
 ينيد يمساله حجاب و معرفت شناس
  

 يريگ يبر پ يسع ١»است؟ ير اخالقيغ ؛ کداميعفت يا بي يحجاب يب«و  » اخالق يحجاب در ترازو« غ در مقاالت دکتر سروش دبا
ن يا. هم در بوته کاوش نهاد ينيد ين مساله را از منظر معرفت شناسيتوان ا يرسد م يبه نظر م. دارد ياخالق يمساله حجاب از منظر

 يگاه شناسيافت، جاين رهيتا بتوان در ا کنم يان ميرا ب يسه نظام فکر، ن نقديا يدر ابتدا. نه استين زمينوشته حاصل تامالت من در ا
گردد که گزاره  يان ميشود و ب يگر اشاره ميکديبا  ينيد ياول به ربط گزاره ها يدر نظام فکر. دا کرديپ ينينسبت به معارف د يمناسب

از انسان، توسط  يرشد شأن خاص ياز وجود هستند و برا يمراتب خاص يمختلف آن، دارا يباشند و شأن ها يک کل ميهمه  ينيد يها
دن به معرفت و کاربرد يرس يبشر اشاره شده است و ابزارها ينظام معرفت يان دستگاه وارگيدوم به ب يدر نظام فکر .ن شده استييشارع تع

ز يپرداخته شده است و ن در اجتماع يقت و اجتماع و تعامالت بشريان حقيان ربط ميسوم به ب يدر نظام فکر.مان کرده ايهر کدام را ب
ده شود تا يبا هم د ين که هر سه نظام فکريالبته آنچه که مهم است ا .ان شده استياستناد ما به آنها ب يعلوم و چگونگدر رابطه با  يمبحث

  .شود يبا هم کامل م ين سه نظام فکريو ا کرد يان ها را بررسيبتوان کاملتر جر
  
  )ينيد يبر ربط گزاره ها يمبتن يکرنظام ف(ن يگاه اخالق و فقه در ديجا - ۱

. وجودشان را وامدار واجب الوجود هستند يتمام عالم هست. ستوجود خداوند ا ،آن نورکه است ک نور ياز آمده بوجود  يعالم هست
ن عوالم مختلف و يب ينيروابط تکو .باشد يآگاه م يبرآمده از وجود ناظم يدهد که عالَم هست يشان من يعالم هست يده هاينگاه به پد

  .است يمراتب مختلف وجود، برگرفته از نور وجود اله
ع در مقابل يمنظور از تشر .است يعينا توسط خداوند بوجود آمده است، روابط تشريکه تکو ين عالم هستياز روابط ب يگريقسمد

ن و يشود و قوان يرا شامل م يهم دستورات اله يعين تشريگر منظورم از قوانيبه عبارت د. ياعم از دستورات اله يعنيباشد،  ين ميتکو
  . وجودشان را از خداوند گرفته انداست که  يشئون يعيو هم روابط تشر ينيدر واقع هم روابط تکو .باشند يم يحقوق که اعتبار

لذا  )۴ه يانسان، آ( » وراًفُا کَمإ و راًاکا شَمل إيبِالس اهنَيدا هنَّإ« انتخاب کند،  ش را خوديست راه خويبا يت و ماز آنجا که انسان مختار اس
ن شد که ينجا ايپس مخلص کالم تا ا. خود جدا گردد ير اصليات دچار لغزش شود و از مسيعير تشريانسان ممکن است در مساست که 
را  يتواند راه ياست که انسان م يعيگر عالم، شأن تشريزند و شأن د يد در آن موج مياست و روح توح يشئون اله از ين شأنيعالم تکو

ر منحرف گردند در يرشد خواهند کرد و اگر از آن مس يقدم بردارند در مراتب وجود ين الهياگر انسان ها مطابق با قوان .انتخاب کند
از از انسانها  يبرخد يفرما يافت که قرآن ميتا آنجا ادامه خواهد  ين تنزل در مراتب وجوديا .شوند يشان دچار مشکل م يمراتب وجود

نوع از روابط در ن ياز آن را در ا يانسان توان تخط ميسعادت انسان قرار ده يرا برا يباگر هر مکتطبعا . ن تر خواهند رفتييوان هم پايح
و چون ) گريمانند هر مکتب د(باشد  يم ينظرات يعالم دارا يعيشرباشد، در شأن ت يبشر مبه سمت  يام الهياسالم که پ. استدارعالم را 

ر يگر انسان با حرکت در مسيباشد به عبارت د يم يقت عالم هستينسان به حقن ربط ايعباشد،  يمن احکام برآمده از واجب الوجود يا
چه ن است که احکام يکه ممکن است مطرح باشد ا يگريد يته نک. شود يک ميقت که همان خدا است نزدين حقيبه ع يدستورات اله

