


اخالق یا احکام   

 
 بررسی حجاب از نگاه قرآن و اخالق

ما در محیط متضادی زندگی میکنیم که افکار و عقاید متفااو  
وگاهاً متضاد ومقابل زیاد هست و الزمه زندگی در این محایاط 
یکی بحث علمی و فکری است و دیگری روحیه حقیقت طلبی، 

ای باه دور از تعصاب والابته خاشاع در بارابر حقیقت ،  روحایه
باید سخن و کالم یکدیگر را بشنویم و بعد در مورد آن ماوعاع 

 گیری کنیم..

البته باید برایامن یک امتیاز مثبت باشد که جریان دانشجاویای 
 دانشااگاااهااامن هاانااوز یااویاااساات، حااتاای در امااتااحااانااا  
تشکلی نرشیه ای مینویسد و عقیده ای را مطرح میکندو باعاد 

شود ونقد میکند والبته این جریان یاویاا  نرشیه دیگر نوشته می
 یک تاخیر چند ساله هم دارد.                                    

منظورم تاخیر از آقای رسوش وآقای حسین سوزنچی وجاماعای 
 دیااگاار از اساااتاایااد کااالم وفااقااه وفاالااساافااه هساات.

حاداقالای «ماجرا از نظریه آقای رسوش رشوع میشود، نظاریاه 
 »حجاب در ترازوی اخاال «که برخی  در مقاله  »فرامین الهی

               . کااناانااد.                       آن را مااطاارح مای
نظریه ای که رشوعش با نگاه حداقلی و انحصااری باه باحاث 
رسالت است که در مطلب راه رسالت مطالعه کردیاد و اداماه 
 .اش را در بحث نرشیه سالم دیدید.                      

چون خوانندگان این نرشیه را اساتید و دانشجویانی حاقایاقات 
جو و بدون تعصب میدانیم ابتدا به بیان نقدهای وارد باه ایان 
نظریه می یردازیم وسپس فلسفه حجاب وحدودش را از ناظار 

 اسالم بیان میکنیم.

حال این سئوال ییش می آید که چگونه بیان فاعال اخاالقای «
وعقل برشی در زمانه جدید انتخاب کرد .از نظر بزرگان دیان و 
روشنفکران کنونی لزومی به انتخاب نیست؛بلاکاه باا ناظاریاه 

 »حداقلی فرامین الهی بین این دو تعادل و توازن ایجاد میشود.

آیا ما حقیقتا بین این دو راهی قرار میگیریم  که مجبور باشیام 
تعادلی را انتخاب کنیم ؟ وآن تعادل نتیجه اش بشاود ناظاریاه 

   ؟حداقلی فرامین الهی؟                          
 ؟جایگاه عقل در درک مصالح و مفاسد کجاست؟            

اینکه یریز وسیله برقی خیس نباشد هم عقل می یاییارد وهام 
ی  سازنده آن وسیله برقی، اما نحوه ی راه اندازی چه طور؟نحوه

وصل قطعا  به هم چه طور؟ آیا عقل این حکم را برای شاااام 
 کند که برای سایر جزئیا  باید کاتالوگ را مطالعه کنی؟ می

اگر عقل خود اعرتاف میکند که من جزئیا  را منیادانام وباایاد 
مراجعه کنم به نظر سازنده که از من عامل تر به ایان دساتاگااه 

کاناد کاه ایان  میتواند به طور همزمان این حکام را هام مای
هایی از نوع اساتفاده را آورده است و  حداقل ی عامل ،یک سازنده

بقیه را عقل باید استدالل کند عقلی که خود ماعارتف باه کام 

  بودن اطالعاتش نسبت به سازنده است ؟  

عقل ما مدرک بعضی کلیا  است ،این را منکر منایاشاویام اماا 
عاجز از فهم یکرسی دیگر از مفاهیم هم هست،منظورم فاقاط 
مفاهیم غیبی نیست بلکه بعضی از مفاهیم مادی هام عااجاز 

 است،نشانه اش هم زیاد است در زندگی های ما.

