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  حجاب، پديداري هويتي و اجتماعي
  حسين غالمي

  
 .۱۳۹۲مرداد  ۱۸: ، روز جمعه، مورخگويا نيوزسايت خبري : منبع

 
 ين دو همپوشانياز وجوه ا ينکه چه وجهيا .والر استيتوان گفت که سکياست، م ينيد - شاياخالق در بن خود از آن جهت که پ

بل نکته آن است که نه ) ح داده انديدباغ و هم نگارنده در مقاالتشان مفصالً توضشتر هم سروش يکه آن را پ(ستيدارد، محل بحث ن
  .کندينم يرد و داوريگينم ين موضعيا اثباتاً در قبال دياً و يوالر نفيسک يايوالر و نه دنياخالق سک

  
 به منتقدان مقاالت سروش دباغ يپاسخ

 :بر سبيلِ مقدمه

را بر سلسله مقاالت مسأله  يير نقدهاي، در چند مدت اخين زاده خراسانيو محمود حس يآقايان حسين سوزنچي و مسعود صادق
ا پوشش سر و گردن را به نقد ينبودن عدم وجوب حجاب  ير اخالقيسروش دباغ در باب غ يده اند رأيحجاب نوشته اند، و کوش

» نقدي بر دو مقاله يِ دكتر سروش دباغ: فقه و اخالقجايگاه حجاب در «تحت عنوان  يسوزنچ يآقا ين مقاله ين بياز ا .۲بکشند
ن سه ين اين جهت از بيبودند، به هم يگر را در خود داشت و هم عالوه برآن مدافع حجاب اجباريات دو مقاله ديش هم مدعيکماب

نگارنده نيز، طي دو مقاله با عنوان . انتخاب کرده ام يابينقد و ارز يز بود، برايتر ن يرا که از همه طوالن يمقاله، مقاله جناب سوزنچ
پيشتر سعي كرده بود، هم مدعيات سروش » ؟ياجتماع يداريا پديام قرآن يپ:مسأله حجاب«و » ؟يا قدسي يدار اجتماعيحجاب پد«

هر . چشمِ ارباب معرفت بنهددباغ را مجدداً صورتبندي كند و بسط دهد؛ و هم خود، در ضمنِ همان مقاالت آراء و انظارش را پيش 
در باب  يبار. جاب کردين مقاله را ايچند ضرورت نوشتن ا ياما نکات. شان پاسخ داده استيا يچند سروش دباغ در مقاالتش به نقدها

ست که ذکر ا يش از چند نمونه ايب يهر سه منتقد محترم بس يخطاها: اوالً :نکهيد تذکّر دهم و آن ايبا ين مقاله دو نکته را هم ميا
نم که در ال به يشيپ ياست بر دو مقاله  ينجا، تکملّه ايات من در اياز مدع يبرخ: اًيثان. نجاآورده امينشان را در ايکرده ام، اما مهمتر

 .خواهد آمد يسوزنچ يم به آقايپاسخها و نقدها يال

 .الف

م ياست، نوشته اند که سروش دباغ فرزند عبدالکرت خود منتشر کرده يکه بر مقاله شان در وب سا يدر مقدمه ا يآقاي سوزنچ
جناب  ين مقدمه يهم يد خاطرنشان کرد که به گواهيبا يم، ميادداشت با نقدشان که بگذرين يا ياز عدم ربط منطق. سروش است

زه و يخلط انگ مهلک يشان دچار مغالطه يرند، آشکار است که ايگيم يه را پين رويمقاله شان هم يچنانچه که در ادامه  يسوزنچ
  ۳!دهندينده را مورد نقد قرار ميکنند و گوينده توجه ميستن به گفته و نقد آن، به گوينگر يبه جا يعني. خته شده انديانگ

داللت (ح داده اندين توضيکه سروش دباغ در باب ابتناء اخالق بر د يآقاي سوزنچي در فصل اول مقاله شان پس از ذکر چهار شقّ
را  يشناخت ن از منظر روانياخالق بر د يسنده محترم ابتناينو« : ، نوشته اند)يو روانشناخت ي، معرفت شناختيوجودشناخت، يشناخت

ن را در سه عرصه ياخالق بر د ي، ابتنا»يفرمان اله يه حداکثرينظر«و رد » يفرمان اله يه حداقلينظر«از  ينييرند، اما با ارائه تبيپذ يم
 يفرمان اله يه حداقير خود از نظريرا در تقر يو معرفت شناخت يکه سروش دباغ ابتناء روانشناخت ير صورتد. »کنند يگر رد ميد
 يح داده اند و به شکل مفصلتر در مقاله يتوض» اخالق يحجاب در ترازو« يهم در مقاله  ين نکته را به روشنيشان ايا. رديپذيم
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به  يفرمان اله يه حداقلينظر« : سدينويسروش دباغ در مقاله فوق الذکر م. بدان پرداخته است» حجاب و فهم روشمند از قرآن ي مسئله«
ن و ياخالق بر د يمعرفت شناخت يانت است؛ اما از ابتناياخالق از د يو وجودشناخت يت نگارنده متضمن استقاللِ دالت شناختيروا

 ».۴کند يخداوند است، دفاع م يو فهم روشمند از متن مقدس که متضمن فرمان ها يعرف ياخالق يهاان شهوديتالئم و داد و ستد م

 :آقاي سوزنچي در نقد رأي سروش دباغ در مورد عدم ابتناي واژگان اخالقي بر دين، و استقالل اين دو از يكديگر، نوشته اند

و در  يک جامعه زبانيواژگان در  ييق و سعه معنايض« کنند که طبق آن يتمسک م» يکاربرد يه معناينظر«ن ادعا، به ياثبات ا يبرا
ل يچ، که در عرصه تحليا هياگر نگاه همه » .شود يدار ميله کاربران زبان پديگوناگون بوس يها اقيجه کاربست واژگان در سينت

دهد، بلکه با  يجه نميشان را نتيا يتنها مدعا نه شان،يمورد استناد ا ي هيار رهزن است، کنار گذاشته شود، نظريبس ياجتماع يها تيواقع
کنند که با  يان ميل گفتمان بيدر قواعد مربوط به تحل: شود يشان اثبات ميا يل گفتمان، خالف مدعايتوجه به مباحث مربوط به تحل

ل گفتمان، يها در عرصه تحل دگاهيد يکه امروزه برخ يکند تا حد ير مييها تغ ک گفتمان، درک جامعه از واژهيها در  دال ييجابجا
). موفه - دگاه الکاليمانند د(پردازند  يم» يساز گفتمان« يبرا ييها يند، به ارائه تئوريگفتمان به کارآ» ليتحل«ش از آنکه در يب

اربر ک کيخودش ) محور محور است نه متن ت که شخصيحين مسييدر مقابل آ(محور باشد،  ژه اگر مانند اسالم متنيو عت، بهيشر
و بلکه  ييق معنايسعه و ض) يکاربرد يه معنايبر طبق نظر(مختلف  يها اقيواژگان در س يريمهم و اثرگذار است که با به کارگ يزبان
 .«زند يرا رقم م يديآورد، و گفتمان جد يد مير در معنا را پدييتغ