ن يا اين است که آيکه مهم است ا ياما مسئله ا. را بار کرد "قانون"توان لفظ  يمشترک اند و به آنها م يپوسته ا يدارا ير الهيچه غو  ياله
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ذات  يشه ايا اعتبار قانون رياست  يقتير آمده از حقا اعتبار از قانون بيگر آيبه عبارت در؟ يا خيقت عالم است يقانون برآمده از حق
ک يه اند بر که اعتبار شد) اجتماع(  ᴜو ) اشتراک (    ∩مثل  ياضير يگزاره هاقت يحقمانند  ينيد يقت گزارههايحقت ندارد؟ ياحد

. داند، بنا گشته اند يم يکه اهللا تعال) ن يعالم تکو( ياز عالم هست يقيحقا ن منوال بريز به همين يعياحکام تشر .است يو واقع يقيمفهوم حق
ن يو تکو يع الهيتشر در واقع. نخواهد بود يزيچ يق عالم هستيرسد، جزء حقا يق قرآن و رسل اش به ما ميکه از طر يدستورات الهپس 

که به وجود آمده است،  ين ربطيو ا. يق منطقيبا حقا ياضيع نخواهد بود، مانند ربط عالئم رين به تشريجز ربط عالم تکو يزي، چيو
. باشد يمو رشد و کمال انسان  ين به خداوند و شناخت ويقياست که خالق مدنظر دارد که  يدن به هدفيزاست و رسيک چيهمه در واقع 

و . دباش يم يرشد و يانسان و برا ياز شئون وجود يهمه و همه شئون... ن به اخالق و فقه ويم دير آنکه تقسين مسيگر در هميد ي نکته
عات و ين تشريو اال همه ا انسان است، در ساحات مختلف يانگر رشد ويباشد و ب يمتناسب با مراتب رشد انسان م يم بندين تقسيا

  . اندازديشرک ب يستن به مسئله ممکن است انسان را در وادين نگريباشد و جز ا يم يديو توح ياله يروح ينات دارايتکو
، است؟ ير اخالقي، کدام غيعفت يا بي يحجاب يبدباغ، ( » يدارد و نه اخالق يپر رنگ يو فقه يتيه هوياحکام حجاب سو«ان آنکه يلذا ب

 ياز فقه اسالم يجدا يزيچ ياخالق اسالم.ندارد يهم خوانطرح شده در باال  يباشد که با نظام فکر ين ميا ينشان دهنده به نظر )۵ص 
وجود انسان  از يخاص ياخالق و فقه مرتبه  يگر، مرتبه يبه عبارت د. کنند يت ميترب انسان را ياز شئونات وجود ين دو شأنيست و اين

  .ستيمطروحه، قابل جمع ن يبا توجه به نظام فکر يگر اسالميد يا هر مولفه ياخالق از فقه و  ييجدا لذا گفتارِکند و  يرا کامل م
افت يدر يبرا يشتريب يشوند و آمادگ يه بشر دچار رشد مخ، جامعيدر گذر تارن است که يد مطرح شود ايکه با يگريد ينکته 

ن است يا يبرا. ( خواهد بود يز متناسب رشد جامعه بشريشود ن يان ميه شارع مقدس بين که از ناحيلذا احکام د. قت خواهند داشتيحق
معه بشر شود که شارع مقدس که عالم به تواند موجب رشدِ  جا يم يدستورات آمده تا زمان . )خ آمده انديدر طول تار ياديز يايکه انب

گر الزم يد يرشد، مرحله  يص را داده است براين تشخيد، شارع ايان حکم جدياما بعد از ب. اورديرا ن يديباشد حکم جد ينفوس بشر م
  .رسد يح به نظر نميصح يت درباره زمان فعليحيان احکام مسيلذا ب. باشد يد مياحکام جداست و آن 

ن امر است که  پوشاندن گردن يد ايندارد؛ مؤ يسر وجوب يده بودن  گردن و مويت ، پوشيحين مسين امر که  در آئيا... « ت انعباريلذا ب
ت يحين مسياز آئ  يسنت يکه  تلق يانيحي، اعم از مسيحيست و تمام زنان مسين يحکم شرع به مثابه  يميان ابراهيهمه اد سر در يو مو

شوند و  ين فعل خود مرتکب گناه نميپوشانند وبا ا يسر خود را نم يدارند، گردن و مو ير سنتيغ يارنديکه د يانيحيدارند  و مس
ح يتواند صح يت، نميحيباال و منسوخ شدن احکام مس يتوجه به نظام فکر با ) ۵،ص هماندباغ، ( » . ت خداوندنديبه هدا يهمچنان مهتد

  .باشد
سال بعد از  که افراد پس از صدو پنجاه يرا احکامياست ز ين سخن البته منطقيو ادر قرآن آمده است  تيحيف مسيشبهه تحر.الف