بحث منشأ بودن دین یا عقل برای اخال ، وابستگی بسیاری به  
بحث عقلی بودن و یا رشعی باودن حسسان و قساباح دارد. در 

باره نظریا  گوناگونی مطرح شده است. ناظاریاه درسات  این
که حسسان   این اند و آن هامن است که گروهی از مسلامنان گفته

کند و  و قسبح، ذاتی اشیاء است و عقل، حسن و قبح را درک می

یعنی عقل ما مایاتاواناد  .»حسن و قبح دو امر عقلی هستند«
تحلیل کند که عدالت خوب است)حسن( وظلم بد وقبیح است. 
بر این اساس، عقل، حاکم بر حسن و قاباح صافاا  اخاالقای 

باشد؛ و اخاال ، اعاتابااری  خواهد بود و منشأ اخال ، عقل می
گیرد. اما ناگافاتاه منااناد؛  بنفسه داشته و از عقل رسچشمه می

کسانی که اخال  را مبتنی بر عقل دانسته و معتقد به حسسن و 
قسبح عقلی شدند، چنین نیست که مقام کشف افعال یسنادیاده 
و نایسند را لزوماً تنها بر عهده عقل بگایارناد. انادیشامانادان 

کنند که برای درک برخی و حاتای  اسالمی بر این نکته تأکید می
هاای  های یسندیده و نایسند اخالقی به آماوزه بسیاری از آموزه

هاى مهم این نظریه، آن اسات  دینی نیاز است. یکى از ویژگی
که هم به نقش عقل و هم به نقش وحى در منشأ و تشخایا  
صفا  اخالقى توجه شده است.  بنابراین، هر چند باخاشای از 

دست آورد؛ اما عقل و   توان از راه تعقل به  صفا  اخالقى را می
ها و فضاایال و رذایال کاا   وجدان براى تشخی  همه ارزش

هاى آن به دستگیرى و راهناامیاى  نیست و به سبب محدودیت
وحى آسامىن در قالب دین کامل نیازمند اسات. باراسااس ایان 
دیدگاه وحى الهى و عقل، دو منبع اساىس در شناخت و ماناشاأ 

 اند. بایدها و نبایدهای اخالقی

البته ناگفته مناند که آقای رسوش در مقاله ی میکور تالش کرده 
شنااخاتای،  اند که روابط بین دین و اخال  از چهار منظر داللت

شناختی بررسای کاناناد.  شناختی و روان وجودشناختی، معرفت
شنااخاتای را  نویسنده محرتم ابتنای اخال  بر دین از منظر روان

و »نظریه حداقلی فرمان الاهای«یییرند، اما با ارائه تبیینی از می
، ابتنای اخال  بر دین را در سه »نظریه حداکرثی فرمان الهی«رد

چون از بین چهار حوزه در مقاله  فقط کنند.  عرصه دیگر رد می
از حوزه داللت شناسی نام برده بودند ما هم فقط همین حوزه 

 کنیم. مطرح می

در حوزه داللت شناسی منظور این است که واژگان ومفااهایام 
اخالقی برای فهم نیاز به رجوع به رشیعت ندارند  وبدون شاک 
قبل از رجوع به منت مقدس)قرآن( برای افراد جامعه ماعاناایای 

حاتای اگار  دارند ولیا اخالقیا  عقلی ومستقل از دین اسات.
های اخالقی ییش از استقرار رشیعت در جامعاه،  بسیاری از واژه

داللت خاصی داشته باشند )که دارند( کامال محتمل اسات کاه 
بعد از آمدن و استقرار رشیعت تغییری در بار معاناایای الاقال 
برخی از آنها حاصل شده، و بلکه واژگان جادیادی باه عارصاه 
مفاهیم اخالقی جامعه اعافه شده باشاد؛ و الاقال در ماورد 

نیاز از مراجعه به متون دینی نیستیم، یس  داللت این واژگان بی
 شناسی نارواست. سخن از استقالل کلی عقل در عرصه داللت

محور باشد، )در مقابل آیین  ویژه اگر مانند اسالم منت رشیعت، به
محور( خودش یک کاربار  محور است نه منت مسیحیت که شخ 

زبانی مهم و اثرگیار است کاه باا باه کاارگایاری واژگاان در 
های مختلف سعه و عیق معنایی و بلکه تغییر در معنا را  سیا 

 زند. آورد، و گفتامن جدیدی را رقم می یدید می

عقل مردم یک جامعه درک میکند که نیکی به والادیان خاوب 
است یس این یعنی دیگر لزومی به بررسی ایاناکاه قارآن چاه 
نظری دارد درمورد احسان به والدین نداریم)نظر آقاای رسوش 

