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 ؟!«حجاب اجباری»برچسب 
 «ایده حجاب اجباری»نقدی بر مقاله 

 

 

به « حجاب اجباری»بحث درباره قانون حجاب مطرح شده، و برخی با عنوان  ما مدتی است در جامعه

 پردازند.به عنوان یکی از قوانین مدنی این کشور می« قانون حجاب»مخالفت با 

تاملی منتقدانه ایده حجاب اجباری، »ای از این مقاالت، مقاله جناب آقای علی زمانیان است با عنوان نمونه

  .«و مخالفان حجابِ اجباریدر استدالل موافقان 

د ندهقرار می« حجابِ اجباری»موافقان و مخالفان درگیر در این بحث را در دو گروه  افراد مقالهاین ایشان در 

ای از دالیل بازخوانی ،شمرند؛ سپس از منظر خودبرمیه خودشان یکی از این افرادند( )کرا و ابتدا دالیل مخالفان 

 کنند.آن ادله را نقد می داده،طرفداران حجاب اجباری انجام 

موافقان حجاب »و هم در مقام رد نظر « مخالفان حجاب اجباری»)که هم در مقام تبیین نظر را ادله ایشان 

 توان خالصه کرد:بدین بیان می (جویندبدان تمسک می« اجباری

 و نه مطلوب؛ حجاب اجباری، نه ممکن است،

توانند به نحو دایمی در به حجاب، باور ندارند. اینان نمیبه هر حال کسانی هستند که » ممکن نیست، زیرا

شان باور و رفتار، بار گرانی بر روانناسازگاری و ناهماهنگی درون و بیرون زندگی کنند. این ناسازگاری و تعارض 

عالوه بر شان حل و فصل کنند. گیرند تعارض را به سود باورهایمی کند. و از یک جایی به بعد تصمیممی وارد

ی دینی ی فریضهشود، بنابر این حتی افرادی که حجاب را به منزلهمی تحمیل و اجبار، سبب مقاومت درونی این،

 دهند. اجبار، عنصر مقاومت را در آدمی بیدارمی قبول دارند نیز در برابر حجاب اجباری واکنش منفی نشان

 «کند.می

 آورند: مبتنی بر پیامدگرایی؛ و مبتنی بر آزادی و اختیار انسان:اما برای مطلوب نبودن دو دسته دلیل می
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 شمرند:بر اساس پیامدگرایی، سه پیامد منفی را برای حجاب اجباری برمی 

 الف( سست شدن خود حجاب. 

 نارضایتی بخش بزرگی از بانوان. ایجاد  ب(

 .یاکاریبه ر دامن زدن ج(

 آورند:بر اساس اختیار و آزادی نیز دو گونه دلیل می 

ی خود انسان را بر عهده "انتخاب"زاد آفرید و زیرا خداوند انسان را آ» :داریالف( از موضع دین

 نهاده است. در این دیدگاه، ایمان اجباری و دین اجباری ارزشی ندارد. دینی ارزشمند است که محصول

  «ی انسان باشد.مختارانهانتخاب آزادانه و 

حد آزادی آدمی تا جایی است که » :با تکیه بر ارزش های جهان مدرن وب( از موضع غیر دینی، 

 به دیگری صدمه و آسیب وارد نکند. و از آن جا که حجاب امری کامال شخصی است و از این ناحیه،

رویکرد، انسان آزاد است و خود او در این  حقی از دیگران ضایع نمی شود، پس حجاب باید آزاد باشد.

