۲.۲

اما پيش از ورود به بحثمان در فلسفه ). که در مطالعات ديني هم تأثير بسيار داشته(ي کاربردي معنا تشکيل ميدهدو نظريه] ۱۲[گفتاري
جان سرل فيلسوف شهير امريکايي،مرز ميان دانشهاي . دانشهاي زباني را با فلسفه زبان بيان کرد/سيبايست تفاوت زبانشنازبان، مي

و فلسفه زبان مبهم ) دانشهاي زباني(تا همين اواخر ترسيم مرزي ميان زبانشناسي: ي زبان، چنين ترسيم کرده استزباني را با فلسفه
ي اي که زيربناي همهي زبان، به حقايق مفهوميزبانهاي انساني ميپردازد؛ و فلسفهي زبانشناسي به واقعيتهاي تجربي طبيعي: مينُمود

 .|۱۳[، ميپردازد(system of communication) يا نظامهاي ارتباطي (possible language) زبانهاي ممکن
 
  

فلسفي لودويگ ويتگنشتاين فيلسوف به کتاب تحقيقات ) که خود منشأ افعال گفتاري است(ي معناي کاربردي هاي نظريهريشه. ۲.۳
 (form of life) ي بحثي در باب بازيهاي زباني از اَشکال زندگياو در ادامه. انگليسي برميگردد - زبان نامي و تأثيرگذار اتريشي

طريق زبان بخشي از به منظور تأکيد بر اين واقعيت است که بيان کردن از » بازي زباني«در اينجا به کار بردن اصطالح « : سخن ميگويد
را در بازي بايد آناي ميدر واقع، از نظر ويتگنشتاين براي درک و فهمِ، هر جمله. »]۱۴[يک فعاليت يا بخشي از شکل زندگي است

ي ي دوم کاري و زندگي فکرويتگنشتاين در دوره .زباني متناسب، و شرايط خاصّي که به آن تعلّق دارد، جاي داد تا معنايش را فهميد
او با پيش کشيدن بحث شباهت خانوادگي، و مفهوم بازي، و با . بود]۱۵[»شانها به کاربرد روزمرهبازگرداندن واژه«خود سعيش بر 

همو ]۱۶.[ي اطالق معنا بر واژگان و داللت بر مصاديق متعدد و متنوع پرده برگيردتوسل به شهودهاي زباني، کوشيد از چگونگي نحوه
در ]نشانه] - چه چيز به آن زندگي ميبخشد؟. هر نشانه به خودي خود مرده به نظر ميرسد« : ت فلسفي مينويسدتحقيقا ۴۳۲در بند 

به او اطالق ميشده مرده است، نه  xميميرد، و ميگوييم کسي که نام آقاي  x موقعي که آقاي«: همچنين مينويسد. »کاربرد زنده است
مرده است، مفهوم نخواهد  x مرده باشد، يعني آن نام ديگر معنا نداشته باشد، عبارت آقاي اگر معنا... مرده باشد x اين است که معناي

کاربرد به شکلِ زندگي وابسته است، و از سوي ديگر واژگان در . »]۱۷[داشت، در صورتي که ميبينيم اين عبارت براي ما مفهوم دارد
اي آنها در بازيهاي زباني مختلف و متنوع، واجد معناهاي تازه. زبان، به هيچ وجه داراي يک کاربرد منحصر به فرد نيستند

همه ... بازي پوکر، فوتبال، راگبي، بسکتبال، واليبال، شطرنج و : مثالً چه فصل افتراقي بين بازيهاي گوناگون است؟ مثل. »]۱۸[ميشوند
اي چون برد و باخت در بازيهاي مختلف ترسيم ههيچ مرز مطلق و مشخصي نميتوان براي واژ.. واجد مفهومِ برد و باخت، امتياز، و 

 ]۱۹|کرد
  

ي خود، براي ورود به بحث ارتباط وجودشناختي دين و اخالق، و نشان دادن موضع مختار سروش دباغ، در همان بخش اول مقاله
ي حداکثري نظريه«تقرير اول به . اندتهو دو تقرير پرکاربردتر و شايعتر از اين نظريه پرداخ» ي فرمان الهينظريه« خود، به بحث در باب 

ي اند که مدافعان نظريهايشان به اجمال توضيح داده. شناخته ميشود» ي حداقلي فرمان الهينظريه« و تقرير دوم به » فرمان الهي
عالم خارج بدون تمسک نميتوان راجع به اوصاف اخالقي و اصول اخالقي عام در «حداکثري فرمان الهي قائل به اين رأي هستند که 

جستن به متون مقدس از قبيل تورات، انجيل و قرآن سخن گفت؛ چنانکه بر اين باورند که نميتوان درباره معاني واژگان اخالقي، 
مطابق با رأي ايشان، هم تعيين اوصاف اخالقي نظير خوبي، بدي، بايد و نبايد در جهان پيرامون متوقف بر  .مستقل از دين سخن گفت
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در عين حال، مطابق با رأي ايشان، . ق اراده خداوند بدانهاست؛ هم براي احراز معاني مفاهيم اخالقي بايد به متن دين رجوع کردتعل
احراز معرفت اخالقي موجه هم تنها متوقف بر رجوع به متون ديني است و استفاده از منابع معرفتي مستقل از دين، نظير عقل عرفي 

ي حداقلي فرمان الهي که مقبول و موضع مختار ايشان است روش دباغ سپس به توضيح و دفاع از نظريهس .«[۲۰[بخش نيستمعرفت
در عين حال، . آيداحراز معرفت اخالقي موجه متوقف بر رجوع به دين است و مستقالً فراچنگ نمي«مطابق با اين تلقّي. ميپردازند

آنهم بدون » ]۲۱[د ميکنند که عقل ما ميتواند معرفت اخالقي موجه را کشف کندتأکي» نظريه حداقلي فرمان الهي«برخي از قائالن به 
اي که معتزله(اي از اخالق داشتند سپس ايشان به رأي معتزله در دنياي اسالم اشاره ميکنند که چنين تلقّي. توسل به دين و متن مقدس

با به دست دادن مهمترين تقرير از نظريه حداکثري فرمان الهي، و دو  من در اين بخش ميکوشم،). اندبيشترين تأثير را بر شيعيان داشته
ي اند، دست به نقد اين نظريه بزنم، سپس به اختصار توضيحي در مورد نظريهاستدالل معروف ايشان که له مدعيات خود اقامه کرده

  .نُمايانمحداقلي فرمان الهي ارائه خواهم داد و در آخر، رأي معتزله در اين باب را بازمي
  

هايش نه به اديان ابراهيمي که به سنّت يوناني باز ي فرمان الهي ريشهبر خالف تصور عموم دينداران نظريه: ي فرمان الهينظريه. ۳.۱
مقدس آنچه که «: يُ اتيفرون افالطون، سقراط در مواجهه و مباحثه با اتُيفرون اين سوال را مطرح ميکندبار در رسالهنخستين. ميگردد

، ]نفسه مقدس استيعني في]را تأييد ميکنند، و يا به دليل آنکه چيزي مقدس است است، به اين دليل مقدس است که خدايان آن
 |۲۳[اين پرسش آغاز مباحث درازدامني در ميان فالسفه و الهيدانها در مورد پايه و اساس اخالق شد. »]۲۲[را تأييد ميکنند؟خدايان، آن

  
نهي از / ، بيانگر آنست که وضعيت استاندارد درست و نادرست، امر به فرمانشان يا امر به عدم انجامشان]۲۴[الق فرمان الهياخ. ۳.۲

عمل يا هر نوع عملي در صورتي درست يا نادرست است که، اگر و تنها اگر فرمان : با توجه به اين نظريه. انجامشان، از جانب خداست
االمر، باعث ميشود فعلي روا يا ناروا باشد، اين است که يا آنچه در نهايت: ي اخالقي مدعي است کهين نظريها]. ۲۵[يا نهي الهي باشد

اي است که غالباً در مطابق با اين تلقّي، اخالق فرامين الهي]. ۲۶[را ممنوع و نهي کندتوسط خدا به انجامش فرمان داده شود، و يا آن
 ].۲۷[در حاليکه اخالقيات فرمان الهي بنيانش را از خدا اخذ ميکند. ي خداوند تعيين ميشودسط ارادهاظهار قوانين درست و نادرست تو

  
مطابق با اين رأي، خداوند بر . نيز مشهور است (voluntarism) گراييمهمترين تقرير از نظريه حداکثري فرمان الهي به اراده. ۳.۳

مطابق با باور ]. ۲۸[ميکند، که همين فرامين قوانين و اصول اخالقي را تشکيل ميدهندي مطلقِ خود، فراميني را صادر مبناي اراده
بدين جهت، معياري و منطقي را نميتوان براي . بر هر چيزي سبقت ميگيرد/ العنان است و ازمعتقدان به اين نظريه، اراده خداوند مطلق

ضروري و اليتخلّف ) و در دنياي ما آدميان داراي قُبحي آشکار باشدول(بدينسان، هر فرماني که خداوند ميدهد . خداوند سراغ گرفت
اند، که هر دو معتقدان به اين نظريه دو دليل را در دفاع از باور و اعتقاد خود اقامه کرده). و به اين اعتبار پيشيني(االطاعه استو واجب

ي خداوند بر همه چيز داشته باشيم و سبقت گرفتن ارادهاگر تصوري غير قدرت مطلق ) الف: دليل به قدرت مطلق خدا اشاره دارد
ي خداست محدود رفتار قائل باشيم، قدرتش را با معيارهايي که پيش از اراده/، و به حسن و قُبح ذاتي براي اعمال)جمله اخالقياتمن(

سيطره و احاطه خداوند بر ) ب. ا در ميپيچداين محدود شدن نيز با کمال مطلق خد. ي او مسبوق نيستايم؛ هيچ چيزي نيز بر ارادهکرده
هستي ملک مطلق خداوند است و . ي او بزييمهستي و عالم و آدم چنان و چندان است، که گريز و گزيري از آن نداريم که در سايه

اريم و شرط عقل و ي او ندبدين جهت، راه گريزي از قدرت مطلقه. ي او مدتي زندگي ميکنيمما مسافراني هستيم، که در زير سايه
 .ادب هم آنست که به فرامين خداوند تمکين کنيم
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ي کمال مطلق در نقد هر دو استدالل ميتوان گفت، اگر حسن و قبح ذاتي، و جدايي وجودشناختي اخالق از دين، محدودکننده. ۳.۴
بنا بر اين اعتقاد در  (Incompatibility) ايو ناسازگاري (Inconsistency) خداست، اين تناقض آشکار را که، ناسازواري

باب خدا شکل ميگيرد را چطور ميخواهند حل کنند؟ آن ناسازگاري هم چيزي نيست، جز آنکه، کمال مطلق خود صفتي از اوصاف 
باز  ،)و البته مانع اغيار(حتّا اگر قائل به آن باشيم که کمال مطلق جامع تمامي اوصاف خداست. است و نه جامع تمامي صفات خداوند

بايد به ياد داشت . هم بايد به اين نکته توجه و تفطّن داشت که، اين کمال مطلق در سازواري و سازگاري تمامي اوصاف پديدار ميشود
اما، بنا بر اين . از اوصاف خداوند است... اند، و نه تنها جباريت وهم از صفات خداوند... مهرباني، رحمت، بخشايش و عدالت و : که

در باب . ايماي آشکار را موجب شدهو ناسازگاري. ايمالعنان خواندن قدرت باري، اوصاف ديگر او را به محاق کشاندهمطلق رأي با
استدالل دوم هم ميتوان گفت همين ناسازواري جاري است، عالوه بر آن شواهد بسياري که در باب اهميت عقل و اختيار در متن 

  .|۲۹[ي در ميپيچدمقدس وجود دارد که با اين تلقّ
 
  

تقريري تازه و تعديل يافته از . ي زبان گرفته بوداش، و با تأثيري که از آراء هيالري پاتنم در فلسفهي دوم فکريآدامز در مرحله. ۳.۵
» مجاز«و » الزام«، »خطا«اش، به کندوکاو معناشناسانه در معناي ي نخستين کار فکرياينبار او همچون دوره. نظريه فرمان الهي ارائه داد