و ما  ت اعتبار خود را از دست بدهديحيسکه مشود يم، سبب ميده ايل رسيانجز گفته اند که ما به چهار کتابِ يآورده اند و ن) ع(ح يمس
  .ديت رسيت به قطعيحيمس يره هام از گزايح تر نتوانيا به عبارت صحيم يم به آن اعتماد کنينتوان

، يبه مترب است و ارائه ذات پرورش يکير تشکيسک ميت انسان ير تربي، مست نقل شده استيحيکه مس ييگزاره هابا فرض صحت  .ب
 يع مست کننده طين مايم، که ايم شراب داشته ايرا ما در اسالم درباره تحر يانين جريچن يحت. باشد يت سوز ميو ظرف ينشدن يکار

 يکه دارا(  يبشر يجامعه  يرا مراتب وجوديز.ميم شراب مستمسک شويتحراحکام قبل از  به د يتوان ينم مام شد، لذا يچهار مرحله تحر
شود اگر انسان به  ير است که مشخص مين مسيدر هم .شود ير مييدر گذر زمان دچار تغ. ) در ادامه بحث خواهد شد. باشد ياصالت م

ز صرفا يک چينه  -است يبرآمده از متن عالم هست... ا اخالق وين فقه و يت کند، چون ايرا رعا يا فقه الهيد باشد و بنيپا ياخالق اسالم



کنند و به  يم ين ما، رشد وجوديان دين دستورات طبق بيباشد، لذاست که شخص عمل کننده به ا يوجود م يشه ير يو دارا -ياعتبار
  .شوند يکتر ميذات وجود نزد

  . ناستيزد مستقالي شناخت وجود وي داللتشناخت بهلحاظ اخالق«انيب ،باال يبا توجه به نظام فکرن يهمچن
... »يبد«  ،»يخوب«  ،»يمهربان«  ،»يوفادار«  ،»عفت«  رينظي سبک و ستبري ماخالقي مفاهي معان احراز گر،يد ريتعب به

 ينم)  ۱۲صهمان،  دباغ،( »  نفقهيگزيناخالقشودونهاخالقجايگزيدجايبانوفقهينهد«و ) ۱۲ص دباغ، همان، (» ستينينيمتوقفبررجوعبهمتوند
  .ح باشديتواند صح

ت يست چرا که موجوديصور نآن مت يبرا يقتيدر عالم نخواهد داشت و حق يشه اينباشد ر ييخداست و هر آنچه که خدااز عالم همه 
  .ستنديرابطه با خدا نجزء  يزيموجودات چگره خورده است و  يتعال يبه وجود بار موجودات
که خداوند در عالم  هستند يات، روابطينيتکو. شود يم ميتقس يعيتشرو  ينيتکو يبه دو دسته  يروابط در عالم هست:ن کهياخالصه 

 ا بدانهايتوانند از آنها عدول کرده و  ياست که انسان ها م يات روابطيعيتشر. است ين ربط به ذات الهيبرقرار کرده است و ع يهست
ر کمال و ياز مس يقت است و عدول از آن عقب افتادگين ربط به حقيان شده باشد، عيات توسط شارع مقدس بيعياگر تشر. بند باشنديپا

ق عالم ياز حقا آمدهکرده است، بر  جعلکه شارع مقدس آنها را  ينيقوان .خالف آن خواهد بودان نکرده باشد، ياگر شارع مقدس آن را ب
در  انسانيوجود رشد يات برايعين تشريا .ر نگذارديقت امر تاثيان کرد، در حقيآن را ب يگريکه اگر طور د ستينيدمن عناست و  يهست

 يم بنديلذا تقس... باالتر و يرشد مرتبه ا يباشد، اخالق برا ياز وجود انسان م يرشد مرحله ا يفقه برامثال  يبرا.است يابعاد مختلف و
در واقع در  .رسد يح نميگنجد و به نظر صح يباال نم ين، در نظام فکرين است و اخالق خارج از ديد ير مجموعه ين که فقه در زيا

چرا که اگر . (امده باشديکه از شارع مقدس ن يعيا تشريباشد و  ينيتکو يد امريا باياخالق  ي، مقوله که در مقاله آمده است يم بنديتقس
اخالق  :د گفت کهيدر فرض اول با. قدس استر از شارع ميآن غ يکه اعتبار کننده  ينونقا يعني )ن استياز شارع مقدس باشد، جزء د

ر قابل يغ يامراخالق گر يبه عبارت د. ديده ايم و ديده ايخ و هم اکنون ديدر طول تار ياديز يها ياخالق يچراکهب. ستين ينيتکو يامر
  .ستياجتناب ن

 يان علمايو نتواند انسان بما هو انسان را که به بوجود انسان ها نباشد  يبه بستر ها آگاه اخالق، اگر واضع احکامِ: در فرض دوم اما
ر از خداوند يواضع غ ياگر حت. ارائه دهد يرشد و يق برايدق يتواند احکام يد چگونه مق بشناسين موجود است را دقيده تريچيفلسفه، پ