مهمترین ارزش در این دیدگاه، آزادی و حرمت ساحت . زیستش را برگزیندی باید سبک زندگی و شیوه

 «اش فرمان داد.توان و نه باید بر چگونگیمی شخصی آدمیان است. جایی که نه

روند و آنها را کنند میبدانها تکیه میای که به نظر ایشان طرفداران حجاب اجباری ایشان در ادامه سراغ ادله

، باالدهند و سپس عمال با تکیه بر ادله گرایانه، و اخالقی قرار میگرایانه، هویتدر چهار قالب پیامدگرایانه، وظیفه

 کوشند در ادله آنان خدشه کنند.می

*** 

ست که ناخودآگاه بار روانی ا« اجبار» برچسبای که در ادله این مقاله وجود دارد، استفاده از آسیب جدی

ایشان، بیشتر به آن بار روانی متکی است، تا به  اعتبار مدعایرسد به نظر می وکند؛ ای را در بحث حاکم میمنفی

 ها.محتوای منطقی استدالل
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« نونیالزام قا»های ایشان، به طور غیرمستقیم، زیر سوال بردن هرگونه استدالل بسیاری از در واقع، محور

 و واضح استای، با قوانین متعددی مواجه هستیم در واقع، در هر جامعه «.اجبار» ت، با تکیه بر بار منفی کلمهاس

 نابودناشی از قوانین( جامعه را  «الزامِ » به تبع آن، انکاررویکرد آنارشیستی و انکار قوانین )و در پیش گرفتنِ که 

این قانون، قانون مناسبی هست یا خیر؛ اما اگر استدالل  آیا کرد که توان بحثمیدر مورد هر قانونی کند. و البته می

زیر سوال بردیم، با این روش هر « اجبار»بار منفی کلمه  آن را با تکیه براین بود که  ،در مقام بررسی یک قانونما 

 ایم.را زیر سوال برده «رعایت از قانون»توان زیر سوال برد؛ و در واقع، ما اصل قانون موجه دیگری را هم می

، که همانند هر قانون دیگری، بعد از «قانون حجاب»در جامعه خود، با قانونی مواجیهم به نام  مادر واقع، 

موجه است در این جامعه،  قانون، اینوجود این است که منطقی و سوال  دارد؛در پی « الزام قانونی»وضع قانون، 

اما اگر به جای بررسی این سوال منطقی، بحث  ... .شود؛ و آن هم موجه میکه اگر موجه بود، الزام  ؟یا ناموجه

 را. این قانوناعتبار خود ایم، نه را زیر سوال برده «از قانون الزام ناشی»بردیم، عمالً « اجبار»را بر سر مفهوم 

، تا معلوم کنممتعارف پیاده می« الزام قانونی»های ایشان را در یک برای اینکه مرادم بهتر معلوم شود، استدالل

  توان زیر سوال برد:شود با این مدل استدالل، هر قانونی را می

 نه ممکن است، و نه مطلوب؛ ،«محدودیت سرعت در رانندگی»کردن مردم به رعایت قانون  اجبار"

توانند به نحو دایمی در نمی، باور ندارند. اینان «محدودیت سرعت»به هر حال کسانی هستند که به » رایز ست،ین ممکن

 شان واردناسازگاری و ناهماهنگی درون و بیرون زندگی کنند. این ناسازگاری و تعارض باور و رفتار، بار گرانی بر روان

 شان حل و فصل کنند.  به سود باورهای راگیرند تعارض می کند. و از یک جایی به بعد تصمیممی

ای وظیفهی را به منزله این قوانینشود، بنابر این حتی افرادی که می ب مقاومت درونیبر این، تحمیل و اجبار، سب عالوه

دهند. اجبار، عنصر مقاومت را در می واکنش منفی نشان «در رانندگی محدودیت سرعت»قبول دارند نیز در برابر  اجتماعی

 «کند.می آدمی بیدار

 انسان: اریو اخت یبر آزاد یو مبتن ؛ییامدگرایبر پ ی: مبتنآوردتوان یم لیدو دسته دلآن هم مطلوب نبودن  یبرا

 :شمرندبر توانمی «محدودیت سرعت» یرا برازیر  یمنف هایامدیپ ،ییامدگرایاساس پ بر

 . دهدای از افراد رخ میاین قانون، به خاطر تخلفات فراوانی که توسط عده( سست شدن خود الف

 . رانندگان نارضایتی بخش بزرگی از جادی( اب

کنند و بعدش دوباره سرعت بینند سرعت را کم میهای تقلب )افراد وقتی دوربین را میوشرترویج  بهدامن زدن  (ج

 .کند(های پلیس را از دور اعالم میشود که دوربینافزارهایی درست میگیرند؛ یا اینکه نرممی

 آورد: توانمی لیدو گونه دل زین یو آزاد اریاساس اخت بر
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خود انسان نهاده است. ی را بر عهده "انتخاب"زیرا خداوند انسان را آزاد آفرید و : کرامت انسان در دین( از موضع الف

ی انسان ادانه و مختارانهارزشمند است که محصول انتخاب آز اقدامیاجباری ارزشی ندارد.  دستورالعملدر این دیدگاه، 

 باشد.