ي او در اين دوره، ميان حقايق پيشيني و پسيني، تمايز آشکار نهاد، و نظريه. بلکه به حقيقت و ماهيت آنها نيز پرداخت .بسنده نکرد
ي خطا و آدامز با کشيدن خطّي بينِ و قائل شدن به، تمايزِ ميانِ معنا. فرمان الهي را جزو حقايق ضروري پسيني مطرح و قلمداد کرد

به . ي خطا را بداند، لزوماً از ماهيت و حقيقت آنهم آگاهي داشته باشدماهيت خطا، نشان داد که چنان نيست که هرکس معناي واژه
براي اعمال و  (Property) هاييي اين واژه بداند، اينست که، خطا واجد خاصّهبايد دربارهي خطا، مينظر او آنچه هر کاربرِ واژه

بايد ، مي]خطا[عالوه بر آن، هر کاربرِ اين واژه  .خطاکارانه هستند/رفتار و افعالِ، خطا/عموم آدميان مخالف اعمالو علل .سترفتار ا
) هر چند نه کامل(مضاف براين، آنکه، وفاقي همگاني و گسترده . افعالي که خطا ميداند داشته باشد/رفتاري/ي اعماليباورهايي درباره

البته آدامز فهم معنا و نحوه و سياق . مثل قُبح و خطا بودن آزار کودکان. اين باورها و معتقدات وجود داشته باشدبايد در مورد مي
، مدعي »خداي مهربان«او با پيش کشيدن مفوم . مکفّي نميداند ....کاربست واژگان اخالقي را براي تعيين ماهيت فعل خوب و بد و 

در قرآن نيز بارها به تصريح و تأکيد، از ]. ۳۰[مهربان، ماهيت اين واژگان و افعال را مشخّص ميکندميشود که، مخالفت با فرمان خداي 
  .|۳۱[خدا سخن رفته است... دارنده، رحيم و بخشاينده و ستّار و صفاتي چون مهربان و دوست

  
اين اشکال و نقد را وارد ميکند که، اگر خدا ) لهيي سنّتي فرمان ايا نظريه(ي حداکثري فرمان الهي آدامز در جاي ديگر بر نظريه. ۳.۶

و البته، اين . بايد تنها به اين دليل که خدا به ظلم فرمان داده، ظلم بورزدبه ظلم فرمان دهد، از آن حيث که ظلم است، آنگاه، آدمي مي
نقد بود که آدامز را به سمت يک  وارد کردن همين]. ۳۲[آيدبدان معناست که سرپيچي از اين فرمان، خطاي اخالقي به حساب مي

در واقع ]. ۳۳[يافته در مورد فرمان الهي کَشاند، و مفهوم خداي مهربان را مطرح ساخت، و بلکه به عبارتي احياء کردي تعديلنظريه
ي ردن آن به گسترهو اين مهم را هم با وارد ک. ي فرمان الهي مينهدکار آدامز از آن جهت حائزِ اهميت است که قُيودي را بر نظريه

 .الزامات اخالقي صورت ميبخشد
  

 :سه ادعا و هدف آدامز در اينجا بر قرار زير است. ۳.۷
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) ج. اليد بودن و خودسرانگي اخالقي خداالعنان و مبسوطحل و رفع مطلق) ب. اخالق را به نحوي از انحاء وابسته به خدا کردن) الف
ي فرمان الهي با آدامز ناسازگاري نظريه. اخالقي آدميان نداشته باشد/استقالل و خودآييني اخالقاي که منافاتي با تقرير و تنسيق نظريه

 .[۳۴[اخالقي را شايعترين ايراد و مهمترين نقد بر اين نظريه ميداند /استقالل يا خودآييني اخالق

و به سخن ديگري، . رفتار مجبورانه/اعمال/ه افعالرفتار مختارانه آدمي است، ن/ اعمال/اخالق، به حکم اخالق بودنش، راجع به افعال
اين مدعا که اخالق در بن و کنه خود هنجاري . در بن و کنه خود هنجاري و تجويزي است) اخالق در مقام تجويز و عمل(اخالق

 .است نياز به روشنگري دارد

نجارهايي معتبر به شمار ميروند که واجد و داراي ه (الف: وقتي ميگوييم اخالق در بنِ خود هنجاري است بدين معناست که اوالً
شدن توضيح، شرح، /کردناز همگاني... کيفيات با برداشتي، تفسيري و/ اين کيفيت) ب. طرفي باشندکيفيت انصاف و عدالت و يا بي

ها فقط زماني قابل توجيه است که هنجار«: ثانياً. ي عقالني توجيه شودميتواند به شيوه/اين اصل يا اصول، بتواند) ج. بسط و تبيين شود
پيامدها و آثار و نتايج جنبي براي ارضاي منافع هر فرد که انتظار ميرود از يک تطابق کلّي با آن هنجار حاصل گردد، بدون اجبار و 

نه تنها به لحاظ  به همين معنا آنچه را که حجاب اجباري ميدانيم و در کشور ما جاري است،. »]۳۶[و]۳۵[اکراه توسط همه پذيرفته شود
- اجتماعي راه به جايي نبرده است، بلکه مشمول فعل بد اخالقي و نقض حقوق شهروندي و زير پانهادن فضيلت عدالت حقوقي

 .اجتماعي هم ميشود

. دفاع کنداش در مورد استقالل اخالق از دين، ناچار بود از نوعي وابستگي اخالق به دين در باب رأي مختارش آدامز هم بخاطر رأي
و  (Heteronomy)دگرساالري /ي بيستم، دو مفهوم دگرپيرويبه همين دليل از آراء پل تيليش متأله آلماني نامدار سده

ي پل تيليش خود براي حل نظري و رفع عملي. را وام کرد و در نظريات خودش بکاربست (Thenomous) خداساالري/خداپيروي
دگرپيروي . قانون خودش هست ... استقالل اخالقي اظهار ميدارد که انسان: ستان مينويسداين تعارض، در کتاب خود عصر پروت

خدا پيروي اظهار ميدارد که آن قانون برتر در . بيروني و برتر از خود باشد/ بايد تابعِ يک قانون خارجي..... اظهار ميدارد که انسان
 .[۳۷[ي مبنايي الوهي که مبناي خود انسان است داردان است که ريشههمان حال، مهمترين، عميقترين و اصليترين قانون خود انس

ميداند، و برايشان ارزشِ / اش را از جانب خدا ميگيردآدامز، به پيروي از تيليش، شخص خدا پيرو را کسي ميداند که اصول اخالقي
اش از آن اصول بخاطر داليلِ پيروي/حال، دليلِ در عين. نفسه قائل است؛ و اگر ميخواست فعلي انجام دهد، آنها را انجام ميدادفي

 :آدامز در همين مورد، و وفاقِ استقاللِ اخالقي و ارتباطش با خداوند مينويسد. وفاداري و عشق به خداست

ما، در زندگي براي انجام آنچه رواست، فقط بخاطر روايي آنست، و اگر  (supreme commitment) اگر پايبندي برينِ »
به  (allegiance)روايي را فقط بخاطر خدا بخواهيم و يا فرامين آن، پس ما قطعاً واجد، باالترين وفاداري /که راستيدرست است 

 «[۳۸.[خدا هستيم
  

، ميکوشد نشان (commitment) آدامز با خواست ما به جهت خدا براي انجام اعمال و افعالمان و پيش کشيدن مفهوم پايبندي. ۳.۸
احراز نميشود.. خوب، بد، بايد، نبايد، تکليف و تعهد، مسئوليت و: پايبندي اخالقي از طريق معناشناسي کلماتي چون دهد، که ماهيت .

بدينسان . را با ارزشها در نظر آورد، و تبيين و تحليل کندي آناو براي روشن کردن و فهم معناي پايبندي، جهد بليغ ميورزد تا رابطه
در واقع آدامز، مدعيست، براي . »خوبي«و ايضاح معناي پايبندي، متوقف است بر داشتن تصوري و تبييني از قائل به آن است که تببين 

براي . بايست به زمينه و ساختار اجتماعي رجوع کرد، اما براي فهم معناي خوبي نياز به چنين رجوعي نيستفهم معناي پايبندي مي
اما در مورد . تابگردان ونگوگ، نيازي به رجوع به زمينه و ساختار اجتماعي نداردمعناي زيبايي يا خوبي تابلوي گلهاي آف :مثال
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پايبندي، . اجتماعي است (Context)و زمينه(Structure) چرا که پايبندي ناظر و متوجه و معطوف به ساختار. پايبندي چنين نيست
 .است (Intersubjective) االذهانيياني ديگر بينو به ب (Interpersonal)برخواسته از روابط شخصي و يا روابط بيناشخصي 

  .[ايمداده/ايماالذهاني است که يک جامعه را سامان ميبخشد، بدين جهت ما به هر دو توجه کردهبرآيند مناسبات بيناشخصي و بين]
 
  

ما را ملتزم به انجام و يا ترک ) و نبايد(او بايد به نظر. است» پايبندي«و ) »نبايد»و طبعاً (» بايد«آدامز قائل به تفاوت و تمايز ميان . ۳.۹
-لزوماً، آن» پايبندي«تر ما در به بيان ساده .چنين نيست و ما خود را به انجام و يا عدم انجام آن ملتزم ميکنيم» پايبندي«اما . فعلي نميکند

ايي که ما را پايبند به انجام و يا ترک فعلي ميکند، به نظر آدامز يکي از چيزه. نبايد چنين نيست/را جدي ميگيريم، اما در مورد بايد
). البته اين به معناي پيامدگرابودن آدامز نيست، چه آنکه با اين مکتب مخالف است(اجتماعي آن است  (Consequences)پيامد

 که، مفهومي پيشااخالقي مضاف بر اينها، آدامز معتقد است]. ۳۹[يعني جامعه نسبت به انجامِ يا ترک، فعل ما واکنش نشان ميدهد

(pre-moral) ي اخالقي شوند، توانستني است که آنکه ارزيابيجهت واقعيات اجتماعي، بيبدين .نيز از پايبندي وجود دارد
ساز و يا اخالقاً خوبِ پس آدامز، با عطف توجه به نکات پيشگفته، داليل خوب). يا ايجاد کنند(پايبنديهايي را موجب شوند/پايبندي

-را، داليلي نميداند که تنها و صرفاً چون از بافت و ساختار اجتماعي و تعهدات اجتماعي برآمده است، واجد ارزش بداند، بل عالوه بر

يا برايشان ارزش (باشند  بدانها ارزش داده/اي است که بحق بدانآن داليلي را واجد ارزش ميداند که برآمده از تعهدات اجتماعي
  .[۴۰)[قائل باشند

  
 :[۴۱)[يا اخالق مبتني بر عقل(معتزله و جدايي دين و اخالق . ۴.۰

: اگر انسان قادر به تفکّر نباشد، نميتوان از او بازخواست کرد .[۴۲[ي معتزله، اين عقل است که خير را از شر تميز ميدهدبه عقيده
قانون و اخالقي طبيعي است که هر ذهن سليمي ] ۴۳.[را ببردي آنست که باري بر دوش او نهاده شود که نتواند آناينکار به منزله

تکاليف اخالقي، پيش از آنکه پيامبر . اين اصول را عقليات مينامند و متمايز از شرعيات است. ببردميتواند با سعي عقل خود به آنها پي
فعل عقالني ) جبرگرايان(اشعريان ]. ۴۴[الني استآنها را تأکيد کند و مردم را به رعايت آنها فراخواند، به طور کلّي حاصل تفکّر عق

ي افعال انسان را بر عقل بنا مينهند، و بر آنند که آنچه خدا به آن معتزليان همه. را قبول دارند، به شرط آنکه مغاير با نصّ وحياني نباشد
ي خدا موجب ست و فرمان و ارادهصرف خوا .نفسه نکوهيدني استنفسه ستودني و آنچه از آن نهي ميکند فيفرمان ميدهد في

ابوعلي جبائي نقش عملي عقل انساني را به روشني بيان ميکند و ]. ۴۵[نميشود که فرامين و اوامر او ستودني و نواهي او نکوهيدني باشد
  .«عقل عملي است که انسان را از شر دور ميکند و به خير فراميخواند«: ميگويد