ر معصوم يقت ولو توسط غيقت عالم خواهد داشت، آن حقيبا حق ير ربطين تفسق از انسان ارائه دهد که طبعا آيدق يريبتواند تفس يا نبي
  .ن را زده استيحرف د يعني .ن استيقت عالم است لذا وضع شارع مقدس خواهد بود که همان ديگفته شده، اما چون حق

  
 يبشرمعرفت  يان دستگاه وارگيب - ۲

از آنها،  يريم با بهره گيتوان يرا به ما عطا کرده است که م ييداوند ابزارهان است که، خيده دارم ايکه بنده به آن عق ين نظام فکريدوم
از  يعيطب يم درکيتوان يما با استفاده از چشم م. ن ابزارها، ابزار چشم استياز ا يکيمثالً . ميابي يشتن آگاهيو خو يق عالم هستيبه حقا

واقعا کوه را با "ا ما ياما آ. شود ياز کوه در چشم ما منعکس م يرياقعا تصووم، يکن ينگاه م يکه به کوه يهنگام. ميداشته باش يعالم هست
دگان محروم است ياکنون از نعمت د و دهيرا د يکه قبال کوه ين است که شخصيل ايدل. است يپاسخ منف"؟ميکن يدرک مچشم خود 

درک کوه،  يد که برايم رسيجه خواهين نتينجا به ايا پس تا .اوردياد بيبه از کوه در ذهن خود داشته باشد و آن را  يدرکتواند  يم هم
گر چشم سطح يبه عبارت د .ييو ابتدا يعيباالتر از سطح طب يدر سطح يادراک يک قوه يو ) درک ييابزار ابتدا(از است يشم نک چي



 ابزارت فرموده است، يه بشر عناکه خداوند ب يگريدابزار. باالتر يگر ادراک، سطحيکرد و مرتبه د يانسان باز م ياز فهم را برا يخاص
تواند  يرا م يان باال در باب سطح فهم چشم، سطح فهم عقل تا کجاست و تا چه مرتبه ايبا توجه به بنجاست که يحال مسئله ا. عقل است

اما آنچه . شود يم »مخبر صادق«به و مقر رديپذ ياول م يرا در مرحله  يزيعقل چم يکن يفرض منکه يامهم و  ينکته ا پشت سر بگذارد؟
تواند آن را رد  يا ميآ ست؟يچ موردن يحکم عقل در ا. ل کنديتواند تحل ينماً و اثباتاً ينف د،يگو يبه عقل م» مخبر صادق « ا که آن ر

ا يآ شود؟ ياگر حکم را رد نکند چه م  يول .»مخبر صادق«اعتماد به  يعني ا رد کند گزاره اول را قبول نکرده استکند؟ اگر حکم ر
است  يو منطق يلذا عقالن. ندارد يا گزاره ايل يآن دل ياً برايرا عقل نفير، زيخ ؟شود يم ير عقليکه مورد سوال از عقل بود، غ يازاره گ

منطقه  يکند و به طور ماهو يتواند ط يکه عقل م يم مرزييم بگويدر واقع اگر بخواه. رديرا بپذ» مخبر صادق « که شخصِ عاقل حکم 
مثال اگر از انسان . خاص بکند يبه گزاره ا ياً و اثباتاً عقل نتواند حکميم آنجا که نفييم بگويتوان يباشد م يت، کجا مدرک عقل اس

ا هست يبکند که آ)  يو منطق يفقط جنس عقل(  يعقل يتواند حکم ين مسئله عقل انسان نميدر ا" ر؟يا خيد نوجود دار انيا جنيآ" بپرسند
  .خبر آن را داده است يبه و» صادق يمخبر«ا آنکه يدن است يمثال از راه د ن موجودات کرده است،يوجود ااگر هم  حکم به . ا نهي

 يدنيمراد از شهود د. شود يم )آن يفلسف يبه معنا( ر به شهودياسالم تعب يات علمايم که در ادبيباالتر از عقل هم دار يادراک يقوه 
  . يطانيا از القائات شيباشد و  يممکن است از القائات رحمانالبته شهود هم . ابديست عالم د قتيحقخاص است که انسان بتواند به 

 ينيد يگزاره ها يمعرفتقتيحقق هستند، لذا يوجود و حقا ين مرتبه يشود، آورده شده از ا يکه بر انسان ها ابالغ م ينيد يگزاره ها
فهم کوه است که البته توسط چشم ان يان مانند جرين جريا. نخواهد بود ياهو عقل را به آن ر. سر نخواهد شدياستفاده از عقل م ياز مجرا