د آزادی آدمی تا جایی است که به دیگری صدمه و آسیب حتکیه بر ارزش های جهان مدرن: با ( از موضع غیر دینی، و ب

مادام شود، پس امری کامال شخصی است و از این ناحیه، حقی از دیگران ضایع نمی رانندگیوارد نکند. و از آن جا که 

او باید  ودکرد، انسان آزاد است و خباید آزاد باشد. در این روی که سریع حرکت کردن من به هیچ تصادفی منجر نشود،

ساحت شخصی آدمیان است.  رزش در این دیدگاه، آزادی و حرمتزیستش را برگزیند .مهمترین ای سبک زندگی و شیوه

 !!! "اش فرمان داد.نه باید بر چگونگیتوان و جایی که نه می

 

 !های فوق پذیرفتنی است؟آیا استدالل

 ها مطرح شده بود!عیناً همین استداللنیز « اجبار حجاب»در مورد 

ای را بررسی کنیم، باید در گام نخست، در جامعه« قانون حجاب»خواهیم موجه بودن یا نبودن پس اگر می

 کند پرهیز کنیم.اش مدعا را اثبات میاز ادبیاتی که صرفا با بار روانی

نوشته بودم که به نظرم صورت مساله « ونیحجاب اجباری یا حجاب قان»بنده دو سال قبل یادداشتی با عنوان 

که به نظر  نیز آورم؛ که برخی از اشکاالت دیگریکند. متن آن را با مختصر اصالحاتی در ادامه میرا واضح می

 حقیر در مقاله جناب آقای زمانیان وجود دارد پاسخ یابد:

 

*** 

 

یزاند بحث درباره حجاب و موضع نظام در انگاز مسائلی که هر از چندگاهی بحثهایی را در جامعه ما برمی

ای قبال آن است. حقیقت این است که اصل مساله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط مساله و فضای تبلیغاتی

که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید و به عنوان یک سوال مشکل جلوه کند. در اینجا 



 

5 

   souzanchi     www.Souzanchi.ir@حسین سوزنچی                              ؟!«حجاب اجباری»برچسب 

اختن صورت مساله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه، و نشان داده شود که چگونه شود با واضح ستالش می

 !تواند کاری کند که برخی با مقدمات کامال صحیح، به نتیجه کامال غلط برسندطرح غلط آن می

 :اصل مطلب

 :شودبرای ساده شدن استدالل، مطلب در چند بند به تفکیک ارائه می

 در مساله پوشش زنان دارد؟آیا اسالم حکم خاصی  ( 1

پاسخ این مساله بقدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختالفی نیست، بلکه امروز حتی 

ین جهت با آن چنین دانند و به هممسلمانی می و نماد دشمنان اسالم هم، نوع حجاب زنان را مهمترین عالمت

 بازشناسیِ نماد  شاندشمنان حتی نزدانان، مورد اجماع است که د. چیزی که بقدری در میان مسلمکننمخالفت می

در طول  ، در مسائل مختلف فقهی و اعتقادیآنان شده، و با همه اختالف فکری شدیدی که بین خود مسلمانان

د، آیا با ایرادات برخی از افراد، آن هم بر اساس رویکرد ان، در این مساله اتفاق نظر داشتهوجود داشتهتاریخ 

 گرایانه مفسرمحور، قابل مناقشه است؟نص

 آیا این حکم اسالم، یک حکم شخصی برای زنان است یا یک حکم اجتماعی؟ (2

یعنی  ؛نه در حریم خصوصی خود ،اساسا قوانین حجاب در اسالم، ناظر به حضور زن در مقابل نامحرم است