  
اي را براي عقل تعريف کرده، که به موجب اين تعريف، هدف عقل دستيابي به علم، تمييز قش فطريابولهذيل پيش از جبائي ن. ۴.۱

قوانين اخالقي بر عقل بدين معني /انظار معتزله، ابتناء قانون/همچنين بنا به رأي و نظر]. ۴۶[انسان از اشياء و تميز اشياء از يکديگر است
. عندي و تفننّي نيست، زيرا که خدا براي افعال، بدون دليل معتبر تعيين ارزش نميکندي منقوانين اخالقي ناشي از قدرت/است که، قانون

بدينسان بخاطر  .را مخير به انتخاب ميان خير و شر کرده و براي اين منظور ابزارِ مناسبي چون عقل به او عطا کرده است] انسان[خدا او 
ا انسان را قادر ميسازد تا خود ارزش اخالقي را کشف کند و افعال خود را برآن خد. ي کاربست عقل بدو پاداش و کيفر ميدهدنحوه

 .استوار و تطبيق دهد
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آنکه براي فاعلِ آن سودي فعل نيک آنست که متوجه ديگري باشد، بي: قاضي عبدالجبار فعل نيک را چنين تعريف ميکند . ۴.۲ 
نگامي که ما عمل ميکنيم، داليل الهي را در نظر نداريم، چرا که از آنها آگاهي معتزله بر اين باورند که، ه]. ۴۷[شخصي به بار آورد

را بشناسند؟ پس معلوم ميشود که ... به ديگر سخن، کساني که از وحي آگاهي ندارند، چطور ميتوانند قبح ظلم و دروغ و ]. ۴۸[نداريم
در واقع، اگر ]. ۴۹[شر تميز ميدهند، همچنان که سفيد را از سياه جهت است که خير را ازبدين. انديشند و تعقّل ميورزندآنها خود مي

رفتار آدمي /عمل/ادعاي جبريان و يا اشاعره، و به تعبيري قائالن به فرمان حداکثري الهي را بخواهيم بپذيريم، که ارزش اخالقي فعل
به ما فرمان داده شود که دروغ بگوييم و ظلم بکنيم، بدين معني که اگر . صرفاً ناشي و از جانب خداست، به نتايج نامعقولي برميخوريم

: عبدالجبار در اينجا اعتراض ميکند که. گويي و عدل، فعل ما نکوهيدني ميشودآنگاه فعل ما ستودني و اگر ما را نهي کنند از راست
نيست؟ زيرا در مورد صفات مضاف بر آن، چطور ميتوان پذيرفت که متن مقدس بتواند ارزش اخالقي به فعلي بدهد که واجد آن 

ماوردي نيز در ادب الدنيا  .[۵۰[ي افعال، ميان افعال عقالني و افعالي که قانون الهي مقرر کرده است، فرقي اساسي وجود ندارداخالقي
ل خويش ساخته، عقل با عقل ما را مسئول اعما. ي عقل بنا نهاده استخدا زندگي مادي و زندگي مذهبي را بر پايه« : و الدين مينويسد

عبدالجبار در ]. ۵۱[»است که حاکم بر زندگي ماست و همبستگي ما را با همنوعانمان، به رغم اختالف در منافع و نيازها، تبيين ميکند
آن ] نجاما[را كه شما را به ] ميثاقي[پيمانى ] نيز]و نعمتى را كه خدا بر شما ارزانى داشته و :(ي مائده که ميگويدسوره۷ي تفسير آيه

متذکّر ) متعهد گردانيده به ياد آوريد آنگاه كه گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم و از خدا پروا داريد كه خدا به راز دلها آگاه است
توحيدي ]. ۵۲[خدا با انسان ميثاقي مبتني بر عقل است؛ انسان بدان جهت مسئول است، که از عقل برخوردار است» ميثاق«: ميشود که
  .[۵۳[ي خدا به انسان استاعتقاد است که عقل عطيه نيز بر اين

  
عقل براي معتزله چنان و چندان داراي اهميت است که مدام با ارجاع به متن مقدس، و حتا حديث نبوي، مخالفانشان را به چالش . ۴.۳

خدا خشم بر «: آورد کهشاهد مي ي يونسمرتضي براي محکوم کردن کساني که تفکر و تعقّل نميکنند، از آيه صد از سوره .ميکشند
هر آينه در آسمان و «: ي سه اشارت ميدهد، که ميگويدالحسين هم به سوره جاثيه، آيهبن، يحيي«[۵۴[کساني مينهد که تعقّل نميکنند

با نشاني از  من(عمران ي آلي سه از سورهزمخشري مفسر بزرگ قرآن نيز در تفسير آيه. »]۵۵[هايي براي مؤمنان هستزمين نشانه
پيامبران نيز براي متقاعد کردن : ، مينويسد(پس اي اهل بصيرت، عبرت بگيريد(ي حشري دو سورهو آيه) پروردگار نزد شما آمدم

هر چيزي اساسي دارد، و اساس فعل انسان «: ماوردي نيز با نقل سخني از پيامبر اسالم که ميگويد. مردم بر داليل عقالني تکيه ميکردند
اند هم چنين عقلگرايي و جدايي ي بيستم احياء شدهدر بين نومعتزليان که در سده]. ۵۶[، بر تبعيت از عقل صحه ميگذارد»استعقل 

کساني چون نصر حامد ابوزيد، محمد ارکون، محمد مجتهد شبستري و عبدالکريم سروش . افکندن ميان اخالق و دين را شاهد هستيم
 .[۵۷[انداز آن جمله

 
 :واقعيت اجتماعي. ۵.۰

شدن واقعيت اجتماعي در اثر تأثيرگذار ديگرش ساخت واقعيت اجتماعي از ارتباط ذهن و زبان و پديد آمدن و ساخته] ۵۸[سرل 
واقعيتي که با واقعيتهاي طبيعي تفاوت دارد، ولي واقعيت است و تمامي مناسبات اجتماعي آدمي در آن . دو سخن ميگويد توسط اين

 .ان مييابدشکل و سام
  

اولي مربوط به واقعيتهاي اجتماعي و . سرل در کتابِ ساخت واقعيت اجتماعي بين واقعيت اظهار شده و اظهارِ واقعيت فرق مينهد. ۵.۱
قرار  (Institutional facts) «واقعيتهاي نهادي«ذيلِ واقعيت اجتماعي، . ميشود (Brute Facts)دومي مربوط به واقعيتهاي طبيعي
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سرل در مقدمه کتابش خاطرنشان ميکند که، ما در جهان واحدي زندگي ميکنيم، جهاني که فيزيکي است، و کار تبيين و . يردميگ
بخشهايي از جهان واقعي، واقعيتهاي آفاقي «. انجام ميدهند... اي همچون فيزيک و شيمي و توصيف اين جهان را علوم تجربي طبيعي

پول، : چيزهايي مثل. فقط بخاطر آنکه ما اعتقاد داريم آنها وجود دارند. ها با توافق انسانها وجود دارنداند، واقعيتهايي که تندر جهان
در . بر همين وجه ميتوان از حجاب هم در عداد واقعيتهايي نام برد که انسانها با همديگر برآن توافق ميکنند. »]۵۹[حکومت، ازدواج

 .ادامه بيشتر بدين مهم ميپردازيم
  

ي جمعي آدميان اعتبار ميشوند، و پس از اعتبار اين کارکردها توسط جهتمندي. بنياد واقعيتهاي نهادي، کارکردهاي وضعي است .۵.۲
شناختي انفسي، و به لحاظ معرفتشناختي بدين جهت، واقعيتهاي نهادي به لحاظ هستي. آيدشدنشان، بر سر آنها توافقي حاصل مي

. کامالً وابسطه به زبان است، که خود زيربنا و شالوده و اُس و اَساسِ تمامي واقعيتهاي نهادي ديگر استآفاقي بودنشان، . اندآفاقي
سرل براي نشان دادن تفاوت ]. ۶۰[سرل بدان جهت ميگويد واقعيتهاي نهادي، که وجود اين واقعيتها، مستلزم وجود نهادي بشري است

سرل است، چون  واقعيت نهادي (archeytipical) در واقع پول، سرنُمون. ل را ميزنداين واقعيت طبيعي و نهادي با يکديگر، مثال پو
ميتواند به  (x) هاي طبيعيبه نظر سرل، تعداد متفاوتي از ابژه. ، جهت تبادل تعريف شده استپول براي سرل به عنوان يک واسطه
: به عنوان مثال. تحليل پول، ما را به نهادهاي ديگري رهنمون ميکندتجزيه و . محسوب شود (y) عنوان پول يا يک واسطه براي مبادله

. اين نهادها خود بر وجود نهادهاي ديگري داللت ميکند. انواع و اقسامِ خاصّ و معيني از پول توسط دفتر چاپ آن ميبايست چاپ شود
انسانشناسان بسياري . ميشه تغيير کرده استعالوه بر اين، در جوامع متفاوت و در طول تاريخ، حدود و ثغور چيزي همچون پول ه

پوست سر : اند که در جوامع و در جاهاي ديگري، مثالً ميان سرخپوستان، مصداقِ پول، چيزهاي ديگري بوده، همچونامروز نشان داده
  ... دارکوب و خوک، دندان، صدف و

  
استدالل ميکند، که هر فعل » پراگماتيک عام چيست؟«ي در مقاله) که تأثير بسياري از جان سرل پذيرفته(يورگن هابرماس . ۵.۳

اش دعويهايي که از نظر گوينده. را مطرح ميکند (Universal Validity Claims) «دعويهاي اعتبار عام»گفتاري، يک سري 
يري ندارد از اينکه ميتوان اعتبارشان را دوباره اثبات کرد، الجرم کسي که ميخواهد منظور و غرض و مقصودش فهم شود، گريز و گز

فهم ] مخاطب[اين چيز را بيان ميکند تا از سوي شنونده) چيزي را به نحوي فهمپذير بيان ميکند؛ ب) الف: چهار نکته را ملحوظ کند
هاي براي فهم داعيه .[۶۱[با بيان اين چيز، با شخص ديگر به تفاهم ميرسد) با بيان اين چيز، خودش را فهمپذير ميکند؛ د) شود؛ ج

، (Comprehensibility)االذهانيت، رجوع کرد، اما هابرماس از فهمپذير بودناعتباري، ميتوان به گفتار، محتوا، ذهنيت و بين
ي هابرماس، سه اصل مهم براي فرايند در نظريه. استفاده ميکند (rightness)، و درستي(thruthfulness)، صداقت(truth)صدق

دعويهاي اعتباري با فراهم بودن شرايط . »اثبات حقّانيت«، »دعويهاي اعبتاري«، »شرايط اعتبارِ«: درسيدن به مفاهمه و وفاق وجود دار
اند مطرح ميشوند، و دست آخر، اثبات حقانيت دعويهاي اعتباري که مقبول و موجه) فرستنده(اعتبار در هر موقعيتي توسط گوينده 

که در هر کنش ارتباطي، دو اصل مهمِ جهتمندي جمعي، و کارکردهاي وضعي اهميت نکات پيشگفته آنجاست ]. ۶۲[نتيجه ميشود
کنندگان سازِ اين است که، مشارکتو همين امر سبب. بخاطر مشارکت تام و تمام يکايک مشارکت کنندگان ملحوظ و مستتر است

چيزي را مورد اعتبار قرار دهند و يا از چيزي که تعاريف مشترکي از موقعيتشان وفاق کنند، تا بتوانند دست به کنش بزنند و /بر تعريف
وفاق، : اش خود ميبايد واجد سه چيز باشدهاي اعتباريهر کنش ارتباطي براي اثبات داعيه. واجد اعتبار بوده سلب اعتبار کنند

   .(justification)سازي، و موجه(legitimation)بخشيمشروعيت
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 :اقعيت زندگياخالق وظايف در نگاه نخست و و. ۵.۴

 [Prescriptive] و تجويزي [Normative]که ذيل اخالق هنجاري . ، باني اخالق وظايف در نگاه نخست است]۶۳[ديويد راس

/ اين وظيفه). و همچنين وظيفه نسبت به خود(باشد، در واقع وظيفه نسبت به ديگران است ي ما ميبه نظر او، آنچه وظيفه. قرار ميگيرد
در واقع، . خويشتن/ي آدميان و روابط آنها با ديگر آدميان بستگي دارد و هم به ارتباط آدمي با خوداعمالِ گذشتهوظايف، هم به 

