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Abstract 

"Civil disobedience" as a form of protest in socio-political activities is the 
act of deliberately violating a valid law for moral protest against the 
government. The justification of this socio-political idea has seen ups and 
downs in parallel with the emergence of widespread protest movements 
against governments in the Western world. One of the concerns of 
accepting this idea in religious government is philosophical justification 
based on the existence of a moral and political obligation to "obey the law" 
in law-abiding religious governments. Borrowing from the posed subjects 
in the legal and political literature of the West about the two mentioned 
doctrines, this article deals with the feasibility of combining civil 
disobedience and the rule of law in religious governments. The result is to 
prove the possibility of establishing a relative interaction between these two 
doctrines and accepting the degree of civil disobedience and the rule of law 
in religious government by separating the formal and substantive analyses 
of the rule of law. The research method of this writing is descriptive-
analytical. 
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 یندیقانون در حکومت  تیو حاکم ی مدن ی نسبت نافرمان

 

 چکیده
عبارت است از عمل   ،ي اجتماع  -ي اسيس  یهاتياز اعتراض در صحنه فعال  یاهیو به مثابه ر  «يمدن  ي »نافرمان

به موازات   ي اجتماع  -ي اسيس  دهیا  نیا  هيدولت. توج  هيعل  ي معتبر جهت اعتراض اخالل   ي لانون  ینقضِ عمد
عل  ي تراضاع  یهابروز جنبش از    یي ودهافر  و   فراز  شاهد  غرب،  جهان  در  هادولت  هي گسترده  است.  بوده 

آن در لبال وجود الزام    ي فلسف  هيتوج  ي چگونگ  ،ي نیدر حكومت د  شهیاند  نیا  رشیپذ  یفكر  یهادغدغه 
از    یريگنوشتار با وام  نیمدار بوده است. الانون  ي نید  یهابه »اطاعت از لانون« در دولت  ي اسيو س  ي اخالل 

  ان يجمع م  ي سنج غرب درباره دو آموزه مذكور، به امكان  ي اسيو س  ي حقول  اتيمباحث مطر  شده در ادب 
حاكم  ي مدن  ي نافرمان  حكومت  تيو  در  اپردازدي م  ي نید  ی هالانون  حاصل  امكان   نی.  اثبات  پژوهش 
نسب  یبرلرار پذ  نیا   انيم  ي تعامل  و  آموزه  نافرمان  ي مراتب  رشیدو  در    تيمو حاك  ي مدن  ياز جمع  لانون 

ست. روش پژوهش ون الان تي از حاكم یماهو برداشتو  ي برداشت شكل كيتفك قیاز طر ي نید حكومت
 .است ي ليتحل-ي فينگارش، توص نیا

اخللت ل نمللام، امللر بلله   ،ینیقانون، حکومت د  ت یحاکم  ،یمدن  ینافرمان  واژگان کلیدی:

 .از منکر یمعروف و نه
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 مقدمه

مدني«  مثابه    1»نافرماني  فعاليترویهبه  صحنه  در  اعتراض  از  سياسي ای  اجتماعي،    -های 
لانوني معتبر جهت اعتراض عليه دولت. ایده نافرماني    عبارت است از عمل نقضِ عمدی

لانون نوعي  بمدني  متمایز  شكني است كه  السام آن  از دیگر  ه دليل وجود عناصر خاص 
از گذراندن دوره نه چندان كوتاه  است. این مفهوم پس  با  بعنوان شيوهای  ای برای مقابله 

ه، به موضوعي مه  در حوزه اندیشه  لوانين و رفتارهای ناعادالنه دولت مدني در سده نوزد
زاویه عملي و نظری مورد مطالعات فلسفي و سياسي در اوایل سده بيست  تبدیل شد و از  

 فلسفي لرار گرفت.
س  فيلسوفان  از  بسياری  مطالعات  مشترک  دستاورد  یكسو  توجيه  از  حقوق،  و  ياست 

مشروعيت و  مدني  دغدنافرماني  دیگر  سوی  از  است،  بوده  آن  به  اصلي  بخشي  غه 
مگي  پردازان حوزه مطالعات حقوق و سياست، اجرای عدالت و جلوگيری از خودكانظریه

را برای تحقق عدالت در جامعه، امری   2ها اصل »حاكميت لانون«اساس آناست. بر این  
 دانند. اپذیر مينضروری و اجتناب

ق و سياست  سنجي این دو مقوله، پرسش مهمي را در حوزه مطالعات فلسفه حقونسبت
مي مدنيایجاد  نافرماني  توجيه  اجتماع  امكان  آیا  كه  حاكميت    كند  اصل  به  پایبندی  و 