اجتماعی است، نه یک حکم شخصی ناظر به حضور زن در مجامع عمومی است؛ پس سنخ این حکم، یک حکم 

هایی هم که این حکم به نحوی به حریم خصوصی افراد مربوط شود )مثال آن عرصه .و مربوط به حریم خصوصی

 ندارد. « قانون مدنی حجاب»حجابی در منزل خود در برابر نامحرمان( ربطی به مساله بی

شود که مشمول یک محسوب می« قوق مدنیح»، جزء مباحث «پوشش افراد در مجامع عمومی»آیا مساله ( 3

 آور اجتماعی باشد یا خیر؟قانون الزام

ترین شاهد آن هم این است . قطعا این مساله در زمره حقوق مدنی است و سادهواضح استپاسخ این هم 

کشورها غلب ادر اماکن عمومی، در  راه رفتنجوامع در قبال این مساله، قانون دارند )چنانکه کامال برهنه  اغلبکه 

(. همچنین اندل را برای این کار مجاز کردهحداکثر این است که برخی کشورها فقط حریمی از ساحممنوع است و 
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 نحوه»تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکوالر هم مساله 

 .نددانگذاری میرا جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانون «پوشش

آیا حقوق و قوانین اند( )یعنی کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آنان مسلماناسالمی،  کشوردر یک  (4

  احکام اجتماعی اسالم باشد یا خیر؟ یراستاهم مدنی باید

اصل چهارم: کلیه قوانین »: این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی بدان تصریح شده است

جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین  و مقررات مدنی،

اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و 

 «.تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است

موظف است قانون حجاب در اسالم  «ایران جمهوری اسالمی» قوه مقننه ماند کهبا این مقدمات، تردیدی نمی

در اجرای همگان هم  و ؛رسمیت بشناسدافراد در عرصه عمومی به پوشش  ناظر بهیک قانون مدنی  به عنوانرا 

 .دنآن بکوش

 ریشه اشکالها و ابهامها

که در فهم و اجرای این  اگر مساله این اندازه واضح است، پس این جنجالها چیست؟ حقیقت این است

هایی رخ داده که دستاویزی برای نوعی تفریط و تحریف سازیها ویا صحنهها، بدرفتاریقانون، گاهی سوءتفاهم

 .افکنی قرار گرفته استو شبهه

حقوق  بابه عنوان مقدمه، اشاره به این نکته الزم است که در حوزه حقوق تفاوتی هست بین حقوق مدنی 

شمرند کاری ندارم، و وجهه نظر دانان در تفاوت این دو برمیمن فعال با ابعادی که خود حقوقری. جزایی و کیف

بررسی و تنظیم  ناظر بهحقوق مدنی ست. در عرف جامعه، این دو ا اجتماعی کارکردمن تفاوت آنها از منظر 

ری(، ضمانت اجرای شدید آن ؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا )کیفشودقلمداد میروابط افراد جامعه با یکدیگر 

قلمداد ی از حقوق و قوانین مدنی یاهنمونه ،است. مثال حقوق مربوط به روابط مالک و مستاجر یا قوانین رانندگی

 .ی از حقوق کیفرییاههای دزد و قاتل، نمونه؛ و قوانین مربوط به مجازاتشودمی
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سته قانون برای حفظ جامعه الزم است، اما عرف اگرچه قانون، همواره توام با الزام است و رعایت هر دو د

و « مجرم»گذارند دانان( تنها کسانی که قوانین دسته دوم را زیر پا میجامعه )و نه لزوما عرف خاص حقوق

گذارند. مثال می تفاوتبودن « مجرم»و « تخلف از قانون»کند. در واقع در عرف جامعه، بین قلمداد می« بزهکار»

با تخلف از قانون، حق موجر یا مستاجر را تضییع کرده )اگرچه اذعان دارند که کار بد و  در مورد کسی که

ای )پلیس و برند. البته غالبا ضابطین قانون در هر جامعهبه کار نمی« بزهکار»و « مجرم»ناشایستی کرده( تعبیر 