از اين حيث همه ما آدميان، از لحاظ اخالقي، . را بيشينه کنيمي ما اين است که خير را بحق سامان دهيم؛ و نه اينکه صرفاً آنوظيفه
که اين . داريم [prima facie duites] النظرباديوظايف بالقوه و به تعبير ديگري وظايف في تعدادي وظايف در نگاه نخست يا

که اين همان ( هيچ قيد و شرطي بايد انجام گيردي در نگاه نخست ديگري در تعارض نيفتد، بيوظايف در نگاه نخست، اگر با وظيفه
ي در نگاه نخست ديگري در تعارض قرار نگيرد ي در نگاه نخست با هيچ وظيفهاما در مقام عمل، اگر وظيفه). امر مطلق کانت است

و اگر در تعارض قرار گيرد، ميبايست از ميان . ميشود [actual duty]العمل مقامي واقعي، يا بالفعل و به تعبيري فيتبديل به وظيفه
 .[۶۴[ي ديگر را فرونهادنگينتر و مهمتر است؛ و وظيفهاي را انتخاب کرد و به کاربست و انجامش داد، که سآن دو، آن يکي

  
که باز خود اين وظايف . گانه از وظايف در نگاه نخست، درست ميکند، و در آنجا هفت مقوله را ميگنجاندراس، فهرستي هفت . ۵.۵

وظايفي است که ناشي و منتج ، که متوجه و معطوف به [past-looking] نگروظايف گذشته: گانه بر دو صنف منقسم ميشوندهفت
 :نگروظايف گذشته .[future-looking] نگرو وظايف آينده. از اعمال و افعالِ پيشينِ خود شخص يا اشخاصِ عامل و فاعل است

وظايف /وظيفه) ۲وظايف وفاداري؛ /وظيفه (۱: وظايف مبتني بر افعالِ پيشين من است، که خود مشتمل بر دو صنف است) الف
وظايف /وظيفه (۳: وظايفي که مبتني بر افعالِ گذشته اشخاصِ ديگر در شايستگيها و نيکيهاي نسبت به من است) ب. يجبران

 (۴: ي اشخاص استامکان توزيع لذّت بدون مطابقت با شايستگي/وظايفي که مبتني بر واقعيت) ج: نگروظايف آينده. سپاسگزاري

ي بر حقيقت حضور موجودات و اشخاصِ ديگري در جهان است، که ما ميتوانيم موقعيت، وظايفي که مبتن) وظايف عدالت؛ د/وظيفه
) هـ]. ۶۵[وظايف نيکوکاري/وظيفه) ۵: و لذّت ارتقاء دهيم و بهبود بخشيم/ عقل/وضعيت و شرايط آنها را از جهت فضيلت

) ۶: فضيلت و عقل ارتقاء و بهبود بخشيم موقعيت و وضعيت خودمان را از حيث/سطح/وظايفي که ما ميتوانيم شرايط/وظيفه
ديگران / آسيب نرساندن به ديگري /وظايف عدم بدکاري) ۷: وظايفي که بايد از نيکوکاري جدا کرد) و. وظايف اصالح نفس/وظيفه

د راه حل حال اگر در مقامِ عمل بينِ وظايف اخالقي در نگاه نخست تعارضي شکل بگير). که از نيکوکاري مهمتر و واجبتر است(
و [other things being equal] «ساير امور يکسان باشند«: چيست؟ راس، از دو گانه ديگري استفاده ميکند که عبارت است از

- باديالنظر و فيباديفي /ي بالقوه و بالفعلبا اين دوگانه، دوگانه .[all things considered]«جميع جوانب در نظر گرفته شوند«

  .در نگاه نخست و وظايف واقعي؛ روشنتر ميشودوظايف / العمل
 

بودن،عدم وجود ترتيب واقعگرايي، کثرتگرايي، مفتوح: بايد مورد توجه قرار دادشش نکته را در نظام اخالقي ديويد راس مي. ۵.۶
  .[۶۶[الفبايي،تفکيک ميان وظايف مشتق و غير مشتق، شهودگرايي

 
  

موقعيتي را در نظر آوريد که نجات جان يک بيگناه با عدم راستگويي يا : اس مثالي ميزنيمبراي فهم بهتر دستگاه اخالقي ر. ۵.۷
وظيفه راستگويي در مقام نظر اگر ساير امور يکسان باشند يا به تعبير ديگري راستگويي در تعارض با . دروغگويي شما حاصل ميشود

بينيم که راستگويي در اما وقتي با بررسي جميع جوانب، مي. ي شودبايست عملوظيفه ديگري مثل نجات جان يکنفر قرار نگيرد، مي
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بايست راستگويي را فرونهاد و دروغگويي را موقتاً پيشه کرد، تا جان آن شخص بيگناه از خطر تعارض با امور ديگري قرار ميگيرد مي
ا تغيير زمينه، اولويت عمل کردن به آنها هم در واقع وظايف اخالقي در دستگاه راس، وابسته به سياق هستند،و ب. مرگ نجات يابد

و به همين اعتبار است که اين نظام اخالقي با واقعيت و انضمام زندگي . تغيير ميکند و بدين معنا واجد نظم و ترتيب الفبايي هم نيستند
 .هر روزه پيوندي محکم دارد

  
تفسيري درخشان امير ترکاشوند، تکيه -بر تحقيق تاريخيدر اين قسمت  :[۶۷[و حجاب در عصر پيامبر) جامه(نظام پوشاک . ۶.۰

دارد که حجاب خود بخشي از نظام پوشاک عصر پيامبر بوده و مبتني بر قواعد عرفي و پژوهش ترکاشوند نشان از آن. خواهم کرد
از پوشش و حجاب را بازنموده ؛ ترکاشوند در تحليل بديع خود به نيکي غُلُوها و تصاوير کژ ]۶۸[قرارداهايي چند در جماعت آن زمان

تحقيق، و براي تحليل  من هم، در اين مقال و براي روشنايي بخشيدن، به بحث خود و ايضاحِ مفاد اين. و دست به نقد آنها زده است
در عصر پيامبر اسالم، از منطق و روش بحث روالن بارت فيلسوف فرانسوي در کتاب نظام )دراينجا حجاب(منطق و نظام پوشاک

به گُمان نگارنده، عالرقم دقّت درخور و تحقيق بديع ترکاشوند، استفاده از معرفت برون ديني نيز در . وشاک استفاده خواهم کردپ
 (Asynchronous)البته واضح و مبرهن است نميخواهم دچار خطاي ناهمزماني. روزگار ما که دوران تجدد است، ضرورت دارد

ي بيستم ميپردازد، اما اين بدان معنا نيست که نشود از منطق و ررسي مد پوشاک در اروپاي سدهشوم، چونکه بارت در آن کتاب به ب
 .استفاده نکرد) خاصّه پوشاک عصر پيامبر(در باب پوشاک) شناسانه اوخاصّه تحليل نشانه(روش تحليل او 

  
از ] ۶۹[ديشيد، و به همين دليل در کتاب نظام پوشاکبارت مطمئن شده بود که به هيچ موضوع فرهنگي نميتوان بيرون از زبان ان. ۶.۱

به نظر او کارکرد هر دو نظام، نه ايجاد ارتباط با معنايي عيني و بيروني که پيش از . سخن گفته» نظام ادبيات«و » نظام پوشاک»تشابه 
ها و اي از نشانهمچون ادبيات مجموعهبه نظر بارت پوشاک ه]. ۷۰[اي توازن کارکردي استنظام وجود داشته باشد، بلکه خَلقِ گونه

مشخصّي، و » فرهنگي - طبيعي«جهان و سپهر - خاصّي و الجرم در دل زيست) يا جماعت(قواعد است؛ که به هر حال در بستر جامعه 
داد و نظام پوشاک همچون ديگر کارکردهاي زبان، وابسته و استوار بر قرار. مطابق قواعد و قراردادهاي همان بستر شکل ميگيرد

که هميشه پيش چشم است و به -اي است که هم حضوري مادي داردپوشاک يکي از ابزارهاي ارتباطي .باشدکارکرد قراردادها مي
اگر نه هميشه آدميان . پوشاک داللت بر معنايي اجتماعي و الجرم کارکردي دارد]. ۷۱[و هم حضوري غير مادي دارد -آيدچشم مي

حتّي در سطح يک . تفاوت لباسهاي مستحکمي تهيه ميکردند، که نيازي به تعويض و تنوعشان نميبوددر طول تاريخ و جوامع م
لباسي که در خانه استفاده ميشود با لباسي که براي ميهماني و يا کار مورد استفاده  .جامعه پوشاک مورد استفاده تغيير ميکند/جماعت

  .قرار ميگيرد، تفاوت دارد
 

هم دست ) از اين پس به اختصار با عنوان حجاب شرعي ياد خواهم کرد] (۷۲[کتاب حجاب شرعي در عصر پيامبرامير ترکاشوند در 
احکام مرتبط با /به ردّ روايات مشهوري زده که مورد استناد مفسرين و شارحين و فقهاي کثيري بوده است، که در باب صدور حکم

ي رهيافتي رِ تفسيرهاي رايج از روايات و آيات مرتبط با مسأله حجاب را، با پشتوانهاند و هم عدم اعتباحجاب از آنها سود ميجسته
، و نديدن مردان توسط زنان، داللت داشته )حتّا اختفاء از نابينا)نشيني، اختفاء روايات مشهوري که بر پرده. تفسيري نشان داده-تاريخي
ي همسران پيامبر چندان ان داده و ثابت کرده که برخالف رأي جمهور خانهي همسران پيامبر نشهمچنين در وصف خانه]. ۷۳[و دارند

ترکاشوند در کتاب خود، با کمک و استنادات مکرر به قرآن، دست به ترسيم دقيق و جامع و ]. ۷۵[و]۷۴[پوشا و مستتر نبوده است
موم مسلمانان منافات دارد، اما داراي حجيت مانعي از حجاب پيش از اسالم و همچنين روزگار حضور قرآن زده است؛ که با تصور ع
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) فقر لباس ؛ ب) الف: او پنج عامل اصلي را در باب عدم پوشش و حجاب و ستر را احصاء کرده است]. ۷۶[تفسيري است-تاريخي
، ۱۵حمدم]. ۷۷[تشنگي و معضل آب) د. ۳۷؛ سبأ۷۵فرقان: معضل سرپناه) ج... .؛ و۴۴تا ۴۲؛مدثر۸؛ دهر۱۸۴؛بقره۹۵مائده:گرسنگي

 .۳۲تا۳۰، واقعه۳۵، رعد۴۱، مرسالت۵۶و۵۵يس] ۸۰[گرماي شديد) و]. ۷۹[و]۷۸)[۸۶سوره مريم، آيه .۷۲، توبه۸۶مريم
  

. آن روزگار بودهترکاشوند همچنين به معضل ويژگيهاي البسه در آن زمان اشاره ميکند که نادوختگي يکي از معضالت لباسهاي. ۶.۲
همچنين به تفصيل نشان ميدهد که ]. ۸۱[قع نقاط مختلف بدن از جمله شرمگاه آشکار ميشده استبه همين دليل هم در بسياري موا

با آمدن قرآن، قرآن از مردمان آن .در زمان پيامبر نبوده است» ...پيراهن و شورت و شلوار و مقنعه و «اي چون هاي دوختهجامه
خود، پارچه هاي نادوخته را كنار گذارند و بجاي آن از پيراهن، شلوار مردان و زنان مؤمن براي پوشاندن « روزگار نخواسته است تا 

بنابراين، با توجه به عدم « ]. ۸۲[»استفاده كنند بلكه رهنمودهاي خود را بر پايه همان پارچه هاي رايج نادوخته تنظيم و استوار كرد ...و
 .[۸۳[»ز پارچه هاي نادوخته را پذيرفتبايست همه پيامدهاي منفي استفاده ااستفاده از جامه هاي دوخته، مي

  
ترکاشوند بر وجه کاربردي پوشاک هم تأکيد ميورزد و به خوبي نشان داده که قرآن براي لباس دو نوع کارکرد و کاربرد را لحاظ 