به » زباني/كاربر زبان«جهت ايضاحِ معنايِ . ندانسته اندرا  (language-user) «زباني/كاربر زبان«نجا، آقاي سوزنچي معناي يدرا
ديني است، كاربر زبان تلقّي - ياجتماع-را كه خود يك برساخته يِ فرهنگي» شريعت«جناب سوزنچي  .۵اختصار توضيحي ميدهم

کند و يکه تکلّم م يموجود. انمند استكاربر زبان ناظر به برساخته ها نيست، بل ناظر به افراد انساني يِ متعينِ زمانمند و مك. كرده اند
ا همان دازايني كه به تعبير هايدگر ي.و زنده است ييعني ناظر به انسان ح. است به نام زبان يکه واجد مؤلّفه ا يوان ناطقيح! سدينويم

با چگونگي به كار بستن معناي يك واژه ارتباط وثيقي «. ۶نه ناظر به برساخته اي همچون شريعت. هستي اش را در زبان پديدار ميكند
» درخت«به تعبير ديگر، معنا درون جامعه يِ زباني تكون مي يابد و براي دريافت معناي واژه اي نظير . آن در ميان كاربران زبان دارد

  ».۷بايد به جامعهء زباني مراجعه كنيم و ببينيم اين واژه چگونه به كار مي رود
و كمابيش بر اين رأي وفاق . ي از آرائي كه بسيار متوسل ميشوند، آراء ويتگنشتاين استبه يك» گفتمان«طرفه آنكه اصحابِ نظريه 

و اين خالف آن چيزي . دارند، كه فرايند برساختن يك گفتمان در سطح يك جامعه، كامالً ناظر به بازيگران عرصه آن جامعه است
كه (موف كه از سلسله جنبانان نظريه تحليل گفتمان هستند نيزحتّي ارنست الكلو و شانتال . است كه آقاي سوزنچي مراد كرده اند

در نظريه يِ تحليل گفتمان الكلو و . خالف ادعاي ايشان را مراد و منظور كرده اند) آقاي سوزنچي به نظريه شان متوسل شده اند
بر اساس اين نظريه كلِّ حوزه يِ . ردموف، تالشي جهت فهم امر اجتماعي به مثابه يِ برساختي اجتماعي در دستور كار قرار دا

 .۸اجتماعي، شبكه اي توبرتو و ذو ابعادي از فرايندها محسوب ميشود كه معنا درون اين شبكه خلق ميشود

کند، نقد کنند و ين را رد مياخالق بر د يسروش دباغ که ابتناء وجودشناخت يکرده اند رأ يبحثشان سع يدر ادامه  يجناب سوزنچ
نشان دادن  يسروش دباغ برا يرأ يد شده، نشان از ناکارآمديح و تأکيشان تصرين بر قبح اخالقيچند که در د يرند افعاليجه بگيهم نت

 يبا محارم داللت بر ابتناء وجودشناخت يچون زنا يحيشده اند افعال قب يدهد و هم مدعين مياخالق بر د يعدم ابتناء وجودشناخت
 :شان نوشته انديا .است ين برآمدنين افعال صرفاً از دل دين دارد چه آنکه قبح اياخالق بر د

سنده محترم در ينجاست که خود نويشود؛ و جالب ا ياده ميپ يواژگان اخالق ي، در مورد وجودشناسيق اولياستدالل فوق، به طر »
ک عمل به ي، موجب اتصاف ينيد يها معرفت و آموز يکه فضا يمورد يعنيکند؛  ين حالت اشاره مياز ا يمقاله دوم خود، به مورد
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ن فعل ين باورند که اين بر ايقيفر يبا محارم، که جمهور فقها ير زناينظ يا مسئله«… : ن استيشان چنيجمله ا. ا قبح شده استيحسن 
 يوجودشناسا لواط را به لحاظ يبا محارم  يزنا يا قبح اخالقين است که آيسوال ا» دارد و ارتکاب آن شرعا حرام است يقبح اخالق

 .«ن دانست؟ياز د يتوان ناش ينم

هر استداللي هم كه در اينجا له مدعاي . انسانشناسان و قوم شناسان طرح شده است يشان بدون توجه به پژوهشهاياستدالل ا
ي تجربه به ميان مي چه آنكه آنجا كه پا. خودشان اقامه ميکردند، با توجه به تحقيقات تجربي قوم شناسان و انسان شناسان، عليل ميبود

 تآيد، استدالل هم مي بايست ناظر به تجربه باشد، و نه در فضايي انتزاعي و در يك آزمايشگاه ذهني بسته، و بدون عنايت به واقعي
تحقيقات تجربي در دو حوزه يِ علمي اي كه ذكرشان رفت، چيزي خالف مدعاي آقاي سوزنچي را . ان و اقامه شوديزندگي انساني ب

مسبوق به باورهايِ ديني نيست، بلكه ناظر به تجربه نوع انسان در طول تكون حياتي و ... يعني اينكه قبح زناي با محارم و. شان ميدهدن
 .اجتماعي و اخالقي خود است

ر ايماني مطرح يِ مهمِ ديگري كه در اينجا قابل ذكر است، چيزي است كه در ادبيات اديان ابراهيمي تحت عنوان برادر و خواه نكته
قات يتحق. است  (kinshipology)هايي كه در انسان شناسي كاركردگرا شكل گرفت، خويشاوندشناسي  يكي از شاخه. شده است

و سبب اتحاد اعضاي آن و . ن نحله نشان داد که حتّي در ميان اقوام بدوي، خويشاوندي محركي است كه جامعه را پيش ميرانديا
بدينسان، حتّي اقوام بدوي اي كه قائل به خدايِ اديان ابراهيمي . ي ميشود كه جامعه در آن زيست ميكندتشكيل زيست جهاني اخالق

همچنين تحقيقات بر روي اقوام . ۹را بر ميگزينند، ذيل چنين قاعده اي قرار ميگيرند... نيستند و براي پرستش چوب و سنگ و 
خته تر آن، با يقوم شناسان، نشان از آن دارد كه كثيري از اين اقوام، از بدوي تا فرهامريكاي جنوبي و استراليا نيز توسط انسانشناسان و 

و هم چيزي . هستند... هم خانواده ها واجد اصل وفاداري، همبستگي و . اينكه برهنه و يا نيمه برهنه هستند، روابط جنسي بساماني دارند
اينكه اقوامي هم دچار چنين . ي يِ جنسي در بين اين اقوام وجود نداردضد اخالق/ناسالم/چون تجاوز جنسي و يا هر نوع گرايش سوء

محيطي ديگري، چيزي چونان تجاوز و حتي - و البته به دليل عوامل زيست. رنديگيا هستند، در اقليت ناچيزي قرار ميبوده و  يابتالئات
باري، لُب تحقيقات تجربي در . ۱۰جنسي استو نه به علّت افسارگسيختگي تمايالت . چندهمسري درونشان شكل گرفته است

انسانشناسي و قوم شناسي، نشان از آن دارد كه، گرايشهاي سوء جنسي، كه اخالقِ جنسي، حتّي در معنايِ اخالق اديان ابراهيمي و 
، ثانياً وابسته )يخه محقق شده استو در نسبت با جوامع نافره(مشخصاً دينِ اسالم، را زير پا ميگذارد، اوالً زمانمند و مكانمند بوده اند 