« مجرم»د و هر متخلفی نبنام« یمهرج»ازای هر تخلفی را نیروی انتظامی( تمایل دارند فرهنگی باب شود که مابه

بسا تخلفات کاهش یابد( چنانکه مثال در عاطفی این کلمه، چهروانی و قلمداد شود )تا با توجه به بار سنگین 

کند در ادبیات مردم کسی که از چراغ قرمز عبور می تاای بود سازیکشور ما پلیس در مقاطعی درصدد فرهنگ

و مرتکب  داندمیرا ناپسند  گونه تخلفاتاین است که عرف جوامع، با اینکه این  قلمداد شود؛ اما حقیقت« مجرم»

 .دهدبه وی نمی« جرمم»کنند، اما عنوان آن را مذمت می

تدوین  شدیدی کیفری هایها قانونالبته گاه تخلف از قوانین مدنی بقدری شدید است که برای این حیطه

از سنخ قوانین مدنی است؛  ،؛ مثال عمده قوانین راهنمایی و رانندگیکندکه عرف هم با آنها همراهی می شودمی

 های سنگین وضعمجازاتآور با وسیله نقلیه، اما ممکن است برای انجام برخی حرکات کامال نامتعارف و رعب

 .کننداد میقلمد« مجرم»شود؛ و غالبا عرف مردم هم مرتکبین این گونه رفتارها را 

یابد که مساله حجاب، اگر کسی در قوانین اسالم، در حوزه مسائل مربوط به زن و مرد نیک بیندیشد، درمی

از سنخ مباحث حقوق مدنی؛ و احکامی همچون حکم زنا و لواط، در زمره قوانین مربوط به حقوق جزا )کیفری( 

 .بر همین اساس تدوین شده است؛ و اتفاقا قوانین نظام جمهوری اسالمی هم شودقلمداد می

 پدید آید: «الزام حجاب»البته در کشور ما، دو عامل دست به دست هم داد که نوعی تلقی نادرست از 

ضابط رسمی قانون، بلکه بر اساس نظر شخصی مجری و اول اینکه در مقاطعی، افرادی تندرو )نه در مقام 

 مشابهاز قانون حجاب، برخوردهای خشن ) تخلفر گونه هدرصدد برآمدند با « نهی از منکر»خود( به بهانه 

. از مزایای جامعه اسالمی به سایر ای در پی داشت؛ که این بازتاب منفیبرخوردهای کیفری و جزایی( داشته باشند

از تمامی آحاد جامعه « امر به معروف و نهی از منکر»جوامع این است که اسالم در قالب یک حکم شرعی به نام 

قوانین خوبی برای است که از اجرای همگانی قوانین حمایت کنند و این مشارکت مردمی، ضامن اجرای  خواسته
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تذکر دهند، وضع رانندگی  گذارندقوانین را زیرپا می ،که در رانندگی کسانیخواهد بود )چنانکه مثال اگر مردم به 

ای ویژه در جامعهرسد، بهکیفری می مجازاتقانون در حد  در جامعه خیلی بهتر خواهد شد.( اما وقتی پای اجرای

شود و این امر باید توسط ضابطین عمومی خارج می« نهی از منکر»از حوزه  غالباً که حکومت اسالمی دارد، مساله

، شخصاً به اجرای حدود شرعی )مثال حد «رنهی از منک»حق ندارد به بهانه شرعاً  مثالً کسیقضایی انجام شود؛ 

اگر اضافه کنیم که آن  اقدام نماید؛ و اجرای حدود باید با حکم و مجوز حاکم شرع انجام شود.زنا( سرقت یا 

مبتنی بر احکام اسالم و قوانین  تنها ، نهچنان برخوردهایی شودمعلوم می ،کردندخودسرانه چنان اقداماتی می ،افراد

 .اندودهبندر این زمینه مقصر  مباشرتاًنیز خود نظام و مجریان رسمی آن،  بلکه، بودننظام اسالمی 