 در حوزه داللت شناسی(

اما ما میگوییم براساس نظریه معنای کاربردی )که باز هم خاود 
آقای رسوش برای اثبا  اینکه اخالقیا  از حیث داللت شناسای 
نیازبه شارع مقدس ندارند(؛عیق وسعه معنای واژه ها بستاگای 
به استعامل آن واژگان در جامعه دارند و اسالم یک کاربر ماهام 
زبانی است که معنای واژگان را می تواند زیادتر یا کمرت از آنکه 

 مردم جامعه استفاده میکنند،بکند.

احسان به والدین فقط انفا  نیست اینکه از لحاظ مالی هاوای 
 ی حرف زدن ،نشاسانت، آنها داشته باشیم نیست،بلکه در نحوه

حتی دادن اشیا به دست آنها هم شامل میشود که از این لحاظ 
من باید به شارع مقدس)قرآن وسنت( مراجعه کنم واخاال  از 

 حیث داللت هم مستقل از رشیعت نیست. 

تا اینجای بحث سعی در بررسی درستی و ناادرساتای ناظاریاه 
بود تا ببینیم بحثی که در نرشیه ساالم  »حداقلی فرامین الهی«

 سوار بر این مبنای فکریست درست است یا غلط.

البته این نظریه اشکاال   وارده ی فلسفی و مغالطه ای زیاادی 
دارد که نه در حیطه اطالعاتی ماست ودر حوصله ی این نوشته 
وشام میتوانید در یک محیط علمی وبا اهل علام باه باررسای 
دقیق بپردازید که در این راستا مطالعه نقدهایای کاه تاوساط 
اندیشمندان مختلف و به خصوص آقای حسین سوزنچی مطارح 

 کند. شده است به طالبان حقیقت کمک شایانی می

درباره اینکه آیا این دونفر چنین اجازه اجتهادی دارند یا خایار؛ 
چون در سایت اینرتنتی خودشان این ادعا مطرح شده، ما حمال 

)هرچند هامن کسی که به آنها اجازه اجتهاد  کنیم بر صحت می
 داده نیز در این مسأله با آنها مخالف بوده است(؛

اما آنچه برای قضاو  درباب مجتهدانه بودن یاا ناباودن رای   
هاایای، اساتادالال   یک نفر، مالک است، بیش از چنین اجاازه

ایشان است؛ و کسانی که با عرصه فقاهت به طور تاخاصاصای 
دانند که مطالبی که از این دو نفر در این  آشنایند به وعوح می

تواند در حد ماطارح کاردن یاک  رابطه نقل شده، حداکرث می
احتامل باشد. مرحوم قابل، رصیحا ادله خود را در حاد ایاجااد 
یک احتامل قابل اعتنا دانسته، و دکرت کدیور هم اوالً در مطلب 

در «خویش، نظر خود را با قیودی، مقید کرده )مانناد ایاناکاه 
مناطقی که یوشش رس و مو و گردن زناان ماتاعاارف اسات و 

نپوشانیدن این مواعع مفسده دارد، بانوان موظف به یاوشاش         
                                .                                    »ایاان مااواعااع هسااتاانااد.
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میرفتم،میرفتم تا بر پیشانی نوجوانی بسته شوم کهه 
مسافتی طوالنی را برای زیارت معلمی حکیهم ،طهی 

دانستم هدفش ازبسنت من بر پهیهشهانهی  کرد. منی می
نسههه    کند و اش چیست؟ چرا میخواهد مرا زبان دل

علی اکربی بودنش را فریهاد بهدنهد. از احسها  او 
نسبت به جمله حک شده بر سینه ام خرب نداشتم، تا 
اینکه دستان لطیف و مهربانش را بر پیکر نهیهیهف 

احسا  کردم، دست هایی که بوی کتاب و دفرت  خود
 و هیاهوی دوران نوجوانی را تدایی میکرد.