ا لباس و جامه از جهت ارتباطش ب) به ويژه زنان(همچنين بر اساس قرآن اندام آدمي . آراستگي و جمال (پوشانندگي، ب) الف: کرده
هاي بخش ديگر، ساير قسمت. كه شرمگاه انسان است" فرج"يا ) زشتي و بدي) "سوءة"يكي ناحيه : به دو بخش كلّي تقسيم ميشود

و  زينة مخفي"يكي:شودتقسيم مي.ناحيه زينة در بانوان به دو بخش فرعي ديگر. تعبير شده است) زيبايي" (زينة"پيكر كه از آن به 
كه معموالً ) زيبايي هاي پيدا" (زينة آشكار و ظاهر"كه لباس و جامه براي اين بخش وجود دارد و ديگري ) پنهانيي هايزيبا"(باطني

اينکه شرايط حضور . شناختي استدر واقع تحقيق ترکاشوند در باب حجاب معطوف به کنکاشي جامعه]. ۸۴[فاقد لباس و جامه است
-همين بافت و زمينه و ساختار تاريخي .شان چه بوده و چگونه بودهفرهنگي- و بافت تاريخيو صدور آيات مرتبط با حجاب در زمينه 

 .اجتماعي است، که حجاب را به عنوان پديداري اجتماعي در بطنِ متنِ مقدس پديدار ميکند- فرهنگي
  

که، اوالً زبان چيزي تجربي است و همچنين نشان داديم . بود» واقعيت»هاي اين مقال فصل مشترک تمامي مؤلفه :گيرينتيجه. ۷.۰
به يک معنا متوجه به ]. ۸۵[ي کاربران آن و بستر کنش ارتباطي و مفاهمه مخاطبين با يکديگر استاالذهاني، و معطوف به جامعهبين

از اين قاعده  واژگان اخالقي هم(وجه استاي جدا از کاربردش، بيبدينسان دم زدن، از معناي واژه]. ۸۶[جهان کاربرانش- زيست
، و با )اندسوبژکتيو(ها و باورهاي انفسيهاي انشايي و يا گزارهگزاره) يا امور مولوي( ثانياً توجه داديم که امور فقهي ). مستثني نيستند

توسل به  مشخصاً در مورد احکام فقهي و خصوصاً حجاب با توجه به تحقيقات ترکاشوند ميتوان و با. جهان واقع ربط و نسبتي ندارند
و (و نه واقعيتي اظهار شده) و به اجتماعي(بايد گفت حجاب واحد اظهار واقعيت استرأي سرل در مورد انواع واقعيت، ميتوان و مي

و در اينجا مشخصاً (اي و کارکردهاي وضعي احکام شرعي بايد از جهتمندي جمعي، و وفاق اجتماعي، از اين حيث مي(طبيعي
ي، در مورد امور فقهي صورت ميگيرد، سخن گفت، و نه احکامي جازم که گويي صدق و کذب خود را که در کنش جمع) حجاب

ي هويتي حجاب همين کارکرد وضعي است که بيانگر سويه. از واقعيتعت عيني و طبيعي احراز ميکنند و جاي هيچ تغييري ندارند
نُمايد و از سوي ديگر، توانستني نيست اخالق را به فقه فروکاست، و جه مياشاره کرديم نه دفاع از ابتناء اخالق بر دين مو: ثالثاً. است

قول به اينکه ميتوان ارتباطي اينهماني . چرا که، چِنانکه نشان داديم، اخالق، بر دين سبقت دارد. اين يکي را جايگزين آن ديگري کرد
ي حداکثري فرمان الهي نيز قابل دفاع نيست، طرفه آنکه نه نظريه: رابعاً]. ۸۷[بين اخالق و فقه تصور کرد هم منطقاً و تجرباً محال است

ي نظريه. ي اوصافي که از باري ميتوان سراغ گرفت، سازوار استافتد، و نه با مجوعهبا صفات خداوند در متن مقدس سازگار مي
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: خامساً. د ما در مورد واقعيت اجتماعي همخوان استلحاظ با مراحداقلي فرمان الهي هم با واقعيت اجتماعي پيوند وثيق دارد، و بدين
در همينجاست که ميتوان ادعا . اش واقعيت نهادي استنشان داديم که چيزي وجود دارد به نام واقعيت اجتماعي، که زيرشاخه اصلي

با نهادهاي ديگر  خود يکي از واقعيات نهادي است، که]) ۸۸[در مقام نوعي پوشاک و بخشي از نظام پوشاک(کرد، حجاب هم 
بايست در ارتباط با ديگر نهادها ارتباط وثيق دارد، و مي... حقوق، اخالق، سياست، فرهنگ، ارتباط، هنر، اقتصاد و : اجتماعي چون

هاي مثال پول را در باب واقعيت. ارتباط از نهادهاي ديگر اجتماعيمورد توجه و تحليل و نقد قرار گيرد، نه چيزي منفصل و منفک و بي
از همين حيث پول با . بخشيم، و بر وجودش وفاق ميکنيم؛ و به همين اعتبار واقعيتش ميدانيمپول را ما اعتبار مي. نهادي به ياد آوريم

. نهادهاي اجتماعي پيشگفته به تمامي ارتباط دارد، و آن نهادها در تعيين چگونگي کارکرد و حدود ثغورش مدخليت تام و تمام دارند
ود و ثغور پول در جوامع مختلف بنا به تلقّي، و جهتمندي و کارکرد وضعي آن هميشه تغيير کرده و چيزي ثابت و اليتغير همچنين حد

در واقع حجاب و حدود و ثغورِاش، !. همين سخن، در باب تمامي نهادها و پديدارهايشان گفتني است، از جمله حجاب. نبوده و نيست
اي اجتماعي و بخشي از نظامِ پوشاک عصر و همچنين احکامِ فقهي مرتبط با آن، در موقعيت پديده و آيات مرتبط با آن در متن قرآن

لحاظ، با ساختار و  بدين. ها و محدوديتهاي زمانه پديدار گشته است، با توجه به نيازها و خواستها و گستره)و زمانهاي ديگر(پيامبر 
بايست در ضمن مي .ندگي مردمان آن ديار و آن روزگار همخوان بوده و نه بيشترجهان و شکل ز- بافت فرهنگي و به تعبيري زيست

سخن هابرماس چنانکه ذکر آن رفت، نشان از سه . ي ارتباطي هم هستاش، واجد سويهيادآور شد که حجاب بخاطر وجه کارکردي
نه پيامبر و همچنين در زمانهاي ديگر و ثانياً و در در تثبيت اوالً حکم حجاب در زما» سازيبخشي، و موجهوفاق، مشروعيت«ي مؤلفه

اي است که در بطن جامعه شکل ميگيرد و آن سه مؤلفه هم با توجه به جهتمندي جمعي و کارکرد وضعي. مورد احکام فقهي دارد
ر متن مقدس و چه در احکام به بيان ديگر، براي موجه بودن حجاب چه د. پيامبر خود هم در دل آن بوده و نميتوانسته از آن سربپيچد

که مخاطبين آن را فهم کنند و بتوانند پيام و حکم را مورد استفاده (اي که از متن مقدس استنباط ميشود، به عنوان کنشي ارتباطي فقهي
بايست تيم، ميچنانکه پيشتر گف - بايست براي مخاطبينش موجه باشدو البته اين تفاهم و وفاق و بکاربستن آن حکم، مي–) قرار دهند

بايستبخشي هم ميبراي رسيدن به اين مفاهمه و اعتبار يافتن و مشروعيت. فهمپذيري ،صدق، و صداقت و درستي باشد :واجد :
را به مخاطبين فرستاد، و در نهايت از آن دعوايها » دعويهاي اعتباري«زباني مهيا باشد، تا بتوان -ي فرهنگييعني زمينه» شرايط اعتبارِ«

تصور اينکه پيامبر بناگاه، در دل جامعه خود آيات و احکامي را صادر کند که با امکانات و لوازم و . يازيد» اثبات حقّانيت«به  دست
تحقيقات کار اتو آپل . نُمايدفهم و عرف اجتماع زمانه او ناهمخوان بوده و سپس از جانب مردمان آنجا فهم و پذيرفته شود، محال مي

، وارد نميشود، مگر )عمل جمعي(ي پراکتيکه هيچ کنش ارتباطي، با هر سطحي از عقالنيت، ايجاد نميشود و به عرصهنشان داده ک
پيامبر اسالم حضرت ]. ۸۹[آنکه کلي و همگاني باشد، و تمامي مخاطبين در واقعيت اجتماعي، از صدر تا ذيل در آن شرکت يابند

به همين سامان، فقها نيز نميتوانند از منظري بيروني و باال به پايين، به !. ي نبوده استمحمد هم در روزگار خود از اين قاعده مستثن
اي هستند که در آن حضور نگاه کنند، آنها نيز ساکنين ايوان جامعه... آدميان و اموري از جمله اخالق، حقوق، ارتباط، سياست و 

بايست خود را با کنش ارتباطي جاري و ساري در بطن و متنِ جامعه و مي. نها، امکانات و محدوديتهاي آدارند، و الجرم تابعِ گستره
 .بعدي آنانسازگار کنند، و نه جامعه خود را با برداشتهاي تک

 
ما را ملزم ميکند، عدالت را ) و ارتباط وثيق اين دو نهاد اجتماعي با يکديگر(از سوي ديگر ارتباط حجاب با دو نهاد اخالق و حقوق 

کند عملي را انجام دهيد که بتوان بنحو اخالق شما را ملزم مي«اگر . پيش چشم آوريم] ۹۰[يکي از مفاهيم اخالقي ستبر به عنوان
بنا به تلقّي برنارد ويليامز نيز عدالت، در عداد . شما موظّفيد چنين کنيد» ]۹۱[معقولي انتظار داشت که کالً به بهترين پيامد منجر شود
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سپاسگزاري «و » جبران کردن«، »وفاي به عهد«، »مهرباني کردن»، «آسيب نرساندن به ديگران«يگري چون مفاهيم ستبر اخالقي د
بايد، نبايد، خوب، بد، مسئوليت، تعهد، وظيفه، فضيلت و «و البته اين مفاهيم از مفاهيم اخالقي سبک نظير . قرار ميگيرد.. و» کردن

ن سنگيني آنهاست که ما را ملزم ميکند با توجه به رأي ديويد راس در مورد وظايف همي]. ۹۲[مهمتر، و سنگينتر و صلبترند» رذيلت
اگر نه عدالت را به عنوان مفهوم اخالقي ستبر و فضيلتي . اخالقي واقعي، چنين مفهومي را در اولويت و دستور کار خود قرار دهيم

بدانيم و چه از (good state of affairs) نه وضعيت مطلوب امورگراياارزش اخالقي را چه از ديدي نتيجه. ايمحقوقي زير پا نهاده
به همين جهت تأکيد و تحکيم بر حکم . گرايانه فعل درست، در هر دو صورت با خصوصيات ستبر اخالقي همعنان استديدي وظيفه

در ضمن حجابي که امروزه از . حجاب نه تنها با عدالت اخالقي سازگار نيست، که با عدالت حقوقي و اجتماعي هم ناسازگار است
تر بوده بارتر و متفاوتآن تعيين مراد ميشود، نه تنها در زمانه پيامبر اسالم چيز ديگري بوده، بلکه حدود و ثغورش هم بسيار سبک

در باب آن با .. خود قرآن هم از حدود و ثغور مشخّص و روشني همچون آيات و احکام ديگر نظير قتل نفس و دزدي و  .است
ي نخست هيچ رنگ و بوي قدسي و شرعي ندارد، بلکه اوالً با واقعيت همچنين نشان داديم که حجاب در وهله. صراحت سخن نگفته

- جهان فرهنگي زمانه- اجتماعي زمان پيامبر همخوان است، و ثانياً هرآنچه هم که از شرع بدان رسيده ناظر به کارکرد وضعي و زيست

چيزي نيست جز آنکه حجاب در ظرف زمان و مکان خودش، واجد کارکردي وضعي بوده است، و لُبِّ کالم  .ي خود بوده است
همچنين حکم حجاب همچون احکام ديگر . اي از جانب پيامبر اسالم، نه اظهار واقعيتي آفاقي و ابژکتيوبيانگر واقعيت اظهار شده