و ثالثاً بر خالف ادعاي آقاي سوزنچي، ناظر و مرتبط به حضور و يا عدم . محيطي و فرهنگي و روانشناختي بوده است-به زمينه زيست
  .۱۱ستيحضور دين ن

ن معناست که مطلقا ي، بديخالقا ييو ناروا ييعقل ما در کشف روا يت تام قائل شدن برايمدخل« : ايشان در ادامه نوشته اند كه
ت تام را نه تنها در کشف خود احکام، بلکه ين مدخليا ايتش تام است و ثانيرا عقل اوال مدخليست ، زين عرصه نيدر ا يبه وح يازين

ان ندارد که امک يان حتين بيگر، طبق اير ديبه تعب. ز داراستيکند ن يمطرح م يکه وح ياحکام ييو ناروا ييباالتر از آن در کشف روا
 ين مدعا به منزله نفي؛ و ا)ريپذ ز و عقليست ز، در مقابل عقليگر عقل: اصطالحا(د که عقل نسبت به آن ساکت باشد يبگو يسخن يوح

ما به وحي : اوالً :د گفتيبا يدر پاسخ جناب سوزنچ. »تواند بدان قائل باش ينم ينداريچ دياست، و ه يوح يمطلق ارزشمند
 يان وحيم يزيد تمايگر سخن بايا به دي. ۱۲ميک متن مواجهيم، به عنوان يبلكه با فرآورده يِ وحي، يعني قرآن کردسترسي نداريم، 

بلكه . حتي در مورد اولياء الهي، و در فقه شيعه معصومين، هيچكس قائل به برخورداري از وحي براي ايشان نيست. و مصحف قائل بود
امكان  يحت« سروش دباغ  ينوشته اند كه طبق تلق: ثانياً. بوده است و بس) ص(ازآن حضرت محمد وحي تنها. هستند... قائل به الهام و 

و  يفهم وح يبرا ييجه گرفته اند که عقل در جاهاينت يجناب سوزنچ .«د که عقل نسبت به آن ساکت باشديبگو يسخن يندارد وح
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ات يخود آ: اي اين ادعاي غيرموجه ايشان، داللتشان ميدهم به متن قرآنتنها بر. توان چندان بدان اتکاء کرديشود و نميل ميمتن قرآن عل
اى مردم در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده : ۱۷۴نساء،(د کرده است يت عقل به صراحت تأکيز بر حجيقرآن ن

در : ۱۰اء،ينازل كرديم باشد كه بينديشيد؛ انبما آن را قرآنى عربى : ۲وسف،يايم؛  است و ما به سوى شما نورى تابناك فرو فرستاده
 ۱۳مائده يهفت سوره يهير آيعبدالجبار در تفس). انديشيد حقيقت ما كتابى به سوى شما نازل كرديم كه ياد شما در آن است آيا نمى 

. ۱۴عقل برخوردار است بر عقل است؛ انسان بدان جهت مسئول است، که از يمبتن يثاقيخدا با انسان م» ثاقيم» :شود کهيمتذکّر م
آنچه كه (اين مدعا«: در ادامه بحث آقاي سوزنچي نوشته اند. ۱۵خدا به انسان است يهين اعتقاد است که عقل عطيز بر اين يديتوح

  .»به منزله نفي مطلق ارزشمندي وحي است) پيشتر نقل كرده ايم از آقاي سوزنچي
 

وحي فرق نگذاشته  (Epistemological justification) ت شناختيو حجيت معرف (valuableness) شان بين ارزشمندييا
حجيت معرفت شناختي يعني آنكه آيا وحي از يكي از راه هايي كه معرفت شناسي به ما نشان ميدهد، ميتواند جهت احراز معرفت ! اند

گر آنكه آقاي سوزنچي نگفته اند كه يد. دبه ما مدد برساند يا خير؟ و تازه بعد از اين است كه پاي ارزشمندي وحي پيش كشيده ميشو
حال . اخالقي؟ حقوقي؟ اقتصادي؟   ارزشمندي وحي به چه معناست؟ كدام يك از ارزشها را مراد كرده اند؟ ارزشهاي زيباشناختي؟

 .را مفروض گرفته است يدارد، معرفت بخش بودن وح يفرمان اله يه حداقليکه از نظر يريآنکه سروش دباغ با تقر

اي كه سروش دباغ براي تقرير رأي »موازنه يِ متأمالنه«آقاي سوزنچي، در واپسين بخش از فصل نخست مقاله شان سعي كرده اند 
 :ايشان نوشته اند كه. خود استفاده كرده اند را مورد نقد قرار دهند

آيات و روايات به رسميت مي شناسد، انجام  را به عنوان يكي از منابع معرفت ديني و در رديف» عقل«با توجه به اينكه فقه شيعه، «
موازنه متأمالنه اقدامي است كه در خود فرآيند فقه انجام مي شود و نيازي نيست كه كسي بخواهد بين فقه و اخالق اين موازنه را 

را مسدود » موازنه متأمالنه«راه قائل باشد، ديگر » نظريه بي نيازي مطلق از فرمان الهي«اگر كسي به : انجام دهد، اما از اين مهمتر اينكه
كرده است، چرا كه پيشاپيش هر آنچه را كه در عقل عرفي دليلي بر آن نيابد، رد خواهد كرد؛ و اين منطقي است كه بر بحث مولف 

ه موازنه كه الزم(داللت بر موازنه يكسويه، و نه دو سويه «و سپس نوشته اند تلقي سروش دباغ . »حاكم است) يعني سروش دباغ(محترم
 ».دارد) متأمالنه است

و حقوق در سده يِ بيستم  ياسيلسوف سيموازنه يِ متأمالنه در فقه وجود ندارد، چه آنكه اين نظريه اي است که جان راولز ف: اوالً
، بدون ، گُمان ندارم كه چندان اخالقي باشديياز سو. حتّي فقهاي معاصر نيز از چنين رويكردي سود نميجويند. طرح کرده است

در فقه اسالمي و بخصوص فقه شيعه، : ثانياً. مياطالع جامع و مانعي، رأي اي را كه ديگري مبدعش بوده به نام ديگراني چند ضرب کن
فقه در بنِ خود، يك نظريه : ثالثاً. فقه به جاي اخالق نشسته است، كه اين خود معضالت و مسائل و مشكله هاي بسياري پديد آورده

چه آنكه عمومِ عالمان علم  ۱۶.و همين حقوقي بودن آنست كه باعث ميشود، موازنه يِ متأمالنه ممكن شود. تي استاي حقوقي سن
است که هر كدام در جايي بر ديگري  يتوانستن. حقوق و اخالق به نيكي ميدانند كه نسبت وثيقي بين حقوق و اخالق برقرار است