در مناطق  مقابله با حجابشده دشمنان برای های حسابریزیعامل دوم این است که در مقاطعی، برنامه

یک سلسله  دیدالزم گذار قانونخاصی از برخی شهرهای بزرگ، منجر به بروز رفتارهای غیرمتعارفی شد که 

مسائل مدنی تجاوز  ودقوانین جزایی نیز برای این گونه رفتارها )که شبیه همان مثال رانندگی نامتعارف، از حد

و در این موارد پای مداخله ضابطان قضایی )نیروی انتظامی( به مساله باز شود. دشمنان  بگیردکرده بود( در نظر 

های مذکور تندروی همان هایی را از سنخنتظامی به چنین عرصهشان، ورود نیروی اایبا توجه به قدرت رسانه

های معدودی از این ضابطان قضایی هم مویدی بر تلقی ورزیاشتباهات و گاه غرض نماییِبزرگ معرفی کردند؛ و

 .ای داد به دست مخالفان، تا اصل مساله را زیر سوال ببرندمذکور شد و همین بهانه

 با این مقدمات، 

شکنی ستیزی و قانونو ترویج قانون در مساله حجاب، «اجبار»به کار بردن کلمه که  داداحتمال  تواننمیآیا 

این  شکنی در نسل جوانبرای رواج قانونرا ای که زمینه از سوی عده باشد ترفندی ،«دفاع از آزادی»به بهانه 

 کنند؟م ناخودآگاه در این میدان بازی میخواه هبسیاری از افراد دلسوز و واقعا آزادی و ،فراهم آورندکشور 

ای افراد دلسوز و عده -اند، توان احتمال داد که کسانی که باب این گونه ورود در مساله را گشودهآیا نمی

بیش از آنکه پروای حقیقت داشته باشند، درصدد تضعیف باور دینی افراد  -اندناخودآگاه با آنان همراهی کرده

« آیا اسالم طرفدار حجاب اجباری است؟»شود که وقتی مساله به این صورت مطرح میچرا که اند؛ مسلمان بوده

که مورد  - را ، یکی از واجبات اسالم«نیست»: اگر گفتید در پی خواهد داشتهرپاسخی، باخت موضع اسالم را 

، «هست»د؛ و اگر هم گفتید ایانکار کرده -است  ، و نماد مسلمانی در برابر غیرمسلمانان بودهاتفاق شیعه و سنی
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کند که ها شده، چنان سنگینی میگذاریای که شعار آزادی مهمترین محور ارزشدر دوره« اجبار»بار منفی کلمه 

 !شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کندگردد و موجب میای خشن ارائه میاز اسالم چهره

*** 

و چگونگی اجرای  ،که درباره قانون حجاب، یا هر قانون دیگریالزمه سخنان فوق، این نیست توجه شود که 

توان بحث کرد، اما می آن یو نیز چگونگی اجرا توان بحث کرد. درباره خوبی یا بدی هر قانوننمی آن در جامعه

 نطقی و به دور از تهییج احساسات.در یک فضای م

 تا گذاری آشنا باشیمبا ماهیت قانون ابتدا ،هدف مطالب فوق این بود که نشان دهد در مقام نقد یک قانون

 .دقانونی را منتفی ساز گونه هر امکانبه اسم نقد یک قانون، منطقا ای نباشد که استدالل ما به گونه

کنم تا اگر قرار شد این بحث ادامه یابد، از گذاری اشاره میدیگر در فهم ماهیت قانون دو نکتهدر پایان، به 

 یری شود.برخی اشتباهات جلوگ

فقط اند قوانینی که مستقیما و بسیار کم ؛مصالح و مفاسد گوناگون است اغلب قوانین بر اساس جمع و تفریقِ

ها ات و درگیریم تزاحماجتماعی، عالَ زندگیِ مِ. عالَوضع شده باشند «ضرریک »ع یا دف «یک مصلحت»جلب برای 

 زند.میگذاری حرف اول را احم حقوق همواره در مقام قانونتزو  ،هاستو پیچیدگی

که اگر  ؛شودمی انجام مربوطه، با توجه به مجموع مصالح و مفاسدوضع یک قانون  غالباًتر، به زبان ساده