را با  ن است که اصل اعتبار شهودين جا مهم است ايکه در ا ياما نکته ا .م بوديم و نخواهيستين را متوقع نيچ ايحاصل نشده است و ما ه
 .ميدان يم يمعتبر عقل »مخبرصادق« يو آنچه را که شهود به ما بدهد را با واسطه  .ميآور يبدست م» مخبر صادق«عقل و با اعتماد عقل به 

  ::در مجموع .شود يمعقول م يلذا شهود هم امر
  .ق عالم استيکشف حقا يبرا يمختلف يابزارها يانسان دارا .۱
رود را خطاست اگر از  يمرحله دوم انتظار م را که از ابزار يفهم. از فهم هستند يخاص يک محدوده ي ين ابزارها دارايهر کدام از ا. ۲

  .مياول انتظار داشته باش يمرحله 
ابزار عقل و  - ب... مانند چشم و گوش و يماد يابزارها -الف. وجود دارد يفهم عالم هست يبرا يسه نوع ابزار در حالت کل. ۳

  .يت عالم هستيدن به واقعيرس يبراابزار شهود  -استدالل و ج
 ياست حت يو منطق يعقالن يکار » مخبرصادق« اعتماد کند، پس از آن اعتماد به  » مخبرصادق« به  ياند در مرحله ااگر عقل بتو. ۴

  .نظر دهد» مخبرصادق« اً و اثباتاً در باره حکم ياگر عقل نتواند نف
  .است يفهم شهود م،يابيم تا به آن دست يکرده ا يرا ط يشتريب يکه درجات وجود ين مرتبه فهم عالم هستيباالتر. ۵
د به يم بايببر يپ يحکم قتيم به حقيده است لذا اگر بخواهن مرتبه وجود آمي، در واقع از باالتراز شارع اند يناشن که از ياحکام د .۶

  .ميابيدست  يفهم شهود
تواند آن حکم را  ينمنظر دهد،  يشرع ياً و اثباتاً نتوانست درباره حکميم که، اگر عقل انسان نفيرس يجه مين نتيان نکات فوق به ايبا ب
 ين خود امريرا ايعقل بتواند آن را اثبات کند، زل سازد که يمتما يزيقت آن را به چيکند که حق يا سعيبپندارد و  ير عقالنيغ يحکم

  .ير عقالنياست غ



( »  ند لکن عفت بورزندب باشحجا يبباشند که  يکنند و ممکن است افراد يعفت وارد م يدر محدوده را  يحجاب يب ياقوام« ان يب
 يست که نمين نيان من ايالبته ب.باال تطابق نخواهد داشت يبا نظام فکر، ) ۸است؟، ص  ير اخالقي، کدام غيعفت يا بي يحجاب يدباغ، ب

و  يقيلکن فهم حقد ياز حکمتها را از راه عقل فهم يتوان برخ ينا ميقيان کرد، ياحکام شرع را ب ياز حکمت ها يتوان با ابزار عقل برخ
به حکم عقل،  ير، اما وقتيا خيفانه است يعف يل کنند که حجاب امرينتوانند تحل يچه بسا عده ا .سور نخواهد بوديآن با ابزار عقل م يواقع

فانه ياست عف يم حجاب امريرياست که بپذ يلذا منطق. فانه استيعف يحکم کنند که حجاب امربدان حکم کرده است  » مخبرصادق« 
ست يحجاب ن يفقط در مورد مسئله  ين نظام فکريا. بدهد ياً و اثباتاً نظرينف يو عقالن يمنطق يماً عقل نتواند در قالب هايولو آنکه مستق

  نيفروع د. ۲ن و ياصول د. ۱. ميدو گروه از معارف هست يما دارا ينيدر منظومه د. است ين جارياحکام د يتمام يدرباره  بلکه،
  . مان اثبات شوديم تا برايکن ياستفاده م ين عقليما  از براهين مستقين است که در اصول دياست ا اسالمآنچه نظر 
ما، کالم  ينيات ديدر ادب »مخبرصادق«. ميکن يم استفاده مين ثابت کردياصول د يکه در مرحله  »مخبرصادق«ن را به حکم يو فروع د

به  يحکم »مخبرصادق«گر اگر يدر احکام د. آن بزرگوار يله رم اسالم و ائمه از سالمک يم و نبيکن ير به قرآن ميخداوند است که ما تعب
  . ميرياست که حکم را بپذ يعقلا و اثباتا درباره اش حکم نکرد، يما داد که عقل نف

  
  )سوم ينظام فکر(  يقت عالم هستيربط اجتماع و حق - ۳

 ياعتبار ياجتماع را امر يعده ا. به آن توجه شده است يعلوم انسان ه پردازانياست که توسط نظر ين مسائلياز مهمتر يکياجتماع 
ن است که ربط اجتماع به يشود ا ياجتماع مطرح م يکه درباره  يگريد ينکته . دارند يان ميب يقيز آن را حقين يعده ا. کنند يم يمعرف