 .متأمالنه بسامانتر است و گذاشتن اين قيود با موازنه يِ. قيدي مينهد

و موضع مختار خود به کار بسته، در بنِ خود، واجد اصلِ  ير رأيتقر يکه سروش دباغ طرح کرده و برا يمتأمالنه ا يموازنه 
در . است يبر آزاد ين کند که مبتنيرا تدو يکند، نظاميم يعدالت خود سع يه يه، در نظرين نظريمبدع ا ۱۷جان راولز. عدالت است

 original) نيت نخستيبه نظر راولز در آنچه او وضع. شودين افراد جامعه هم، عدالت شامل حالشان ميه محرومترين نظريا

position)  ياصل آزاد) ۱. کنندين عدالت را انتخاب مياديخواندش؛ شهروندان دو اصل بن يم (liberty principle) اصل ) ۲، و
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و همه . رنديگيمنصفانه قرار م يطيکسان و شراي يتيک جامعه، در موقعين قرار، شهروندان يبد .(difference principle)اختالف
نست که چطور و چگونه ياما سوال ا. رديقرار بگ يعقالن ي يو داور يابيش بنهند، تا مورد سنجش، ارزيتوانند آراء و انظار خود را پيم
قابلِ  يهايتوان داوريگر سخن، چگونه ميد؟ به ديازيدست  يا يمشترک عقالن يه ين آراء و انظار متخالف، به رويان ايتوان از ميم

راهکار راولز . ل کرديمنصفانه تبد ين عدالتيجهت تدو يخود را به اصول مشترک (Considerable judgments) مالحظه
 .۱۸که در بنِ خود واجد منشِ گفتگوست. است (reflective equilibrium) متأمالنه ي موازنه

 يک نقطه يدن، به يمختلف، به امکان رس يهاينقادانه، و چانه زن ياست که افراد متفاوت، با گفتگوها يتيمتأمالنه وضع يموازنه 
افته يمراد راولز و سروش دباغ را درن يسوزنچ يافت که آقايتوان درين قرار، ميبد. برنديم يمشترک پ يد به عنوان اصليتعادلِ جد

ر يا به تعبين گفتگو يبلکه، ا. برسند ينهد تا به توازنينم يديق يگرين گفتگو بر دي، لزوماً و در همه جا، طرفيتين وضعيدر چن. است
بر  يکيگاه . شوديشان ميل، و حک و اصالح مواضع ايمسبب جرح و تعد. قرار دارند يجمع يکه مدام در حالت تعامل يگر، تأمالتيد
اگر فقه . شونديم ين مهميشود و گاه هر دو طرف باعث چنيم يگرير موضع ديياصالح و تغ نهد و باعثيد ميد و قيآ يفائق م يگريد

از  يکيد يجد ياياست، و در دن يبشر يث که علميم که فقه از آن حيرينسان بپذيو بد) که هست(م يبدان يحقوق يه يک نظريرا 
. ميدر نظر آور يرفتار شهروندان و شئون متفاوت زندگشود، و آنگاه نسبت فقه و اخالق را در باب يمحسوب م ياجتماع ينهادها
ن صورت، اَشکال و رفتارها و شئون و ساحات متعددتر و يبد. عتر و البته مقدمتر استيد که اخالق نسبت به حقوق و فقه وسيم ديخواه

، يو فقه يک متنِ کالمينخست، نه  ي م، متنِ قرآن در وهلهيريخاصّه آنکه، اگر بپذ. نهديخود م ياز افراد را در ترازو يمتفاوتتر
 .۱۹يهست ي ياست و ناظر به ساحت قدس ين و آموزه ها و نکات اخالقيمضام ياست که در بن و کنه خود، حاو يبلکه کتاب

 :، در بخش دوم مقاله شان نوشته انديسوزنچ يجناب آقا

ست؟ ياخالق ن يه احکام در ترازويکسوين يشان، توزيان ايا بياما آه باشد، يد دوسوين باورند که موازنه متامالنه بايشان بر ايا (1»
د يمف يا حتيبر ضرورت و  يليهست چه دل يزيوجود دارد؟ اگر تما يفقه يها ه و آموز ياخالق يها ن آموزهيب يزيا واقعا تمايآ) ۲

 يل موجهي، دلياز فعل اخالق يعيز فعل طبياشان در تميا ادله خود ايده شود، وجود دارد؟ آيسنج ياول يدر ترازو ينکه دوميبودن ا
) اند داده ي، حکم اخالقيحجاب يدانند و درباره حجاب و ب يم يحجاب را ضرور ياخالق يکه بررس(شان يخود ا يدر رد مدعا

و سکوالر، حکم  ينيردياخالق غ ي ا در محکمهيده شود آيسنج ياخالق يها با آموزه يفقه يها ه اگر قرار است آموز (۳ست؟ين
دهند؟ اگر شاخص  يقرار م ين نزاع را قاضياز طرف يکي، يچ دادگاهيا در هيصادر خواهد شد؟ آ ينيد يدرباب رفتارها يا عادالنه

د قابل دفاع باشد؛ اما چرا اخالق يرد، شايقرار گ) شمول اصطالحا اخالق جهان(خاص  يمقدم بر فرهنگها ياخالق يايسنجش، قضا
ار يندارند، مع ينيبر فرهنگ د يت اخالقيچ اولويکه منطقا ه ينيا ضددي ينيرديغ يج در فرهنگهاياخالق را يعنيسکوالر، 
چه در اخالق  -اخالق يدر ترازو يفرض امکان سنجش حکم فقه شيا پيآ) ۴اند؟،  قرار گرفته ينيد يها آموزه ياعتبارسنج

ا يگر، آير ديست؟ به تعبيانکار نبوت ن -داند يسکوالر م يرا عقل عرفزان اخالق يراس، که م يشمول، و چه در دستگاه اخالق جهان
 يدر ادامه . »داشت؟) شياند شتيش، خواه معياند خواه معرفت(نداران يد يبرا يا هيبر انکار نبوت، توص يفرض مبتن شيتوان با پ يم

را کنار  يندارين و ديت ديش حقانيشاپيکه پ است يدادگاه اخالق سکوالر، دادگاه«: نوشته اند يشان در پاورقين مطلب هم ايهم
د به يح داده است؛ پس چرا بايرا بر اخالق سکوالر ترج ينيندار شده، اخالق ديندار، اساساً از آن جهت که ديک ديگذارد و يم

 .«باشد؟ ي، قاضيبرود که قرار است خصم و يدادگاه

 يو فقه ياخالق ين آموزه هاين بياديبن يزيواقعاً تما (ب. نوشته امن يشيپ يشان پاسخم را در بندهايدر باب پرسش اول ا) الف
مهلک در اسالم بوده  يخود بدعت .جاد کرده اندياز اخالق را ا يتُه يا فقهياخالق نشانده اند و  ينکه فقه را به جايا. وجود دارد
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به تکرار آن  يازينجا نيل بحث کرده ام و در اينم، به تفصيشيپ يز، در دو مقاله ين نيت اخالق بر ديدر باب ضرورت اولو. ۲۰است
، نشانه ي، معناشناسينحوشناس يدر حوزه  (Linguistics) يزبان يکنم که دانشهايک نکته اشاره مين يتنها به هم. ستيات نيمدع

 يالمثل، معنا يف. اند ينيد - شايپ ياخالق ي يک بر ما آشکار کرده اند که واژگان و معانيوتيو هرمن ي، کارکردشناسيشناس
 يبرا يعنين است؟ يبا د يا ضرورتاً و منطقاً واجد ارتباطيآ... از مستمندان و  يريا دستگيو  يگريا احسان در حق ديو  ييراستگو