بی قرار بود، انتظهار در چشهامن پهر امیههدش مهو  
میدد.آرام اما با غرور، مرا با پیشانی اش ههمهنهشهیهن 
کرد. اکنون دریای متالطم درونهش را بهههرت حه  

کنم و می دانم برای رسیدن به مقصود بی تهابهی  می
میکند.لیظه ها میگذشت و انتظار و انتظار، تا ایهن 
که صدای جمعیت و حرکت این سی  پر تالطم، خهرب 
از ورود معلم بدرگواری میداد که خود را نه معهلهم، 
بلکه نددیک و نددیکرت، برادر یا شاید پدر، او خود را 

 پدر بدرگ ِدانش آموزانش خطاب مینمود.

پدر آمده بود تا باری دیگر از خدعه و نیرنه  خهرب 
دهد و فرزندان را هوشیارکند که مبادا خواب مبانند، 
نکند همه چید به دست بی رحم فراموشی سهرهرده 
شود.پدر آمده بود تا برای جنگی که قلبها و هویتهها 
را نشانه رفته است ،ه  من مبارز را فریاد کنهد.پهدر 
آمده بود،رسبازان را به سالح ثبات قدم مجهد کهند و 
یادآورشود که مبادا راه عده ایی را پیش بگیرند کهه 

کنند و از اههمهیهت  آن ها را ازهویتشان بیگانه می
 های دانشجویی گفت . فعالیت

پدر نگران بود، او از چهره های نقاب زده ای خهرب 
مهاو  میدادکه که مارا به ضاللت می بهرد و باشهرافهت
های  پیرشفت و استقالملان رس ستید دارد و متام نقشه

کهنهد،وبهاز از  شومش را پشت لبخند ی مخفهی مهی
شهان در کشهور خهرب  ارصار آنها به روا  سبک زندگی

میدادکه عاقبتی جد تبدی  شدن به بره هایی رام در 
مقاب  آنها ندارد، از احتیا  مربم کشور بهه جهوانهان 
مومن ،وفادار، بابصیرت،فعال و با ابتکار، سخن گفت 
از اینکه دشمن  چه تالش هایی برای جدایی مها از 

های دراز مهدتشهان واز  ،از برنامه  رسنوشتامن کرده
فردایی که از آن فرزندانش است ،از خهود سهازی و 
دگر سازی و از چندین و چند نکته ناب وپر حرارتهی 
که عشق پدر به فرزند را به زیبایی هرچه متام تر به 

 منایش میگذاشت.

اکنون که پدر سخنان حکیامنه اش را ختم میهکهرد ، 
میتوانستم تدریق عشق و حیات و امید دوباره را در 
پیکر متام فرزندان  شیفته او دریابم. تازه میفهمیهدم 
که علت جمله حک شده بر قهلهبهم کهه زبهان دل 
نوجوان شده بود چیست.گویی میخواست به همگان 
بگوید: همچون علی اکرب که در راه والیت و در راه 
عشق جان فدا کرد، او نید در راه والیت و عم  بهه 

 فرامین پدر از دادن جان باکی ندارد.

 سالم رساند. راستی پدر به شام هم
 به امید بسته شدن بر پیشانی علی اکربهای روزگار.

 نسل علی اکبریم

کمی حهقهیهقهت طهله  

هها را  باشیم،  نهامهمهکهن

بخواهیم. بی هویتی انسهههان 

در عصهر مدرن یهک توههم نیهسهت. 

یک دروغ هم نیست.بی هویتی حقیقت 

 .زندگی امروز ماست.                    

مثر زندگی این کلامت هستند که با  در این درخت بی

اند. رشافت، نامو   مفاهیم حقیقی خود بیگانه شده

 و هویت، کلامت ناشناسی برای برش امروز هستند.

هها   شهر ها در ساخت آرمان ی انسان تالش های گذشته

ها رمق رسهیدن بهه  شکسهت خهورده و این شکسهت

.        این ناممکن متعالی را از  انسان گهرفهتهه اسهت.  

شهر در تعاریف متعدد ناممکن تلهقهی  اگرچه آرمان. 

شود ولی این ویژگی خدشه ای بر حیثیتهش  می

وارد منی کند و نکته اسهاسهی کهه 

فههرامههوش شههده تههالش بههرای 

ها است که  رسیدن به این آرمان

.                  زنههد. زنهدگههی را رقههم مههی

امهروزه انسهان ارزش هها را آن 

کند نه  خواهد تعیین می طور کههه می

آن طهور که هسهت و قهوانین و اخالق را 

کند که هویت  ی اصولی تعیین می برمبنا

بخشد. واگهر  و اصالت را به فردیت می

ی ما درگیر اومانیسم حاد هسهتهیهم بهه  نگوییم همه

ایم. در اینجا است که اصالت  خود دروغ بدرگی گفته

دهد و دنهیها    انسان معصومیت خود را از دست می

 .گیرد.                 راه هرزگی را پیش می

مسئله مهم برای برش این است که منی تواند دنهیهای 

بهرتی را متصور شود و ذهن او اشباع شده اسههت از 

 .میدودیتی به نام آزادی.                       