را مقهور تام  فرد يعده ا. مطرح است ياتيز نظرينه نين زميدر ا. به چه صورت است" ربط اجتماع با فرد"قتر يا به عبارت دقيافراد جامعه 
از اجتماع بر فرد،  يرياصال تاث دانند و يم يگر اجتماع را اعتباريد يو عده ا)  ياست و فرد اعتبار يقياجتماع حق(دانند  ياجتماع م
به عبارت . است و هم جامعه يقياصالت دارد و حق هم فردز قائل هستند که ين يعده ا)  ياست و اجتماع اعتبار يقيفرد حق.(ستنديمتصور ن

  .ن نظر همان نظر قرآن و اسالم استيا.گر انسان در اجتماع موثر است و اجتماع هم بر انسان موثريد
 يبدانها دست م ينظر که با تالش... و  کيزي، علوم فاتياضير مثل،در واقع هستندکه  ياست درباب امور يامر يحکمت نظر

 يمم يابيدست  يم اگر ما به حکمت نظردر عالَلذا وباشد،  ياز وجود را دارا م يکه واقعا مرتبه ا يقياست حق يزيچ يظرحکمت ن.ميابي
دن يمثال رس. و ممکن است فعالً وجود نداشته باشد باشدد يباکه  ييزهايآن چ يعني يعمل حکمت گرياز طرف د. ميبه آن اعتماد کن ميتوان

  .د با تالش به آنها نائل آمديشد و باآنها را دارا نبا يممکن است فرد که... و ياخالق يايبه سجا
به عبارت  ؟يا حکمت نظرياست  يد؟ حکمت عمليان گرديدو شق علم است که بن ين جاست که اجتماع کدام از ايحال پرسش در ا

علم به د به آنها يکه باهاست  يژگيو يک سري يداراران، ياجتماع ا يعنياست که واقعا وجود دارد؟  يجزء علوماجتماع علم به گر، يد
داد و گفت چون فالن جامعه فالن رفتار را  يعلم يتوان وجه  ياز اجتماعات است م يکه ناش يا به علوميگر آيبه عبارت د.ميدست آور

با تالش د يم که بايدارفاضله  ينه يا مدي يک جامعه الهي يعنيقتاً علم است؟ يم و آن علم حقيد مانند آنها رفتار کنيانجام داد، پس ما هم با
 يعنياست  يحکمت نظرجامعه از نوع علم به م که ييبگو يعنيم يريواضح است که اگر صورت اول را بپذ. ميو کوشش به آن نائل شو

م يط نخواهمنح ين فرض ما جامعه ياست و کامل و قابل اعتماد، در ا يقيحق ير مجموعه ها حاکم است روابطين مردم و زيکه ب يروابط
ن يا يبرا ينمونه ا ،آورده اند يرودر جوامع  ين گناهان اخالقيم که به بزرگترينيب يرا م يخ اقواميتار يبا مطالعه داشت و حال آنکه 

  . اشاره کرد) ع(توان به قوم حضرت لوط  ياقوام، م



از مردم را در  يان هر نوع روابط و خواسته اتو ين صورت است که نميدر ا، ميبدان يحکمت عملاز  يجامعه را نوع علم به اما اگر
پس آن محبوب واقعا  ،دارد ين جامعه محبوبيچون ا"ن گونه گفت که يده است، معتبر دانست و اينرسده آل يا يکه به جامعه  يجامعه ا

باشد،  ياخالق حسنه مافتن يبه دنبال  ين عبارت مانند آن است که شخصيمثال ا ."باشد يم يقت هستيدر متن عالم و حق يشه اير يدارا
م چون فالن شخص فالن کار يين نشده است، بگويمز ياخالق يايکه شخص به سجا ياما ما در زمان. ده استيفعال به آن کماالت نرس يول

  .مياقتدا کند بدان ياست و ما هم با ياخالق يايمنتشر شد، پس آن رفتار و گفتار، جزء سجا يا فالن گفتار از ويرا انجام داد 
آزاد است و ممکن است راه  ،خود سعادت رِيم که چون انسان در انتخاب مسيد بگويکنم، با ين را دسته بنديشيپ يهم گفته هااگر بخوا

که در همگان مشترک است،  يو اخالق انسان يا از امور وجدانيو  يا عقل ويکه از متن شارع مقدس  ياشتباه را انتخاب کند، لذا امور
از وجود  يمرتبه ا يباشد دارا يو هر آنچه که مرتبط با ذات الهعالم وجود  يندارد چون عالم هست يدر عالم هست يه اشيخارج نشود ر

د ينداشته باشد و لذا نبا يمتن عالم هست در يوجود يرا انجام بدهد که اثر يپس انسان ممکن است امور. شود يشمرده م يقياست و حق
 يدر صورتعلم  .ا الگو قرار دهديآورد را به عنوان علم و  يانسان به وجود نم يبرا يگر رشديبارت دو به ع يوجود يکه اثر ين اموريا