ا شرط يآ يندار باشد؟ در ثانيست ديبا يچند شود، ضرورتاً م يا يا متّصف به اوصاف اخالقيانجام دهد، و  يکينکه شخص عمل نيا
 يه يآ يست، پس معناين نيچند باشد؟ اگر چن يا يد متخلّق و متّصف به اوصاف اخالقيبا يم ين است که آدميندارشدن نه ايالزمِ د

 ينتَّقى لِّلْمده يهف بيالَ ر تَابالْك كمايه هدايت تقواپيشگان است [و[آن هيچ ترديدى نيست ] حقانيت[اين است كتابى كه در (ذَل (
ست، يبا يم) ام آنيبودن پ يرغم جهان يعل(ستند که مخاطبِ قرآن ين ين رأيه، بر اين آير اين در تفسيعمومِ مفسرست؟ مگر يچ
هراس ) ت شود؟ جيابد و هدايام قرآن بينا جهت فهم پيب يشنوا و چشم يرا داشته باشد، تا بتواند گوش يزگارياز تقوا و پره يزانيم

 يبند فوق الذکر و جاها يکه در ادامه  يست، چه آنکه با اشاراتيب نيوالر البته عجيسکسم و اخالق يوالرياز سک يسوزنچ يآقا
 .والر استيسم و خاصّه اخالق سکيوالريگر مقاله شان داشته اند، تنها نشان از عدم فهم درست سکيد

م يوالرسيشان حق دارند از سکياالبته . ۲۱زه گريسم ستيوالريسم مداراگر و سکيوالريسک. سم اوالً خود بر دو قسم استيوالريسک
در ! اما پرواضح است که مراد و منظورِ سروش دباغ کدام است. ن خطرناک است بهراسنديادگرا از ديزه گر که همچون قرائت بنيست
ن دو ياز وجوه ا ينکه چه وجهيا. والر استيتوان گفت که سکياست، م ينيد -شاي، اخالق در بن خود از آن جهت که پيثان

بل نکته آن ) ح داده انديشتر هم سروش دباغ و هم نگارنده در مقاالتشان مفصالً توضيکه آن را پ(ستيدارد، محل بحث ن يوشانهمپ
ب در مقاله ينکته عج .کندينم يرد و داوريگينم ين موضعيا اثباتاً در قبال دياً و يوالر نفيسک يايوالر و نه دنياست که نه اخالق سک

 يات بيک متکلم و متخصص الهيبه عنوان » والريات سکياله«ا از يشان گويات مقاله شان، ايکه طبق مدعن است يا يجناب سوزنچ
س ين قديآوگوست ياز کتاب شهرخدا يوالر که نامش را به تأسيکاکس با عنوان شهر سک ير گذار هاروينمونه اثر تأث يبرا. خبرند

زه يوالريکند که سکين مدعا را طرح ميوالر ايکاکس در شهرسک. است يقيعم يرتهايتوان ذکر کرد که واجد بصيانتخاب کرده، را م
 يبنا بر رأ. ز قرار داردين يحيمان مسيکامل با ا يست، بلکه در تطابق و همخوانيمخرب نبوده و ن يحيمس ينيات ديح يشدن نه تنها برا

و  يچون آزاد يمقوالت يعنيدهند، يل را تشکل ميانجن از ياديبن ياند و جزئ يدارد که اصل يمقوالت يت رو به سويوالريکاکس سک
ق و يت نسبت وثيو مسئول يا آزاديت در قرآن به کرات تکرار نشده است؟ و آيو مسئول يا دو صفت آزاديآ. ۲۲يريت پذيمسئول
 يآدم يريت پذيار و مسئوليو اخت ين آزادين است، که بيکه معتزله بدان توجه داده اند هم هم يگر ندارند؟ نکته ايکديبا  يا يمنطق

سم يوالريوالر و سکيشوند؟، و مگر از سکيوالر محسوب ميسک يجناب سوزنچ ين تلقّيز با ايا معتزله نيآ. ۲۳برقرار است يقينسبت وث
خ و عالم محقق شده است؟ از جهت يتار يايک صورت در جغرافيسم تنها بر يکوالريو قرائت وجود دارد؟ و مگر س يک تلقيتنها 

ن بر يهستند؟ ب يشتريندارند، در دادگاه واجد حقِ بيث که دينداران از آن حيشان متذکر شد، مگر در اسالم، ديد به ايهم با يگريد
 يحق در معنا يکي! ار استيندار در دادگاه فرق بسيک ديندار، و بر حق بودن يک دي ي ينداريا ديندار و يک دينِ يحق بودن د

را که به مالک اشتر نوشته ) ع(نيرالمؤنينهج البالغه ام ۵۳ يشماره  ين نامه يقيشان به يا. يحقوق يعناحق در م يگرياست و د يمانيا
 ير ميآنجا که حضرت ام! آورند ياد ميح داده است، خوانده و به يتوض يخود را در آن به روشن يو اساس حکومت و عدالت اسالم

پس زمام هواهاى نفس خويش فروگير و بر نفس خود ، در . اندوخته كار نيك باشد ها در نزد تو ،  بايد بهترين اندوخته« : نديفرما
 . شمارد آنچه براى او روا نيست ، بخل بورز كه بخل ورزيدن بر نفس ، انصاف دادن است در آنچه دوست دارد يا ناخوش مى

نان حيوانى درنده مباش كه خوردنشان را چو . مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز
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ا ي«نوشته اند ) ع(رينکه حضرت اميا ايآ. ۲۴»غنيمت شمارى ، زيرا آنان دو گروهند يا همكيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش
در عدالت و حکم  يمذهب يو ب ينيد ين و مذهب و بيل نکردن ديو دخ يطرفيناظر به ب» نشيا همانند تو در آفريشان تو هستند يهمک

شتر با عنوان ين نامه بدان اشارت شده است، با آنچه پيمردمان در ا ين تماميکه ب يا يطرف و متساويت بين وضعيا ايست؟ و آين يران
ر دارند، يکه حضرت ام يا ين تلقيا چنيو آ) ا مطابقتيم متشابهت و يگوينم(م قرابت ندارد؟يادکرديانصاف از آن  يعدالت به مثابه 

  ۲۵چند ندارد؟ ييهايم همپوشانيکه آورد يتيسم به روايوالريبا سک
اساسا سنجش  يعنيفوق، انکار نبوت است،  يها شفرض تمام بحثينکه پياز همه اشکاالت فوق مهمتر ا«: نوشته اند يسوزنچ يآقا
ه خود نبوت را منکر يما در بناست که  ياز تصور ي، ناش)شمول اخالق جهان يو حت(اخالق سکوالر  يدر ترازو يفقه يها آموزه
و  يکه عقلش توان بررس(ر يپذ عقل يها رد عالوه بر گزارهيپذ ين است که انسان ميدر ا يندارينکه اساس ديح مطلب ايتوض. است

خود  يدر زندگ يا عرصه يعنيز هم وجود دارد؛ يگر عقل يها ، عرصه)کند يکه عقلش آنها را انکار م(ز يست و عقل) قبول آنها را دارد
بکند، اما به آن  ييها يزن د ابتدا گمانهياطالع است؛ و شا يش،ساکت و بيحرکت خو يم که عقل نسبت به آن، الاقل در ابتدايدار