اکنون که آزادی نوع برش در اولویت قرار گهرفهتهه و 

الوهیت بخشیده شده، انسان دربند ترین اسهیر ایهن 

                         .دنهههیهههاسهههت.               

                                         رحم در عامل اگرهست عج  دارد و ب          ” 

 . “         که این همه طائر روح از قف  آزاد کند      

کهرد و  زمانی هگ  آزادی را فهم از آزادی تعریف می

های متهمهدن  دید ولی اکنون انسان می دست نیافتنی 

 دانند که آزادی چیست؟ پندارند و منی خود را آزاد می

 ها از خهود بیگهانهگهی اسهههت. مشهک  دیگر انسهان

از خودبیگانگی خود موضوعی پیچیده و قاب  تآملی 

های بعدی اگرعمری باقی باشد در  است که در مقاله

سال تیصیلی بعدی بهه آن خهواههیهم 

پرداخت. اما آنچه با آن طهرفهیهههم از 

خودبیگهانگهی در تعاریف مهارکهه  

اسههت کههه امههروزه نههه بههنههام 

ازخودبیگانگی و یک ویژگی مهذمهوم 

بلکه به عنوان حقیقت زندگهی و قهوانین طهبهیهعهی 

شود.آنجایی که انسان رفع نیاز خود را در  پذیرفته می

نیاز آفرینی برای دیگران بیابد و وضیعت مالی را بهه 

عنوان هویت اجتامعی برذیرد بدستان خود هویت را 

 بدار آویخته است.

دیگر کسی از حکومت عدل علی سخن به میان منهی 

آورد و اگر چیدی هم گفته شود بها 

لبخهندی ناشهی از شکهسهت و 

توهم می پهنهدارنهد. وتهالش  

دراین باب نید کههاری اسهت 

ب  دشهوار با جهامهعهه 

ای که توانایی تصور دنیایی بههرت را 

 .نههههدارد.        

ای و اسهاطهیهری  های افسانه روزگاری، داستان

ها بود داسهتهان  نشانگر آرمان خواهی انسان

آرش کامنگیر، سیمرغ عطارو...و اکهنهون  بها 

داسههتهان هها رئههال جههانشهیهن گشهههتهه اسهت.                          

ای از روشنفکران که بدنبال مقرص  در این هیاهو عده

گردند پایان درد دنیا را در مرگ دین میابند و باید  می

 ؟دانند که دین چیهسهت؟      چه می گفت آنها

بشهریهت در زنهدگهی   گاه آرمان دین بدرگرتین تجلی

ای بهاالتهر در هسهتهی  است و از مفهوم ظهور کلمه

تواند مانهع  آفریده نشهده اسهت حال دین چگونه می

 .حرکت و تالش در زمین باشد.              

ای نید همواره بدنبال یافنت تناقض در ایهن راه  عده

کهنند که اگر به آن آرزو هها  هسهتند به این فکهر می

رسیدیم و بعد چکار کنیم و به آن ها باید گفت بهه 

همین دلی  است که رسیدن به آن را در دنیا ناممکن 

کنند و تالش ها در این راه است که زندگهی  می  تلقی

کند و برای باور آن بهایهد بهه فهطهرت  را با معنا می

کهنهم   رجوع کنیم. در پایان جمله آغازین را تکرار می

 گرا باشیم، ناممکن را بخواهیم. حقیقت
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 ای انسان،ای انسان

 برخیز،برخیز   

 ازخواب غفلت بیدار شو      

 ام من تو را برای پوچ نیافریده         

 کنی و تو چه میدانی که زندگی چیست؟ بری که زندگی می تو گامن می

های  ای. تو برای عدالت،رنج ها کرده کتاب تاریخ برش را بردار، ورق بزن و بنگرکه چه

ای، چه بسیار  هایی که نکرده ای. تو برای مبارزه با ستم چه فداکاری بسیاری کشیده

یک بخوان.  به زده ای.از میان فرازهایی از تاریخ قهرمانان را یک ظاملانی را که به زمین

 نام خود را نیز بنویس.