آن را مرتبه تواند علم باشد و  يزند، نم يکه از انسان جاهل سر م يو لذا اموراز وجود را داراست  يمراتبباشد  يکه برآمده از متن هست
  .از وجود دانست يا

اد به حجاب اعصار گوناگون مثال ا استنيو ) ۸ص  غ، همان،دبا( شود  يمحسوب نم يعفت يب يحجاب يمعه، بفالن جادر ان کهيبن يا
از آن  يداشته و اقوام ادراکات متفاوت يمختلف يحجاب و عفاف گونه هادر اعصار مختلفل که ين تحليو ا... مشروطه وعصر قاجار و 

اً و ينفتواند  ينمکه عقل  ينين چنيا يفهم مسئله ها يبرا. باال تطابق داشته باشد يم فکرتواند تا نظا ينم)  ۸ص همان،دباغ، ( اند  داشته
  .بهره گرفت» مخبر صادق « ست از يبا يبدهد، م... مثل عفت و  يمسئله ا يدرباره  ياثباتاً حکم

  
  مباحث مقاله يدرباره  يان نکاتيب - ب

ن سه ياز مسائل در ا يبرخ .درست از اسالم استخراج شود يشده بود تا با فهم ياشاره شد که سع يقبل به چند نظام فکر يدر قسمت ها
 يآمده بود، اشاره م" است؟ ير اخالقي، کدام غيعفت يا بي يحجاب يب" که در متن مقالهموارد  يدر ادامه به برخ .شد يبررس ينظام فکر

  .شود
  
  فانهينگاه عفمردان و  - ۱
 زنان از تنها ديبا اننيم نيا در زنان؛ ياخالق فهيوظ هم مرداناست، ياخالق فهيوظ هم دنکر شهيهپ فانيعف رفتار ويدار شتنيخو« ان يب

ما  ينيات دياست، اما در ادب درست ياجمله  ) ۱۲ص  همان،دباغ، (  » .کنند شهيهپ فانيعف يسان وابطان ور بپوشانند را خود داشتکه انتظار
م هلَ يزکَأ لکم ذَهوجروا فُظُحفَي م وهارِبصَن أوا مضُغُي نينوململ لقُ« : ديفرما يخداوند م. د شده استيتاکهم فانه مرديبه رفتار و نگاه عف

با  ييدر کتاب آشنا يد مطهريشه)  ۳۱-۳۰نور، ( »... و نهوجرفُ ظنحفَي و نهارِبصَن أم ضنغضُي اتنَوململ لَقُ و* ونعصنَيا مبِ ريبِخَ اَهللا نإ
شه کند و يد عفت پيشتر بايچشمان مرد بظ تر و آن که يغل يند و حتيفرما يرا ممقاله  ينکته کور همان ه مذير سوره و آيل تفسيقرآن ذ
ان کرده است و يق بين است احکام نگاه کردن مردان به زنان که چقدر مطلب را دقيهمچن. باشد ياله يد آراسته به تقوايشتر بايب يرفتار و

. طان استيش ير هاياز ت يريد نگاه به نامحرم تيفرما يم) ص(مکرم  يکه نبن يمثال ا .داردوجود ن باب يدر ا ياخالق يث هايچقدر حد
 يث بحث ميکه در چهل حد يثين حدياول ينيخمامام .جهاد با نفس مطرح کرده اندل يرا ذ يقياخالق و عرفان چه مباحث عم يعلما



به رفتار و نگاه ما به  ينيات ديرا در ادبيز .باشد يوارد نمر مقالهراد دين ايپس ا. گريار موارد ديبس وث جهاد با نفس است يکنند حد
  .فراوان اشاره شده استفانه مرد يعف

  
  ياخالق اجبار  - ۲
ل آن يذ ينکته ا به دياما بااست درست  يمطرح شد که تا حدود" است؟  ير اخالقي؛ کدام غيعفت يا بي يحجاب يب"در مقاله   يانکته  

.  قنداشتهاستيزتاکنونتوفيمانجامعهنکهدريبرد،کمااينمييبهجايومذموماستوراهيراخالقيغيامريحجاباجبار« ست که ن اي، آن نکته ادقت کرد
نکه يشکافت و آن ا يد قدرياما مسئله را با )۸ص همان،دباغ، (». نداردياخالقوزنيدرترازويرارادياخالقگفتهاندفعلمجبورانهوغيعمومعلما
اسالم که البته  يات مختلف به اجتماع و احکام اجتماعيات و روايو در آ. باشد يم يو اجتماع يدفر يدو جنبه  يدارا ينيد يگزاره ها
. صالت دارداست و ا يقيحق ين اسالم امريدر واقع همانطور که در قبل بدان اشاره شد، اجتماع از نظر د .ست اشاره شده استيکم هم ن
ان احکام اسالم يالبته در م. بر اجتماع گذاشته است يريا تاثيبوده است و  يتماعاج يتيماه يان شده است دارايکه در اسالم ب يهر حکم