بخشي مردمان يک جامعه آن را حمايت عي و وفاق و مشروعيتهاي سوبژکتيو است، و الجرم بايد جهتمندي جمفقهي، ناظر به گزاره
با توجه به نکات گفته شده، و در ترازوي اخالق و حقوق نهادن حجاب، نميتوان از آن دفاعي خردپسند، و اخالقي و حقوقي . کند
 .کرد

 
    

  :منابع و پا نوشت ها
کاترينا فلکا، آريانه فيليوس، يوليا و : دوستان و همکاران عزيز بهره بردمدر نهايي شدن اين مقاله از گفتگوها و پيشنهادها و نظرات  .*

يوهان آکر، سها دنيايي، کياوش محمدي فر، اميراحسان شادکام، وحيد دوستي، دريا حيدري، مهرنوش طريق،محمد جواد اکبرين، 
  .از همه اين عزيزان از صميم قلب ممنونم. ژرار هونه، بريژيت فريس

 .۱۳۲ص. ۱۳۸۴انتشارات صراط، ، : ، ، تهران»نسبت ميان اخالق ديني و اخالق سکوالر: دين در ترازوي اخالق« فنايي،.ا [1]

ي قصد نشاندهنده) الف: باورهاي سوبژکتيو خود منقسم بر چهار صنفند: توضيح اين نکته مفيد فايده و بل مهم است که . [2]
ي آنند که خود در يعني نشاندهنده: ي التزامندنشاندهنده) ب. ينده وادار کننديعني ميخواهند مخاطب را به کاري در آ: تحريکند

ي آنچه در درون ميگذرد را نشان يعني فقط واکنش بيروني: اندالحاليوصف/اندالحالوصف (ج. آينده، ملتزم به انجام کاريست
ارزشها خواه . سخن گفتن، چيزي را ايجاد کنند يعني باورهايي که سعيشان اينست که با خود: باورهاي ايجادي) د. ميدهند

 .زيباشناسانه، خواه حقوقي، خواه اخالقي و خواه فقهي و جز آن جزو باورهاي سوبژکتيواند

 .۴۹همان،ص . [3]

 .۵۰فنايي،ص . [4]

 .همان. [5]

 .۸۹،ص۱۳۸۸:راسخ،نشر ني، چاپ دوم.م:هاي حقوقي اسالمي، ترجمهحلّاق، تاريخ تئوريبن.و . [6]
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لذا تعيين حد به منظور تعيين چگونگي تعريف مفاهيم از اهميت اساسي برخوردار است، چرا که واقعيت اشياء به «: آورددر ادامه مي
به . حد به بياني گفته ميشود که جامع کيفيات مختص به يک مفهوم و مانع اغيار است. ي حد و تعريف مفاهيم شناخته ميشودوسيله

تعريف و معرّف با يکديگر تالزم دارند؛ بدين معنا که هرجا معرّف هست تعريف نيز وجود دارد و هر جا که عالوه، وجود و عدم 
 .«معرّف نيست تعريف هم وجود ندارد

به ديگر سخن، هيچ کدام از احکام . ربط و نسبت وثيقي بين دين در معناي عام آن و فقه در معناي خاصّش با زبان وجود دارد . [7]
، و نُمودها و نُمادهاي زباني آن خالي ]زبان شرع[=احکام خود، شانه از زير زبان /قهي نيستند که بتوانند براي صدور حکمف/شرعي

حال آنکه (ي اوشارع و اراده. ي پيشگفته استسرشار از شش مقوله) خواه متن نوشتاري و خواه گفتاري تلقّي شود(متن مقدس . کنند
) خواه نوشتار و خواه گفتار(خودش را در زبان )و يا خدا و پيامبرش را توأمان در نظر گيريم/ پيامبر خدا/ فرقي ندارد شارع خداوند 

به بيان ديگر ما ناچاريم در بند . بايست با زبان مواجه شودمتن مقدس مي/ مفسر/متکلم/فقيه/پس، الجرم مخاطب. بروز و ظهور ميدهد
 .زبان به زبان بينديشيم

 .۷۱، جغرافياي دانشهاي زباني، نقد و نظر،سال دهم،شماره اول و دوم،صملکيان.م . [8]

 .پردازي ميکند و زبانشناسي کاربردي به کاربست و کاربرد و عمل زبان نظر داردزبانشناسي نظري در باب زبان نظريه

 :گانه کارناپهمچنين بنگريد به تقسيمبندي سه . [9]
R. Carnap, Introduction to Semiotics, M. I. T. Press, 1942,p.9. 

[10] . P.Griffiths.,An Introduction to English Semantics and Pragmatics, Edinburgh University 
Press:2006.p.6. 

ربران و در واقع، جمالت، که متعلَّق معناشناسي هستند، از جايي که کاربردشان را در بين کا: ميتوان چنين نيز توضيح داد که ←
و به تبع از . ميشوند] »کنش زباني » يا به تعبير ديگر تبديل به[» گفته«در نظر ميگيريم، تبديل به ..] جامعه، فرهنگ، و[هايش زمينه

را » گفته«و باز بنا بر همين ديدگاه است که، . آيدبه ميان مي... تأويلگران و /مخاطبان/همين تلقّي است که سخن از کاربران
 .کارکردي اجتماعي در نظر ميگيرند/مليع/رفتاري

هاي تثبيت شيوه) الف: ي کاربردشناسي در دانشهاي زباني، منقسم بر هفت صنفنداهم مباحث زيررشته←. ۸۵ملکيان، ص . م .[11]
 مکالمه) ؛ د(implicit meaning) معناي ضمني يا تلويحي) ؛ ج(speech acts) افعال گفتاري) کاربرد زبان در جهان واقعي؛ ب

(conversation)؛ هـ (ادب کالمي (politeness)؛ و) استدالل (argumentation)تحليل واحدهاي زباني بزرگتر از ) ؛ ز
 [.۸۶-۸۵.صصملکيان](speech genere) جمله، مانند گفتار، متن، و مکالمه، و نيز تحليل سياق کالم

 :که با استفاده از اين نظريه در مورد متون مقدس صورت گرفته نگاه کنيد بهافعال گفتاري و تحليلهايي «براي آشنايي بيشتر با  . [12]
- Speech Act Theory And Biblical Criticism., editor: Hugh C. White. Publisher: Society of 

Biblical Literature,1988. 
[13] . J. R. Searle., Expression and Meaning (Studies in the Theory of Speech Acts), 

Cambridge: Cambridge University Press. 2005. (Speech acts and recent linguistics). p. 162. 
[14] . L. Wittgenstein., Philosophical Investigations, ibid., p.15. 

[15] . L. Wittgenstein., Philosophical Investigations, ibid., p.116. 
گويند و در هنگام به کار بستن اين واژه، اي بازي نمين حال، ميبايست متذکّر شد که، کاربران زبان به هر پديدهدر عي . [16]

دباغ، سکوت . س ←. طلبندکنند و از وي تبعيت ميبينند که در برابر کاربر زبان مقاومت مياي مواجه ميخويشتن را با قيود هنجاري
 .۴۸و  ۴۷، انتشارات صراط، ص ص ۱۳۸۷،چاپ دوم، ويرايش دوم، )تگنشتاينجستارهايي در فلسفه وي(و معنا 

[17] . L. Wittgenstein., Philosophical Investigations, ibid., p.40. 
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 .۴۸دباغ، سکوت و معنا ، ص . س:براي توضيح اين مهم نگاه کنيد به . [18]

کاربردهاي آن واژه و سياقهاي بکار بسته شدنشان /ميبايست در کاربردويتگنشتاين قائل به آن است که معناي يک واژه را  . [19]
او به ما نشان ميدهد که چنين نيست که کلمات تنها در ارجاع به اشياء معنا مييابند، بلکه از طريق کارکردشان واجد معنا . جستجو کرد

ي به من نشان دهيد که واژه: ترک کند؟ ميگويد وقتي از او ميپرسند که آيا روح عنصري مادي است که ميتواند بدن را. ميشوند
 .چگونه مورد استفاده قرار ميگيرد، آنگاه به شما ميگويم آيا روح جسماني است يا خير» روح«

← .L. Wittgenstein., Zettel, , G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright (eds.), G.E.M. 
Anscombe (trans.), Oxford: Blackwell. 1967, p.127. 

ما چيزها را « ) الف: تحقيقات فلسفي ميتوان سه نکته را جهت فهم بازي زباني استخراج و احصاء کرد ۲۸و  ۲۷با رجوع به قطعات 
پس ما بايد طوري تربيت . »ميتوانيم در صحبت کردن به آنها ارجاع دهيم: ميناميم و پس از آن ميتوانيم در مورد آنها صحبت کنيم

سوء / سوء تفسير/ سوء تعبير/ميبايست مسماي آن نام را چنان ياد بگيرد که هيچگونه سوء تفاهم) ب. ا ياد بگيريمشويم که ناميدن ر
ميبايد، بداند وقتي ) ج. »به عبارت ديگر، تعريف اشاري ميتواند در هر مورد دستخوشِ تفسيرهاي گوناگون شود«. رخ ندهد... تقرير و 

براي . خ، چه کاري ميبايست انجام دهد، چونکه هر دو در يک فعاليت مشترک، مشارکت ميورزندميگويند سيب سر) فروشنده)به او 
اي دارد، عطف نظر ي ويتگنشتاين اهميت ويژهنيز که در فلسفه» شکل زندگي«بايست به وضوح بخشيدن به بحث معناي کاربردي مي

غرض و مقصود از شکل زندگي، اين است که . اسي مقايسه کردشندر سنّت پديده» جهان-زيست«را با » شکل زندگي«ميتوان . داشت
اي نيز وجود داشته باشد، تا بايد زمينهکارکردهاي متنوع و گوناگون واژگان، مي/براي تفهم معناي زبان عالوه بر توجه به کارکرد

ما چيزي «: بر اين مهم تأکيد ورزيده است کهخود ويتگنشتاين نيز . در آن زمينه سراغ گرفت... بتوان از، معناي آن عمل،بيان،جمله و 
 L. Wittgenstein., “Notes for Lectures on )«مان ايفاء کندرا بازي زباني ميناميم که نقش خاصّي در زندگي انساني

'Private Experience' and 'Sense Data'”, Philosophical Review, 1968, 77.). بازي : بدين جهت ميتوان گفت
 .(LebensWelt)جهان- زمينه و شکلِ زندگي ما يا همان زيست/سياق/رتباط وثيق دارد با نحوهزباني ا

 .۲حجاب در ترازو، ص . [20] 

 .۳همان، ص . [21]
[22] . In Janine Marie Idziak (ed.), Divine Command Morality: Historical and Contemporary 

Readings (New 
York and Toronto: Edwin Mellen, 1980), p. 41. 

است، چون فرمان خداوند ) يا نادرست(عملي از آن حيث درست : به ديگر سخن، ميتوان اين پرسش را چنين تقرير کرد که . [23]
) يا نادرست(ميدهد، به دليل آنکه در حال حاضر درست ) فعلي/يا ترک فعل(را ممنوع کرده است، يا خدا فرمان به انجام است و يا آن

به بيان ديگر او نسبت به زمانهاي متفاوت فرامين متفاوتي . بند زمان و مکانندمعناي سخن اخير آنست که، فرامين خداوند، تخطه است؟
 .صادر ميکند

 :در باب ارتباط و وابستگي و يا عدم وابستگي دين به اخالق نگاه کنيد به . [24]
- Peter Fischer., Philosophie der Religion., Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 

Gtِtingen.2007.p.111. 
[25] . W. K. Frankena, Ethics, 2nd edn (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973), p. 28. 