خواه  آگاهی نیازمندی.ظهور، تجلی دنیای مردم عدالت ازپیش به خود امروز تو بیش

آورد و به  ،آرمان شهری بود که خون مردم را در رگهای فرسوده به جوشش در می

 آنان همت میبخشید تا برای رشافت خود، برای روشنایی بجنگند.

ای انسان من تو را کاملگرا آفریده ام ،اصالتت را دریاب و زندگی را رشوع کن. تو 

 شایسته ی نجات و عزت هستی برای رسیدن به حقیقت تالش کن.

 

 نشریه دانشجویی فرهنگی سیاسی صبح دانشگاه

 صاحب امتیاز : جامعه اسالمی دانشجویان

 سردبیر:  جواد هاشمی

 همکاران این شماره: محمدامین برهانی،امیرحسن

نواب، خانم رمضانی، خانم کدخدایی   

پگاه 044شمارگان :   

اساتید و دانشجویان دقت داشته باشند که وقتی میگوییم نویسنده محرتم منظورمان آقای 
( باید گفت که 1رسوش است و گرنه به تدوین کنندگان مقاله حجاب؛ اخالق یا احکام )

چگونه اندیشه ای را که این چنین به آن نقد های جدی وارد است و نتیجه ای که از 
آن حاصل می شود متضاد باسیره امئه و دستورات آنان است جایش در نرشیه شام 

 نیست وباید ابتدا نقد علم وفقهی شود وبعد به عنوان یک اندیشه عرضه شود.
 وخامر آیا داللت بروجوب پوشاندن موی رسوگردن دارد یا نه؟ امالغت جلباب

شناسان  برطبق آنچنان عموم مفرسان در طول تاریخ و نیز عموم لغت
 هایی بوده که زنان به صورت اند: خامر و جلباب، پارچه توضیح داده

 اند؛  انداخته آزاد روی رس خود می
های امروزی( که قرآن کریم  اندازه کوچکرتی داشته )شبیه رورسی خامر

)یعنی  »ها را هم بپوشانید گریبان«سوره نور اشاره دارد که  11در 
تان  اکنون که باال و پشت رس شام پوشیده شده، جلوی گردن و سینه

را هم بپوشانید( و جلباب اندازه بزرگرتی داشته )ظاهراً اندکی 
سوره  95کوچکرت از چادرهای امروزی( که قرآن کریم در آیه 

شود که آن را به صورت رها روی رستان  احزاب به آن تأکید می
نیندازید، بلکه آن را به خود نزدیک کنید )به تعبیر امروزی، 
 حجابتان را محکم کنید، نه شل و وارفته که دامئا کنار رود(.

واما آیات مربوط به حجاب،در اینجا ذکر این نکته الزم 
است که در تفسیر این آیات آنچه  نویسنده محرتم در 

آیات قرآن، داللت لفافه بدان استناد کرده این است که 
قطعی )نص( بر رضورت پوشاندن گردن و موی رس 

و لذا نپوشاندن گردن و موی رس در روزگار  .ندارند
کنونی متضّمِن نقض فرمان و مراد خداوند ونادیده 

گرفنِت نص قرآن نیست.دلیل ایشان در این ادعا، نقل 
 قول از برخی از افراد است.

های  ه اینکه اصل ادعا درست است یا نه، و واژ
قرآنی جلباب و خامر بر چه چیزی داللت 

کند، در ادامه مورد بررسی قرار خواهد  می
گرفت،اما نکته مهم در اینجا این است 

که  یکی از رشوط اخالقی مباحث 
علمی آن است که اگر بحث به 

های علم و تحقیق  ای از عرصه عرصه
نظر نیست و  کشید که نویسنده در آن عرصه صاحب

خواهد بر اساس نقل قول از دیگران بحث خود را پیش بربد، باید به سخنان کسی  می
استناد کند که اهالی آن عرصه علمی، سخنان او را به عنوان سخن متخصص قبول داشته 

آید که با استناد به اطالعات  های غیرتخصصی، بسیار پیش می باشند. البته در بحث
کنند که خالف واقعیت است که شاید منونه ساده آن،  مخاطب، سخنی را به وی القا می

 هامن حکایت مار باشد.