با مراعات حریم  یادیگر، وهای عمومی با برخی مصلحت شده،باالخره این قانونِ وضع شود،مالحظه  نگرانهجزیی

آن قانون ای از مصالح و مفاسد، مجموعه برآیند نهاییِ چرا که بر اساسناسازگار است؛  خصوصی برخی افراد

خواهند یک خیابان را یکطرفه کنند، عناصر . مثال وقتی میتکِ مصالح و مفاسد، نه مراعات تکشده استتصویب 

های ضعیت خیابانهای عبورکننده از آن، وآن، تعداد اتومبیلهای کنار و مغازهمتعددی مانند پهنای خیابان، ساکنان 

کنند. طبیعی است که ممکن است برخی از این گیرند و نهایتا آن خیابان را یکطرفه میدر نظر میرا اطراف، و ... 

 تاکند را بررسی می این موارد مجموع همه ،گذار حکیمموارد، اقتضای یکطرفه نشدن را داشته باشد، اما قانون

 هایی که بر آن قانون مترتب،مفسدهتوان با برشمردن یکی دو مورد از نمیگذارد؛ و از این رو، چنان قانونی می

وقتی خداوند در قرآن د، آن قانون را مردود دانست. شویکی دو مورد از مصالحی که بناچار نادیده گرفته می یاو
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صد بد هستند، فرماید که این دو پدیده صددرکند، نمیقانون حرمت شرابخواری و قماربازی را اعالم می ،کریم

 قُلْکه این ضرر عظیم آنها بیش از منافعشان است ) ؛اینها منافعی دارند و ضرری عظیمبه آنها بگو »فرماید بلکه می

 (.219؛ بقره/نَفْعِهِما مِنْ أَکْبَرُ إِثْمُهُما وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ کَبیرٌ إِثْمٌ فیهِما

قانون  مترتب بر آن است که مجموعه مصالح و مفاسد ، زمانی ممکنقضاوت صحیح درباره یک قانونپس، 

 مورد توجه قرار گیرد و آنگاه درباره ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث شود.

با مقام دستکاری کردن ویا حذف قانون موجود، بسیار  ،این است که مقام قانون جدید گذاشتن نکته دیگر

خود او کند که با گذر زمان، حتی ممکن است می جاریمتفاوت است. بسیاری از اوقات، قانونگذار، قانونی را 

خودش عوارض جدیدی ایجاد  ،به این نتیجه برسد که ابعاد منفی آن بیشتر است؛ اما چون برداشتن آن قانونهم 

نمونه بارز آن در کشور شاید . دآن را بردار «االن فهمیدیم آن قانون خوب نبود»به صرف اینکه  دتواننمی ،کندمی

زه و بعد از گذشت چند سال تقریبا اجماعی میان موافقان و مخالفان اولیه که امرو ها باشدانون پرداخت یارانه، قما

دانند که برداشتن آن بقدری عوارض می همگاننبود، اما در عین حال  مناسب آن نحوه وضع قانون،آن پیدا شده که 

 خن گفت.توان از برداشتن آن سنمی با صرف این استدالل،دارد که 

 :خالصه کالم اینکه

؛ و اگر قرار است جلوه دادتوان در نظر عموم مذموم هر قانونی را می ،«اجبار»اوال با گذاشتن برچسبی به نام 

 و د؛ها اجتناب شوگذاریین گونه برچسبدرباره قانونی بحث شود، ابتدا باید از ا

اید همه آن مالحظات را با هم در نظر گرفت و گیرد، و بثانیا هر قانونی مالحظات متعددی را در نظر می

ی برای قضاوت در مورد یک قانون اجتماعی، اگر برای «صفر و یک»انتظار خود از قانون را تصحیح نمود؛ و نگاه 

 گشاید.ای از کار کسانی که دغدغه بهبود وضع جامعه را دارند، نمیهای ژورنالیستی به کار آید، گرهنزاع

 علی من اتبع الهدیوالسالم علیکم و 

 

 