[26] . ibid 
-و پايهاست، که در قرون وسطي شکل گرفت  [natural law ethics]يکي از رويکردهاي بديل آن قانون طبيعي اخالق .[27]

مطابق . ميگيرند [Human Nature]معتقدان به اين رأي مالک روايي و ناروايي را از طبيعت بشر . گذارش توماس آکوئيناس است
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 D. J. O’Connor, Aquinas)اين نظريه، اصول اساسي اخالقِ آفاقي، با توسل به دليل و براساس سرشت بشري تدوين ميگردد

and Natural Law (London: Macmillan, 1967), p. 57.). عقل انسان « : به بيان ديگر ميتوان گفت مطابق با رأي ايشان
رو ايم و از اينما انسانها بر صورت خداوند خلق شده. قادر به کشف حقيقت اخالقِ الهي است و خداوند منبع معرفت اخالقي است

مطابق ). ۱۱۵ي اخالق، نشر صراط، صسروش دباغ، درسهاي فلسفه( »هاي از اين حقيقت را درک کنيماين توانايي را داريم که جنبه
را در خدمت سرشت بشري به انجام رسانند و زماني نارواست، اگر بر عليه سرشت بشري با اين تلقّي، يک عمل زماني رواست که آن

سرشت بشري شامل تمايالت : تدر توضيح و تعيين مراد کردن از سرشت بشري نيز ميبايست گف .(.Ibid., pp. 68–73)بکار رود
وظيفه عقل کشف، مرتب کردن، و انتظام بخشيدن به اين تمايالت، براي وفاقي در خورِ و ). و طبعاً متضاد(و گرايشان مختلف است

-Edward Collins Vacek, SJ, “Divine-Command, Natural-Law, and Mutual) مناسب اجراي آدمي است
Love Ethics,” Theological 

Studies, 57 (1996), pp. 633–53: p. 639.). 
و ) ۵:۱سفر پيدايش ،(» روزي که خدا آدم را آفريد به شبيه خدا او را ساخت«: آکوئيناس به کتاب مقدس اشاره دارد که در آن آمده

ث اسالمي نيز چنين جالب آنست که در احادي). ۱:۲۷سفر پيدايش، (» خدا آدم را به صورت خود آفريد او را به صورت خدا آفريد«
ص ، ص۲، کتاب التوحيد، باب ۴محمد باقر مجلسي در بحاراالنوار، جلد : نگاه کنيد به. »فان اهللا خلق علي صورته«تعبيري را داريم 

 .William C :پژوه معاصر در کتاب خود، روايت اهل سنّت از اين حديث را ياد کردههمچنين ويليام چيتيک اسالم .11-15
Chittick, The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-'Arabi's Metaphysics of Imagination (Albany: 

State University of New York Press, 1989), p. 399. 
، به نوعي، بياني از اين تلقّي »چون درخت تين که جمله تين کند/ هر چه آن خُسرو کند شيرين کند« : اينکه موالنا ميگفت . [28]

 .است

 .۲۶۶و ۲۱۹، بقره۴۴، نحل۱۰۰، مائده۱۹۰عمران، آل۱۶، يونس۱۰، انبياء۲، يوسف۱۷۴نساء: هايبراي نمونه سوره . [29]
[30]. R.M. Adams.,’ Autonomy and Theological Ethics”: Religious Studies. 191-194. Reprinted 

in Adams, The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology. 1979,p.136. 
خدا «؛ )۲۲۲:بقره(» يافتگان را دوست ميداردکنندگان و پاکيخدا توبه«؛ )۱۹۵:بقره(» همانا خدا نيکوکاران را دوست ميدارد». [31]

» داردخدا پرهيزگاران را دوست مي»؛ )۴۲:مائده(» خدا دادگران را دوست ميدارد«؛ )۱۵۹:عمرانآل(» متوکّالن را دوست ميدارد
زمان توانستني بود که از دوست داشتن، دادگري، توکّل، آيا بدون وجود معنا و به کاربستنِ آن در جماعت اعرابِ آن). (۴:توبه(

 .(!در قرآن سخني گفت؟... پرهيزگاري، نيکي، بخشايش و توبه و
  

[32] .R.M.Adams., "A Modified Divine Command Theory of Ethical Wrongness" in Religion 
and Morality: A Collection of Essays. eds. Gene Outka and John P. Reeder. New York: 
Doubleday. Reprinted in The Virtue of Faith and Other Essays Philosophical, (New 

York:Doubleday Anchor) 1973,p.p.98-99. 
[33] . R.M.Adams., "Moral Arguments for Theistic Belief" In Rationality and Religious 
Belief,ed C.F. Delaney. pp.116-40. Notre Dame, ind: University of Notre Dame Press. 
Reprinted in Adams, The Virtue of Fain and Other Essays in Philosophical 

Theology.1979,p.147. 
[34] . R.M. Adams.,’ Autonomy and Theological Ethic”s,p.123. 

[35] . J. Habermas., Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am Main 
1983,p.103. 
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خودآييني اخالق از دين و فرمان الهي هستند، و کسانيکه قائل به امر /همين امر سبب ميشود، رأي کساني که قائل به استقالل . [36]
به تعبيري، اوامر آمرانه از آن جهت که اجباري را در پي دارند؛ واجد ارزش . ي خدا هستند، با يکديگر دربپيچندبارانهو ج آمرانه

 .(چه آنکه، نيک ميدانيم که فعلي اخالقي است، که مختارانه و آگاهانه بر جوارح و جوانح آدمي جاري شود. ( اخالقي نيستند
[37] .P. Tillich., Die protestantische Ära, Stuttgart. 1948,p.56. 

 :براي آشنايي با آراء تيليش دو کتاب زير سودمند است
- Hermann Fischer .,Paul Tillich. Studien zu einer Theologie der Moderne. Athenäum, 

Frankfurt am Main 1989. 
- Rowe, William L., Religious Symbols and God: A Philosophical Study of Tillich’s Theology. 

Chicago: University of Chicago Press. 1968. 
[38] . Robert M. Adams, “A Modified Divine Command Theory of Ethical Wrongness,” in 

Gene Outka and 
John P. Reeder, Jr (eds), Religion and Morality (Garden City, NY: Anchor, 1973), pp. 318–47: 

p. 334. 
ي آدميان براي تعهدات اجتماعي او مدعي ميشود که همه .آدامز اين را براي تبيين و ايضاح مفهوم پايبندي مکفّي نميداند . [39]

مخاطبانمان يا / قصد داريم با مخاطبمان/ميل/البته اين ارزشمندي هم براي اين نيست که، ما گرايش .خود ارزش قائلند
چرا که رابطه هدف نيست، بلکه پيش از اين . واست کننده ارتباطي برقرار کنيم، يا اين ارتباط ادامه و ثُبات يابداشخاص درخ/شخص

کننده، تنها اشخاصِ ملزم/شخص/مخاطبان/ارزشمندانه وجود دارد، پيروي ما از خواست مخاطب/رفتار نيز اين ارتباط ارزش/عمل/فعل
 .ظهارِ ارزش استمعطوف به، و جهتمند است چون واجد ا

  
ي ارتباط و به ي دليل جهت پيروي از خواست ديگران، مبتني است بر شدت و ضعف ارزشمنديبه سخن ديگر، ميزان مطالبه . [40]

طلبِ / نياز/ بدين اعتبار، يک خواست. ايمما با ديگران، که بحق بدانها نسبت داده (value relation)بيان منطقيتر نسبت ارزشي 
يا باز به تعبير (الواقع واجد ارزش خوب ماعي زماني مبناي پايبندي اخالقي قرار ميگيرد که، از دل و بطنِ روابطي برآيد که فياجت

الوقع واجد ارزشِ خوب باشد اينست که، برخي قائل به اين مراد و غَرض از اينکه ميگوييم في. باشد) منطقيتر، ارتباط ارزشي خوب
التزامِ عملي بدانرأي هستند که مقو يا به تعبير [ي آرماني در شرايط واقع نشده ؛ احکامي است که در جامعهمِ پايبندي اخالقي جهت

برقرار باشد يا برقرار  A اگر :به بيان دقيقتر. صادر ميشود [(counterfactual conditions) شرطيهاي خالف واقع: منطقيون
بلکه مراد و منظورش از جامعه، (ي آرماني کاري ندارد آدامز نه تنها با جامعه .برقرار نيست A حال آنکه. هم برقرار ميبود Bميبود، 
هاي شرطيهاي خالف واقع و شرايط واقع نشده، نيروي ، بل بر اين باور است که گزاره)ي واقعي و واقعيت اجتماعي استجامعه

طلب بالفعل را ندارند؛ خاصّه آنکه براي امور واقع / نياز/مل به خواستجهت ع) المحققي ممکنو نه بالقوه(انگيزشِ بالفعلِ کافي 
به بيان ديگر اين انگيزش زماني در ما برانگيخته ميشود که کسي واقعاً و . نشده، ما ارزشِ چنداني جهت التزام عملي بدان قائل نيستيم

 .قعيتي قرار گيريم که چيزي از ما مطالبه شوديا در مو(ي واقعي چيزي را از ما مطالبه کند در دنياي واقعي و جامعه

، وام من به کتاب زير بيش از آنست که بخواهم به )در باب معتزله(براي نگاشتن اين مقاله عموماً و اين قسمت مقاله خصوصاً  . [41]
 : (بخصوص نگاه کنيد به فصل دو کتاب(يکايک آنها ارجاع دهم

- Sophia Vasalou, Moral Agents and Their Deserts (The Character of Mu'tazilite Ethics), 
Princeton University Press:2008. 

 .۳۷۱الکالم، صاالقدام في علمۀشهرستاني، نهاي . [42]
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 .۷۳االصول الخمسه، صعبدالجبار، شرح . [43]

 .۱۸۸، ص۳البالغه، جالحديد، شرح نهجابيابن . [44]

 .۱۵۰- ۱۴۹، ص۲الفنون، جتتهانوي، کشّاف مصطلحا . [45]
[46] . I. Goldziher, Le dogme et la loi de ľIslâm,trad. L. Brcher, Adrien-Maisonneuve, Paris, 

1952.p.85. 
 .۷۹الخمسه، صاالصولعبدالجبار، شرح . [47]

 .۳۱۳همان، ص . [48]

 .۳۱۱همان، ص . [49]

 .۱۲۳و۶۴،ص۶،۱همو، مغني، ج . [50]

 .۳الدنيا و الدين، ص ادب ماوردي، . [51]

 .۱۱۱عبدالجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، ص . [52]

 .۹، ص۲، جۀتوحيدي، االمتاع و المؤانس . [53]

 .۳۹، ص۱مرتضي، األمالي، ج . [54]

 .۱۷۸، ص۲الحسن، رسائل، جبنيحي .[55]

 .الدنيا و الدين، همان ماوردي، ادب . [56]

 :تر با رأي نومعتزليان نگاه کنيد بهبراي آشنايي بيش . [57]

 مفهوم عقل اعتزالي"سخنراني عبدالکريم سروش تحت عنوان  -
tmlQom.h-Speech-13830709-CMB-http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P":  

 : "http://www.drsoroush.com/Persian/On_DrSoroush/P-سروش و الهيات حداقلي: "تبارعليرضا علوي- 
SoroushVaElahiatAghlani.html-20090421-CMO 

 .۱۳۸۷احسان موسوي خلخالي، نشر نيلوفر، چاپ اول،:ابو زيد، رويکرد عقالني در تفسير قرآن، ترجمهنصر حامد  -

حسن حنفي و محمدرضا وصفي، نشر نگاه : ۀ؛ ترجم"نصر حامد ابويد، مجمد ارکون، و عابدالجابري"نومعتزليان،گفتگوي انتقادي با  -
 .1387معاصر، چاپ اول 

 ,J.R.Searle., Mind)اي ميان ذهن و زبان و جامعه وجود داردوثيق و پيوند ناگسستني به نظر جان سرل ارتباط . [58]

Language and Society: Philosophy in the Real World (summary of earlier work; 1998).).  چنان و
در کتاب افعال گفتاري خود از  جان سرل،. کارکرد خواهد افتادوجود و حضور و مداخله ديگري، بيمعنا و بيچندان که يکي بي

در آنجا دو خصيصه را براي . را جزو رفتارهاي اجتماعي قلمداد ميکندکنش ياد ميکند، و آن/عمل/سخن گفتن آدمي به عنوان رفتار
 J.R.Searle Speech Acts, An Essay in the)مند استسخن گفتن رفتاري قاعده) الف: افعال گفتاري بر ميشمرد

Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press, 1969,p. 12-16) .اصل بيان) ب -

« به همين دليل . هر آنچه را بتوان قصد کرد و بدان جهتمند شد، ميتوان بيان کرد :(the principle of expresseibility)پذيري 
هايي را بررسي کرد که اظهاردقيق و صحيح آنها مقومِ وعده، يا هي وعده يا عذرخواهي، تنها بايد جملي افعال گفتاريبراي مطالعه

 John Searle., Edited by: Barry :براي آشنايي مشروح با آراء جان سرل نگاه کنيد به .(.ibid.p.21)«عذرخواهي است
Smith. Cambridge University Press 2003. 