 مارها و افزایش اطالعات عمومی افراد، متاسفانه مغالطه  با توجه به تخصصی شدن دانش
های بیشرتی شیوع پیدا کرده؛ یعنی برخی با متسک به اطالعات عمومی افراد  با پیچیدگی

دهند؛ که اگر یک  غیرمتخصص، سخنی را به عنوان اطالعات تخصصی به مخاطب ارائه می

 فهمد. خوبی می متخصص حضور داشته باشد، خطا را به

توان  رود، آیا می وقتی کسی از اصول اولیه روش تحقیق در عرصه مثال فقه بیرون می 
سخن وی را به عنوان یک قرائت قابل استناد در زمینه حکم فقهی پذیرفت؟ اجامع 

متام متخصصان رشته فقه )یعنی فقهای شیعه و سنی( در طول بیش از هزار  فتوایی
سال در مورد میزان پوشش رس و گردن زنان در برابر نامحرم، این بوده که پوشاندن 

متام آن غیر از صورت، الزم و واجب است و اگر بین آنها بحثی بوده، بحث بوده 
 که آیا پوشاندن صورت زن هم الزم است یا خیر؛ 

و این اجامعی است که دکرت کدیور )که یکی از افراد مورد استناد نویسنده محرتم 
باشد( بدان ترصیح کرده است در چنین فضایی، استناد به سخن چند نفر، که  می

شان  یا فقاهت آنها را کسی )حتی خودشان( قبول ندارد ویا ضعف فقهی ادله
ای است که زحمت پاسخ  در این موضوع برای متخصصان )فقها( به گونه

دهند، چه معنایی دارد؟ آیا عالقه شخصی  دادن به آن را هم به خود منی
انسان به اینکه مطلبی را مخاطب بپذیرد، کافی است تا از هر راهی سخن 

 خود را به عنوان سخن علمی به مخاطب عرضه کند؟

احتامال نویسنده محرتم پاسخ دهد که: من فقیه نبودن امثال الجابری و 
عشاموی و ابوزید و عبدالعلی بازرگان و ترکاشوند را، که خودشان هم 

ادعای فقاهت ندارند، قبول دارم، اما دکرت کدیور و مرحوم قابل 
 چطور؟ آنها از آیه الله منتظری اجازه اجتهاد دارند. 

شناسی )مباحث الفاظ علم اصول فقه(  همچنین در مباحث زبان
 »وجوب«داللت بر »امر«نیز به تفصیل تبیین شده که صیغه 

ای به صورت امری بیان شد، ظهور  کند؛ یعنی اگر جمله می
دانیم که در هر دو آیه مورد  در مفهوم وجوب دارد؛ و می

( با 11؛ نور/ 95نظر کلامت جلباب و خامر )احزاب/ 
بیان شده است؛ یعنی به زنان امر شده  »آمرانه«عبارت 

گذارند، به انداخنت آزاد  که در پوششی که روی رس می
آن، که فقط باال و پشت رس را بپوشاند و هنگام 

حرکت گاه کنار رود بسنده نکنند، بلکه آن را به خود 
ویژه، محل گریبان لباس )سینه  نزدیک کنند و به

ماند با همین رورسی  و گردن( را که منایان می
 بپوشانند

واگر میگویید که در زمان جاهلیت لباس ها مثل احرام امروزی بوده 
است و دوقسمت داشته پس جلباب و خامر به کدام قسمت از لباس های جامعه آن روزی 

 اطالق میشده است؟

پس حتام رورسی ومقنعه ای را استفاده می کردند که حاال قرآن به آنها میگوید درست 
استفاده کنید واز همه این ها مهمرت آنچه موجب صالح و عدم گمراهی ما میشود براساس 
حدیث ثقلین قرآن وعرتت است که این دو جدا نشدنی هستند و این درجای است که امئه 

رصاحتا اعالم کرده اند که مو وگردن زن هم واجب است پوشیده باشد وآنچه وجوب بر 
 پوشش نیست گردی صورت و دو کف دست است.
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در کودکی خوانده بودیم    

آن مرد در بارران آماد          

غرفل ازاینکه تر آن مارد        

 ..... نیرید، برران نمی بررد
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