ح داده ام و يشتر توضيزم پيوالرياز سک يسوزنچ يدر باب درک نادرست آقا. ۲۶»بخش ندارد نانيخود معرفت اطم يها يزن گمانه
ست کارکرد استفهام را احصاء کرده يش از بيب يم در بالغت سنتيقد ۲۷يعالمان علوم بالغ: اوالً. ستيبه تکرار ن يازيگر نيد

د انجام يکه با يفالن کارکرد استفهام را در نظر داشته، اول کار يکند، شخصيادعا م يکس يوقت). ن استيش از ايهرچند که ب(اند
گر را مد نظر نداشته است و تنها کارکرد يد يچ کدام از کارکردهاينقد، ه د آشکار کند، شخص موردينست که مستدالً بايدهد ا

 يگر را نفيع احتماالت ديتا جم يمدع يعني«: انيملک يق مصطفير درست و دقيبه تعب. افته استيرا در سر داشته و مصداق » استبعاد«
از احتماالت  ياريبس ينکه نفيرا و آن ا يگريد مطلب ديئفزاين مطلب، بيبه ا. تواند احتمال مورد نظر خود را اثبات کند ينکند نم

که ورود به  يراه بردن به ساحت يعنيت شخص سؤال کننده، ير و قصد و نيق راه بردن به ذهن و ضميست مگر از طرير نيگر امکانپذيد
خود شخص سؤال کننده،  يبهء فروترن معنا که فقط خدا، و در مرتيآن ساحت را، بحمداهللا، بر هر متجسس و مفتّش منع کرده اند، بد

کرده است  ياخالق يطرفه آنکه سروش دباغ در مورد حجاب بحث. ۲۸»ت باخبر استيشود که از قصد و ن يتواند مدع ياست که م
 يبا وارونه خوان يو جناب سوزنچ) رديگين قرار ميل فروع دين قرار ذيکه فقها در موردش هم بحث کرده اند و حکم داده اند، و بد)
علم فقه را فراتر از  يکه ارائه کرده اند، حتّ ين خوانشي، با چنيجناب سوزنچ: اًيثان! جه گرفته اندين را نتياز اصول د ياصل ين، نفيد

دست به  چند، ييهايسروش دباغ، نه تنها در سخنران: ثالثاً. است يگريز دين دو چيا يب منطقيکه ترت يدر صورت. علم اصول نشانده اند
 يهايکه در مقاالت و سخنران) ن رايو طبعاً اصول د(رفتهين را آشکارا پذيدر مقاالت حجاب د. از قرآن زده است يير سوره هايتفس

آنها در جهان  يايدر اح يشان نظر کرده است و سعيا يو معنو ياخالق يبه آموزه ها ياز وجوه مختلف) ص(خود، به حضرت محمد
 يد از واديشان باين باشد، چرا به نظر ايقائل به استقالل کامل اخالق از د ياگر کس يآخر آنکه حتّ. ۲۹شده داشته است ييراززدا

سم، از يششم از کتاب اصول فلسفه و روش رئال يدر مقاله  ييمگر مرحوم عالمه طباطبا! انت خارج شود و منکر نبوت باشد؟يد
شان منکر نبوت شده بودند و کافر شده بودند؟ و مگر ي؟ مگر ا۳۰ات ندانستنديرا جزو اعتبارسخن نگفت و اخالق » يادراکات اعتبار«
ن بودند همه کافر شده بودند؟ حال آنکه سروش دباغ از ي، معتزله که قائل به استقالل تام و تمام اخالق از دييش از عالمه طباطبايپ

  ۳۱!ز دفاع کرده استين نياخالق بر د يابتناء معرفت شناخت
مورد  يراس که به عنوان نظام اخالق ين دستگاه اخالقيعالوه بر ا« : د راس نوشته انديويد يدر مورد نظام اخالق يجناب سوزنچ

» ف در نظر اوليوظا«داند که از سنخ  يم يرا فعل اخالق يشان شرح داده، فقط فعلين به کار رفته، آن گونه که ايتوز يشان براينظر ا
را ندارد  ينيقضاوت در مورد اخالق د يستگين دستگاه از دو جهت، مستلزم انکار نبوت است؛ و لذا شايا. باشد) ا مشتقين ياديبن(



٨ 
 

شوند؛  يشمرده م يفه اخالقي، وظ»ف در نظر اوليوظا»ن دستگاه، فقط ياوال در ا). مخالف داشته باشد يش رايد از پينبا يرا قاضيز)
در  ي، حتينداريکه فرض نبوت و د يشوند؛ در حال يخود فرد مستند م يدراک اخالقو ا يف هم صرفا به شهود اخالقين وظايو ا

که عقل در مورد آنها ابتداءا ساکت است؛ اما امکان (ز را يگر ف عقلياست که انسان وجود وظا يي، در جايحداقل ينداريد يفضا
تواند وجود داشته باشد که ممکن است  يم يفياست که وظاندار قائل يک دي يعنيقبول دارد؛ ) کند ينم يا بد بودن آنها را نفيخوب 

ضرورت  ين الهيت از ديز است که قبول و تبعيگر ن موارد عقليهم يرد؛ و اصال برايمن قرار نگ يابتداءا و مستقال مورد شهود اخالق
ند کدام دستگاه يگويشان نميا اام. »را ندارد يهمه احکام اخالق ييت شناسايراس ضرورتا ظرف يکند؛ پس دستگاه اخالق يدا ميپ

ن ياست؟ ا يتين ظرفيکدامشان واجد چن ينيد ياخالق ين دستگاه هايرا دارد؟، و از ب يهمه احکام اخالق ييت شناسايظرف ياخالق
 يفرهنگ براث دارِ ي، مي، برآمده، همگيکه در دل فرهنگ اسالم يمتعدد ياخالق يه هايد مد نظر قرار داشت، نظرينکته را هم با

ر و کالم يهمچنانکه منطق و تفس. ات کرده انديت را بر تن آن نظرياز شرع ياست، و مسلمانان تنها جامه ا يو فرهنگ شرق يونانينِ يد
ه يدهم به همان نظريشان را توجه ميباز ا. برديم يتمدن-ين دو حوزه فرهنگيراث و نسب از هميز ميگرشان نيو فقه مسلمانان و علوم د

ا با استشهاد به يه را ساختند و ين نظريهان، خودشان ايون و متکلمان و فقيا عالمان مسلمان، خاصّه اخالقيآ .يفرمان اله يداکثرح ي
  .۳۲ش برگرفته انديخدا و کافر ک يان بيونانيخ، از يمتونشان و تار

شان نوشته يا. است ياخالق يو مقوله » عنوان»ک يخود » حجاب«نکه، يبر ا يکرده اند مبن ييادعا يگريد يدر جا يجناب سوزنچ
» ستر«از آن با واژه  يات فقهياست که در ادب» يپوشش خارج«درباره  يکه امروزه محل بحث است، اساسا بحث» حجاب«کلمه « : اند

ر مرتبط با يغ يارهارفت«ز يو ن» گفتار«به  يبدن سروکار دارد؛ و ربط ين اصطالح، اساسا با مفهوم پوشاندن اعضايشود؛ و ا ياد مي
سنده محترم يکه نو(» م رابطه با جنس مخالفيدر تنظ ين و انسانياز گفتار و رفتار مناسب و مت يريگ بهره«ر يلذا تعب. ندارد «پوشاندن