[59]. J.R. Searle., The Construction of Social Reality, New York: The Free Press, 1995, p.1. 
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-که همان واقعيتهاي طبيعي (Observer Independence features) سرل براي بحث خود بين تمايز ويژگيهاي مستقل از ناظر

واقع مراد  در. اند، تمايز مينهدکه همان واقعيتهاي نهادي (Observer Dependence features) اند و ويژگيهاي وابسته به ناظر
 .J.R )«[۵۹[ي جهتمندي استسازنده، کاربر، طرح، مالک، خريدار، فروشنده، و به طور کلّي دارنده«سرل از وابسته به ناظر بودن 

Searle., Mind, Language and Society, New York: Basic Books.1998,p.116.). هاي واقعيتهاي مؤلفه
، غَرضِ سرل از تعيين کارکرد، اين است (Assignment of function)تعيين کارکرد) الف: نهادي مشتمل بر چهار مؤلفه است

، (Collective intentionality) جهتمندي جمعي (؛ ب. که يک شئ در نظرگاه ما براي انجام کاري معين در نظر گرفته ميشود
، که (Constitutive rules) قواعد قوامبخش) ج .ي حاالت ذهني راجع به چيزها و متعلّقاتش استويژگيهاي ذهن که بيان کننده
اند که به اغلب صورت امري دارند، و قواعدي: قواعد نظامبخش .قواعد قوامبخش و قواعد نظامبخش: خود منقسم بر دو صنف است

را  xپس،  y» ياو » را انجام بده x» :فعاليتهاي از پيش موجود انتظام ميبخشد و متوجه و معطوف به مصاديق است؛ يعني به شکل
اين  .قواعد عام و بنياديني است که بر يک نهاد و يا بر تمامي نهادها داللت دارند :قواعد قوامبخش. آينددر مي/هستند» انجام بده

 از سمت راست رانندگي کن، اين: اگر بگوييم: براي مثال. قواعد هم نظامبخش فعاليتها هستند و هم امکان وجود آنها را فراهم ميکنند
خود فعاليت رانندگي از پيش وجود داشته : يک قاعده نظامبخش است، اما در مورد همين مثال از حيث قواعد قوامبخش ميتوان گفت

 Status) کارکردهاي وضعي) د. رفتار آنها که از سمت چپ هم رانندگي ميکنند باز هم رانندگي محسوب ميشود. است

functions):  کارکردهاي وضعي به فيزيک . تمامي کارکردها وابسطه به و مرتبط با ناظرند که خود ويژگي جهتمندي است، و
در فوتبال گُل  «x» عملِ/رفتار/براي مثال حرکت. آيداند به، توافقي که بين کاربران حاصل مياشياء ارتباطي ندارند، بلکه معطوف

 .«محسوب ميشودy نبه عنوا x » :به اختصار ميتواند گفت کارکرد وضعي چنين است.محسوب ميشود
  

به  c در بافت x » :اي ازشان ارائه کردبه بيان ديگر، واقعيتهاي نهادي آن دسته از واقعيتهايند که، ميتوان چنين صورتبندي . [60]
 .«محسوب ميشود y عنوان

[61] . J. Habermas., Was ist Universal Pragmatik? in der Kommunikation und der Entwicklung 
der Gesellschaft. (1979), p.2. 

[62] . ibid., pp.4-5. 
 :براي آشنايي با آراء ديويد راس به طور مشروح و نقد آنها نگاه کنيد به . [63]

 .۱۹۰تا۱۶۱سروش دباغ؛ درسگفتارهايي در فلسفه اخالق، نشر صراط، صص

نگاه نخست وظيفه ما هستند اما قرار است که بعداً به وظابف  اند که بالقوه و دروظايف در نگاه نخست وظايفي« : به بيان ديگر . [64]
راس وظايف در نگاه نخست را در مقابل وظايف واقعي .... واقعي ما تبديل شوند و در تنظيم مناسبات و روابط اخالقي ما به کار آيند

در . ظايف واقعي شأن معرفتشناختي دارندوظايف در نگاه نخست در دستگاه اخالقي راس شأن وجودشناختي دارند و و. بردبه کار مي
سري وظايف در نگاه نخست داريم، اما آنچه مؤدي ما به کنش اخالقي موجه واقع، راس به لحاظ وجودشناسانه معتقد است که ما يک

در نگاه نخست با بر اثر تأثير و تأثر وظايف . اندماست وظايف واقعي(action guiding) يا، به تعبير فالسفه اخالق، راهنماي عمل
گفتارهايي در دباغ، درس. س ←» کنند چگونه بايد در وادي اخالق ره سپريمرسيم، که تعيين مييکديگر، ما به وظايف واقعي مي

 .۱۶۷، نشر صراط، ص۱۳۸۸فلسفه اخالق، چاپ اول، 
[65] .Dِ.W.Ross,. The Right and the Good. [Reprinted with an introduction by Philip Stratton-

Lake]. Oxford: Oxford University Press:(1930) 2002. P.21. 
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نظام اخالقي خود را در سپهر انتزاع طرح نميکند،  :(Realism) واقعگرايي: اوالً: مشروح اين شش نکته برقرار زير است. [66]
يعني هيچ مقوله و فهم پيشيني را در اخالق قابل دفاع . دي آدميان ميکشاند و طرح ميکنرا به فرش انضمام و زندگي هر روزهبلکه آن
. ي نظريه اخالقي ديويد راس، کثرتگرايي آن استهاي بارز و متمايز کنندهيکي از مشخصه :(Pluralist ) کثرتگرايي: ثانياً. نميداند

 (monist) نجانند و وحدتگراي اخالقي را در خود ميگيعني بر خالف نظامهاي اخالقي ديگري که تنها يک و يا دو مقوله

ي ، اين نظام چندين مقوله(درد و لذت، را مورد مداقه و در کانون توجه خود قرار ميدهد:مثل فايده گرايي که دو مقوله(هستند
رار عدد مشتق ميشوند، را ذيل خود ق اند و مقوالت ديگر از اين هفتکه از اهم مقوالت اخالقي) ي اخالقيهفت مقوله(اخالقي 

يعني لزومي ندارد، فهرست وظايف اخالقي  :فهرست وظايف اخالقي است :(open-endedness) مفتوح بودن: ثالثاً. ميدهد
. عدم وجود ترتيب الفبايي در فهرست کردن وظايف اخالقي است: رابعاً. اي شود که راس برشمرده باشدمحدود به هفت مقوله

در اينجا راس مثال اطاعت شهروندان از قوانين کشور  :(underived) و غير مشتق (derived) تفکيک ميان وظايف مشتق: خامساً
که . مثال ديگر راس عدم دروغگويي است. ي حقشناسي، وفاداري و نيکوکاري نشأت ميگيردمطبوع را ميزند، که از سه وظيفه

به بيان حقيقت وجود /عي يک قول ضمني دربه باور راس در روابط اجتما.نرساندن به ديگري و راستگويي استمتضمن آسيب
يعني بداهت قضاياي بنيادين اخالقي، :شهودگرايي: سادساً.(.D.W.Ross,. The Right and the Good.,pp.54-55(ِدارد

 .که با شهود و فهم عرفي ما، ادراک ميشوند

کتاب فاطمه مرينسي فمينسيست مسلمان براي آشنايي با مباحث جاري در مورد حجاب در بين روشنفکران ديگر مسلمان  . [67]
 :مفيد است،نگاه کنيد به

- Fatim Mernissi., The veil and the male elite : a feminist interpretation of women's rights in 
Islalm:trans: Mary Jo Lakeland. Perseus Books Publishing,1991. Pp.85-102. 

  
 :اندپيگيري کردهدر کتابهاي زير بحث حجاب را 

- Daphne Grace., The Woman in The Muslin Mask (Veiling and Identity in Postcolonial 
Literature): Pluto Press.2004. 

- Cecile Laborde., Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Philosophy, 
Oxford University Press:2008. 

در طول تاريخ اديان مختلف، از جمله اديان ابراهيمي و بخصوص دين اسالم، حجاب در آنها به شکل : همچنين ميتوان گفت . [68]
يا الگوي قابل شناسايي که  تصوير کلّي: در توضيح سرنُمون ميتوان گفت. درآمده است (archetype)اُلگو يک سرنُمون يا کهن

- ي هرروزه آدمي نسبت دارد، ارتباطي به قدسيت و حرمتو از آن حيث که با زيست و تجربه. ي نوع انسان استي تجربهنماينده

خاصّه آنکه . سرنُموني بودن حجاب است که، باعث شده اينچنين در فرهنگ ما مسلمانان، واجد اهميت و جزميت شود. شرعي ندارد
 .گره خورده و پيوند عميق دارد و ملتها/ جوامع/سرنُمونها با آگاهي جمعي و ناخودآگاه جمعي اقوام

[69] . R. Barthes., The Fashion System,trans. M.Ward and R. Howard., University of California 
Press:Berkeley, 1967. 

[70] . R. Barthes., Essais critiques, Editions du Seuil: Paris, 1981.p.156. 
[71] . R. Barthes., La grain de la voix, Paris,1981,p.45. 

 .۱۳۸۹امير ترکاشوند، حجاب شرعي در عصر پيامبر، نسخه الکترونيک پي دي اف،  . [72]

 .۲۶۵حجاب شرعي، ص . [73]

 .۲۵۱همان،  . [74]
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 .۲۵۳همان، ص . [75]

 .۲۷۴همان، ص . [76]

 .۲۷۸همان، ص . [77]

 .۲۷۹همان، ص . [78]

 .همان . [79]

 .۲۸۱همان، ص . [80]

 .به بعد ۲۸۸همان، ص . [81]

 .۲۹۳همان، ص . [82]

 .همان . [83]

 .۳۰۰همان، ص . [84]

 :«نظريه کنش ارتباطي«نگاه کنيد به اثر سترگ هابرماس  . [85]
- J.Habermas.,Theorie des kommunikativen Handelns.Vol. II ,. Frankfurt am Main 1981. p.127 

 .آنچنان که ما تجربه ميکنيم نه آنچنان که هستزيست جهان يعني جهان را  . [86]

 :نگاه کنيد به . [87]

 .۴و۳:، فصول۱۳۸۹نگاه معاصر، : ، تهران»پژوهشي در مباني معرفتي و اخالقي فقه: شناسي اخالق دين« فنايي،. ا

 .حتا اگر حجاب را تنها نظام پوشاک بگيريم، خللي در منطق بحث من ايجاد نميکند . [88]
[89] . K.O. Apel., Transformation der Philosophie, 2 Bände, Frankfurt am Main: Suhrkamp 

1973.,pp.292-293. 
  

 .۵حجابي يا بي عفتي؛ کدام غير اخالقي است؟، صسروش دباغ، بي . [90]

 .۳۰/۸/۱۳۸۹انديشه، ، روزنامه شرق، صفحه »هاي سبک و ستبر اخالقيدر باب خاصه«سروش دباغ، : همچنين نگاه کنيد به

).  http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/156.pdf( شرط الزم و کافي امر اخالقي«و همچنين» 

)  abagh.com/pdf/153.pdfhttp://www.begin.soroushd(چگونگي صورتبندي گزاره شرح مبسوط همچنين جهت-

اي اخالقي ارائه ميشود رجوع کنيد به سخنراني سروش دباغ با عنوان هاي اخالقي که چطور از افعال و خصايص طبيعي صورتبندي
 ) «http://www.begin.soroushdabagh.com/audio/2.mp3 .(معيارهاي امر اخالقي«

[91] . S. Kagan., The Limits of Morality, Oxford:Oxford University Press. 1989,p.1. 
 :نگاه کنيد به . [92]

 .۴و۲،صص۱۳۸۸هرمس، ، : دباغ؛ عام و خاص در اخالق، چاپ اول، ناشر.س
 