ن است ياجتماع و فرد ا ينظر اسالم درباره . داشته است يکم رنگتر يصبغه  يداشته است و برخ يپررنگ تر ياجتماع يصبغه  يبرخ
از  ين که عده ايلذا ا) خي، جامعه و تاريمطهر. (ر خواهد بودير پذيز از اجتماع تاثير خواهد بود و فرد نير پذيکه اجتماع از فرد تاث

ن يا يبرا. باشد يگزاف م ياست، حرف ينيماش يدر ساختارها يعنصرن هستند که انسان در جامعه مانند ين قائل به ايدانشمندان مغرب زم
در را که  يآن مسئله ا. افتيم يقت را خواهين حقيم ايکن يواکاو يخود اندک يم و اگر در زندگيداشته ا ياديز يخيتار يامدعا نمونه ه

جنبه  ياست که دارا از اسالم ياحکامناظر به اد شده است، يان علما اخالق بدان يدرست است و در بقتا يحقو ان شده يمقاله مذکور ب
 ياجتماع يکه صبغه  ينيدر مورد امور دم اما يياعمال ننما يم و اجباريم مانع نشويتوان يما م يدر واقعدر مورد امور فرد. باشد يم يفرد

که بر اجتماع  يراتيبلکه تاث .ستين شخص فقط خودش نيگر ايم چون ديم مانع نشويتوان يمانند حجاب دارند ما نم يفوق العاده پر رنگ
 يشد که در امورن يگذشته ا يپس مجموع صحبتها. همراه خواهد بود يبا عمل و - که ناظر بر اصالت اجتماع است  - شود  يگذاشته م

را  يخاط ين است که جلويمسلم يرد، فرض بر تماميم شده است اگر در جامعه بخواهد صورت بگيتحر» مخبر صادق « که توسط 
گناه ن يد گذاشته شود، که ايزور نباحرمت ترک آن داده شده است، ولو با » مخبر صادق « است که توسط  يو چون حجاب امر. رديبگ

ز مربوط است يواجب، و ن است نه امور يبا زور انجام شود، ناظر امور مستحب يد امور الهيگفته اند که نبا ياسالم يعلماآنچه . رديانجام گ
 .د کنديکه جامعه را تهد ينه امور يبه امور فرد

که  يامور يعنيجب امور وا) ۱. باشد يدسته م ۵ يدارا يدهد از منظر اله يکه انسان انجام م ي، اموريگريد يم بندين در تقسيهمچن
. در انتظار عامل خواهد بود يکه در صورت انجام آنها عقاب اله يامور يعنيامور حرام ) ۲. خواهد داشت يدر صورت ترک ، عقاب اله

) ۴ يشرفت وجوديخواهد بود و موجب سرعت در پ يت الهيست اما انجام آن موجب رضايکه واجب ن يامور يعني يامور مستحب )۳
امور مباح ) ۵. کند يش نخواهد داشت لکن سرعت حرکت به کمال را کُند ميرا در پ يانجام آن عقاب الهکه  يامور يعنيامور مکروه 

به امور  يطيدر شران امور مباح ممکن است که يامده است، البته هميعت نيآن از جانب واضع شر يخاص برا يکه نظر يامور يعني
  . ل گردديا حرام تبدي، مکروه ، واجبيمستحب

ا به يرا ترک کرده و  يکه واجب يا در مورد کسيانجام شود؟ آ يد به صورت اجباريد که کدام عمل انسان است که نبايد پرسيحال با
ل کرد؟ يرا بر او تحم يا واجبيحرام بازداشت و د به اجبار آن شخص را از ياست که نبا يجزء مواردن مورد ياپرداخته است حرام،  يعمل

از منکر  يامر به معروف و نه يباشد، پس مسئله نغلط  - ميرا انجام ده يد با اجبار کاريکه نبا - ان شده استيدر مقاله ب را که ياگر فرض



 يآن را برا يعقالن يقبالً جنبه  - آورده است » مخبر صادق « را  يکمم که حير سوال نخواهد رفت؟ اگر ما دانستيو احکام مربوط به آن ز
ر ياست مس که ممکن يم که شخصيديز ديدارد و ن يپرا در  يرات مخربيگفته است فالن مسئله، تاث يم که ويديو شن - ميحل کرد خود

چراکه  کارِ او گرفته شود؟ يجلو ستيبا ينما يآ - .ر غلط را دارديمس ييشخص توانا –صر باشد م اشتباه را انتخاب کند بر عملِ اشتباهش
  .نع او در واقع کمک به او خواهد بودب به خود او وارد خواهد آمد و مياول آس
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