تمام  ي، حتيدرباره مفهوم عفت است نه درباره مفهوم حجاب؛ مثال ممکن است کس يحياساسا توض) ح حجاب آوردهيتوض يبرا
االن پوشش و حجاب او «توان گفت  ينجا ميدر ا. ن نداشته باشديرا کامال بپوشاند، اما مثال گفتار مت) صورتش يحت(بدنش  ياعضا

گرفته شود، با دقت در لوازم گفتار  ين عفت و حجاب جديب يين تفاوت معناياکنون اگر ا... ستيفانه نيعف يکامل است، اما گفتار و
شان يکه ا يميالبته در حد مفاه(رد يمورد مالحظه قرار گ يتواند با عنوان اخالق يز مين» پوشش»ود بحث توان نشان داد که خ يشان ميا
ن يخاص عناو يريا مسامحتاً و به تعبي (Categories) مقوالت. به خطا رفته اند ياما جناب سوزنچ. »)نامند يم» ستبر يم اخالقيمفاه«

(Titles) مندياز سنخ مفاه (Concepts). ن مهم وفاق دارند که يلسوفان زبان بر ايو ف يزبان يز عمومِ عالمان دانشهايروزه نام
ر يک نُماد غيا از يک زبان خاص يجمله در /عبارت/ک واژهيک جامعه از يج و مورد قبول افراد ي، راي، قرارداديدرک عرف] مفهوم[

 يجاد قرارداديک جامعه، سبب اياذهان افراد  (Collective intentionality) ي يجمع ي يگر، جهتمندير ديبه تعب. است يزبان
امروز، که طبق تتبعات  ياما آشکار است که حجاب نه تنها در جامعه . رشِ افراد آن جامعه استيشود که مورد وفاق و قبول و پذيم

، )ستيکه ن(بود يم ياخالق يتنها اگر، حجاب واجد ربطاگر و . شودينم يسوزنچ يآقا يز، مشمولِ تلقّيدر جوامع گذشته ن يخيتار
اما، . ۳۳ميبه حساب آور ياخالق يک مقوله ي (Signified) ا مدلوالتيق ياز مصاد» يمصداق«ت آن را به عنوان يم در نهايتوانستيم

 يو بر ماد) ن استيکه چن(شودرفته يپوشش پذ ياگر حجاب به عنوان نوع. از نظام پوشاک زمانه ياست و بخش يحجاب تنها پوشش
ان ير آدميک مفهوم در ذهن و ضميتوان از حجاب به عنوان يا مياست که آ يدنيآنگاه پرس). است يکه ماد(ميز صحه بنهيبودنش ن

داشت که  يا ي، چنان تلقّ (subjective)اند يم که جزو امور انفُسياز مفاه) و موجه است(ميتوانيا ميگر، آير ديسراغ گرفت؟ به تعب
ا يگر سخن، آيا بالعکس؟ به دياز آنها سراغ گرفت؟ و  يد و در جهان آفاقيازيآنها دست  (objective)يآفاق يم به جستجويبتوان

گر يکدير حجاب را به ينظ يا يا امور آفاقي، و )المثل عفت يف(را  يم اخالقير مفاهينظ يا يممکن و موجه است، که امور انفس
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م و نه همه ياز مفاه يآنهم در مورد گروه(ميابيم، مصداق بيدانيم ميآنچه را که مفاه يم برايتوانيما تنها م. م؟يل کنيم و تحويفروبکاه
، از آنچه يچ ابزار معرفتيتوان با هينسان، نميبد. منديق همان مفاهيا مصاديقند و يم همان مصاديم که مفاهينکه ادعا کنينه ا). ميمفاه
  .طرح کرده اند دفاع کرد يسوزنچ يآقا

است، به نقد ) يو فقه( يتيهو يسروش دباغ را که حجاب مسأله ا ين رأيکرده اند، ا يدر ادامه بحثشان سع يجناب سوزنچ
ک ياز  يدارد، و تخط يرا در پ يشدن، ربط و نسبت اخالق يتيا هوي ين فقهياساسا خود هم » ده اند کهيجه رسين نتيو به ا. بکشند

شان در ين ايهمچن. »ک اقدام خالف اخالق استيکند  يم يزندگ يتيا هوي يکه در آن عرصه فقه يکس ي، برايتيا هوي يهرفتار فق
ز، و عقل يعقل پسند، عقل ست يگزاره ها :مينکه ما سه سنخ گزاره داريد بر اين قسمت، با تأکيمقاله شان، و خاصّه در هم يجا يجا
د عقل ين وجود دارد که صيدر د ييجه گرفته اند که عرصه هاينت). زنديعقل گر ينيد يگزاره ها ينکه برخيد بر ايو با تأک(زيگر
 ييشناسا يبرا ييتنها وجود دارد که عقل به يها عرصه يدر زندگ«شان ير خود ايبه تعب. شود، اما التزام بدان واجب استينم يآدم
شده  يسپس مدع. »دارد يح زندگير صحيشناخت مس يبرا يا اضافه ييراهنمااز به يل نين دليکند و به هم يت نميسته کفايبا ي فهيوظ

ت يرا رعا ياو داده که در آن برنامه فقط مصلحت و يزندگ يبرا يا اش برنامه يرحمت و مهربان يبه اقتضا«اند که خداوند به مسلمان 
مطرح کرده باشد، که در ابتدا ضرورت آن را درک فه او يرا به عنوان وظ يممکن است موارد. شيخو يبرا يچ منفعتيکرده، و نه ه

ن امور از يده اند که ايجه رسين نتيز به اين مقدمات نيبعد از ا. »ص خداوند درست استينکند؛ اما اگر خدا واقعا خداست، حتما تشخ
د يويد يدر دستگاه اخالقشان يز نوشته اند که حکم ايت نيدر نها.ف استين وظايان ايز بين ياست و حکم فقه يق فقه فهم شدنيطر

ک ين باورها، به عنوان يا ين است که مسلمان دارايش، ايبهبود خو ي، و هم اقتضايسپاسگزار يهم اقتضا« : گنجديز ميراس ن
ک ي ياست، عمل به آن برا يک حکم فقهيپس اگر حجاب . عمل کند يتک احکام فقه به تک» در نظر اول مشتق يفه اخالقيوظ«

  ».است يفه اخالقيک وظيمسلمان، 
هر چند . گر دارنديکديت و اخالق، سه ساحت مجزا و منفک از يفقه، هو) الف: اوالً. کنميشان ذکر ميا ين رأيسه نکته را در باب ا

 يت و اخالق سه نظام مفهوميبر ما روشن است، که فقه،هو يبه لحاظ زبانشناخت) ب. گر داشته باشنديکديبا  ياست که تعامل يتوانستن
البته  (ج. ز دارنديمتفاوت ن ين قرار سه ساحت مصداقيبد. ستيقابل فروکاست ن يگريچکدام به ديکه ه. گر را دارنديکديزا از مج

ن ياما ا. است که دچار تداخل و تعامل شوند يمختلف توانستن ياقهاي، در سيمفهوم ين نظامهايا يواضح و مبرهن است، که هر سه 
گزاره ها را به سه قسم  يشان به درستيا) الف: اًيثان). انجام داده اند يسوزنچ يچنانکه آقا(است يگريبه د يکير از فروکاست يغ

ل يچند را ذ يا يو اخالق يفقه يگزاره ها) ب. نديآ يفراچنگ عقل نم ينيد يگزاره ها يز نوشته اند که برخيو ن. م کرده انديتقس
ما . رديز قرار بگيعقل گر يل گزاره هايمثل حجاب، ولو ذ يشده اند، حکم يو طبقِ آنچه مدع. داده اند يز جايخردگر يگزاره ها

 ۴۶و  ۴۴سوره انعام، و  ۹۸و 65ه يمثل آ(که در قرآن آمده  يفقه) ۱: نجا دو مقوله را خلط کرده اندياما درا .ميم بدان ملتزم شويمکلف
به فقه اهللا ممکن نباشد، اما علم فقه را که  يما دسترس يد برايشا. يز دومياست چ يشرب يز است و علم فقه که دانشيک چي) اسراء

است و  ينيزم يکه آشکارا هم خود علم) علم فقه(يخود دارد چه؟ دوم يو غبار فرهنگ زمانه را بر رخساره  ينياست و زم يبشر
رش يشان در مورد قبول و پذيا يادعا) ۲.د روان شوديعقل پسند با يگزاره ها يرد؛ به ناچار در پيگيگر مدد ميد ينيهم از علوم زم

د نرفته است؟ و يصراحتاً تأک يمگر در قرآن بر عقلِ آدم. ک مسلمان آشکارا با نصِّ قرآن در تضاد استي يز برايعقل گر يگزاره ها
ن يورزند، ا يان نشده که چون تعقل نميمان باز مرد يتوسط عده ا... امبر و قرآن و يو پ يرشِ وحيمگر به صراحت در مورد عدم پذ

وقَالُواْ لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِالَّ من )د يفرمايبقره که م يسوره  ۱۱۱ه ير آيز در تفسيمفسر بزرگ قرآن ن يزمخشر .۳۴رند؟يپذيامور را نم
و گفتند هرگز كسى به بهشت درنيايد مگر آنكه يهودى يا ) [ن كُنتُم صَادقين كَان هودا أَو نَصَارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتُواْ برهانَكُم إِ
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که  يقينوشته است هر تصد ي، به درست]گوييد دليل خود را بياوريد ايشان است بگو اگر راست مى] واهى[ترسا باشد اين آرزوهاى 
گر يماند؟ و د يم يک مسلمان باقي يز برايعقل گر يها رش گزارهيپذ يگر چه جايپس د. ۳۵ل نباشد فاقد اعتبار استيبر دل يمبتن

به . ز استيجزو امور عقل گر يا فقهي يک مفهوم و حکم اخالقير که حجاب در مقام مصداقِ ين تفسيم با ايآنکه، اگر تنها بخواه
د ين بايهمچن. ماند ينم يحکم باقن يد در ابطال ايترد يبرا يينهد جايو عقل پسندبودن صحه م يل آورياستشهاد نصِّ قرآن که بر دل

ر يا به تعبي. تواند اتخاذ موضع کندياً و اثباتاً در مورد آن نمي، نفينکه عقل آدميا يعني، يز بودن گزاره ايمتذکّر شد، که عقل گر
اً و اثباتاً با تمسک به يم نفيو اگر ما نتوان.کنديشه ميچند سکوت پ يياست که عقل ما در مورد گزاره ها يجزو همان ساحت ينيتگنشتايو

که  يتنها حکم. ماند ينم يا عدم التزام بدان باقيحکم دادن به التزام و  يبرا ييم، جاييبگو يسخن محصّل يعقل در مورد گزاره ا
خالف و که در ت يک رأيهر بار بر  .دهنديموضعِ مختار خود را نشان نم يجناب سوزنچ) ثالثاً. قِ حکم استيشود داد، حکم به تعليم

 يم ييدر جا. سميوالريد راس و سکيويد يشان در مورد نظام اخالقيالمثل رأ يف .کننديم يگرشان است پافشاريد يتناقض با رأ
ن نظام يسند که اينو يگر ميد يک جايرا حمل کند و ناکار آمد است،  يم اخالقياز مفاه يليتواند خ ينم ين نظام اخالقيسند اينو

سروش دباغ  يدارند رأ ينجا خودشان با تمسک بدان سعياما در ا. نبوت است يوالر است و در بن خود نفيسک ياياز دل دن ياخالق
  ). سروش دباغ را رد کنند يده بودند رأيکوش! والريه گفتمان سکيمقاله شان با توسل به نظر يهمچنانکه در ابتدا(را رد کنند

را که از مؤلفه ها و مقومات  (identity) «تيهو» يچ استدالليب و بدون هبودن حجا يتي، در ادامه نقد هويسوزنچ يجناب آقا
راس، که محل استناد  ياگر به همان دستگاه اخالق« : داده اند و نوشته اند يجا يمِ اخالقيدر عداد مقوالت و مفاه. است يفرهنگ

» بهبود خود«را به ياست؛ ز» فه در نظر اول مشتقيوظ«ک ي، الاقل يا فهين وظيتوان نشان داد که چن يشان است مراجعه شود، ميا
البته نه در  –گانه يب يتهايت خود، و هضم نشدن در هويم اصرار بر هويابي يم، ميخود هم دقت کن ياگر در شهودات اخالق. انجامد يم

چ يبودنش را به ه يرانيکه ا يا يرانيمستحسن و مطلوب است و مثال ا يامر - انجامديب ين اخالقيقوان ي، که به نقض برخيحد نژادپرست
ب، اگر حجاب، ين ترتيبه هم. سته مذمت استيدگانش ندارد، شايدر د يا ژهيران ارزش و احترام ويا يرد و مفاخر فرهنگيگ يم

ک يک مسلمان، ياو به عنوان  يبه آن، برا يياعتنا ي، و بيک التزام اخالقيک زن مسلمان دارد، التزام به آن، ي يبرا يتيهو ي هيسو
 ين است که مردمان، حتي، ايتيک امر هويبودن مساله حجاب به عنوان  يبر اخالق يا شاهد ساده. رود يبه شمار م يضعف اخالق

حاضر ) دا کردهيهم پ يتياو صبغه هو يکه کامال برا(را که به خاطر حفظ حجابش،  يا  رمسلمانان، دختر مسلمان محجبهياز غ ياريبس
شان يا. »نديستا يت و اعتقاداتش را ميدر حفظ هو يو يدانند، و استوار ين ميسته تحسيشود، شا يها م تيمحروم يبه تحمل برخ

ساده انگارانه تنها تذکر  يليفتند؟ خين يش باشند، چه کنند، که به دامِ نژادپرستيت انديهو يح نداده اند، که اگر قرار است کسانيتوض
ح نداده اند که، آن باورها و ين توضيهمچن!. ديفروغلت يکه در نژادپرست يد، البته نه در حديش باشيت انديت گرا و هويداده اند که هو

م؟ و يد کنيدرمانشان چه با يز باشد، برايعقل گر يشان مراد کرده اند، اگر قرار باشد، از جنسِ گزاره هايکه ا يا ينيمعتقدات د
ت در ين داده اند که محافظت از هويبه ا يت و اخالق وجود دارد؟ که رأيهو نِيب يح نداده اند که چه ربط منطقين توضيهمچن
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