لانون تجویز  دارد؟  وجود  تصمي   لانون  و  لانون  هر  دولتي،  لوانين  عليه  الدام  و  شكني 
دهنده حاكميت لانون،  دهد، در حالي كه عنصر تشكيلمعرض نقض لرار ميدولتي را در  

توان این دو مقوله را  ه آحاد جامعه از لانون است. بنابراین چگونه ميك  تبعيت همدست
 كرد؟ با یكدیگر جمع

تر از آن اثبات جواز یا عدم جواز آن و نيز  كاوش درباره ماهيت نافرماني مدني و مه 
نافر نسبت  آموزهكشف  دیگر  با  مدني  حكومتماني  به  سياسي،  و  حقولي  های  های 

های دیني بویژه در ندارد بلكه طر  این مسئله در حكومت  غيردیني و سكوالر اختصاص
كهحكومت نيز  دموكراتيك  نظ   های  برای  را  سامانلانون  و  جامعه  به  دهي  بخشي 

   ناپذیر است.اند، اجتناباجتماعي برگزیده

 

1. Civil Disobedience. 

2. Rule of Law. 
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مي پژوهش  توصيفي این  روش  با  نافرماني    -كوشد  ماهيت  نخست،  لدم  در  تحليلي 
این   در  شود.  تقریر  نویسنده  مدني  تالش  واممرحله،  با  تا  است  آن  مباحث  بر  از  گيری 

حقول  مطر   ادبيات  در  مؤلفه  -ي شده  و  عناصر  غرب،  در  سياسي  را  مدني  نافرماني  های 
د لدم  در  كند.  ردیابي  اسالم  حقولي  و  فقهي  و  ادبيات  لانون  حاكميت  مفهوم  وم، 

ظری لرار گرفته است. در  مدار مورد كاوش نهای دیني لانونسنجي آن در حكومتامكان
پيشي  نظری دو گام  نتایج  بر  با تكيه  نافرماني  آخرین گام تالش شده است  ميان  نسبت  ن، 

 مدني و حاكميت لانون در حكومت دیني بعنوان نتيجه بحث بررسي و ارزیابي شود. 

 ت نافرماني مدني ماهی .1
 پیشینه تاریخي  .1-1

 آمریكایي طبيعي تاریخدانه و  سندنوی  1ثورو دیوید هنری نام با مدني، نافرماني اصطال 

سال   يات، در مال  خذا   ينهدر زم   يمدن  يتجربه نافرمان  ين پس از اول  . ثورواست خورده  پيوند
وق فردی در برابر التدار  ای با عنوان »نافرماني مدني؛ دفاعيه حقرسالهالدام به انتشار    1849

و آشتي و نه از جنس  وگو  آميز را از جنس گفتكند و این كنش اعتراضحكومتي« مي
 2خواند. لهر و نفرت مي
ا ابتدا  ینهرچند  با واكنش چندان   ی رساله در  بر   و  مواجه نشد  يامر  تأثير چنداني ه  

ي را وارد عرصه نظری  اما اوالً یك تاكتيك عمل  3ها در زمان خود نداشت عدالتيرفع بي
به مدتي موضوع بحثگونهكرد  از  مدني پس  نافرماني  مفهوم  نظری ای كه  تأمالت  و  ها 

  ی بعد در ابتدا  يمدت ياً  پردازان سياسي شد؛ ثانلرار گرفت و وارد ادبيات فيلسوفان و نظریه
ب چندالهام  يست لرن  مبارزه  ین بخش  بزرگ  رهبران  از  مهاتما  همچون    ياسيس  یها تن 

به چهرهشد و آن   6ينگ لوترك  ين مارتو    5ی لئو تولستو  4،یاندگ   ي برجسته جهان  یهاها را 

 

1. Henry David Thoreau. 

 .11 ( ص1393هنری دیوید ثورو، نافرماني مدني، ترجمه غالمعلي كشاني )تهران: نشر لطره،  .2

3. Adam Bedau Hugo,  Civil Disobedience in Focu (Taylor & Francis e-Library, 

2002) p.2. 

4. Mohandas Karamchand Gandhi. 

5. Lew Nikolajewitsch Tolstoi. 

6. Martin Luther King. 
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منف » كرد  ي مدن  ينافرمان  یا  ي« مبارزه  نابرابری  مبدل  روش،  این  از  استمداد  با  های  كه 
 1ناعادالنه در جامعه خود را به چالش كشيدند.

  ي از مفهوم   يمدن  يمانآن است كه نافر   ،آموزه مسل  است  ین ا  یخيه تاريشينچه در پآن
  يست  ب  لرن  2.استشده    یلتبد  ياسي س  یه در سطح نظر  يبه مفهوم  ياسي س  يك در سطح تاكت 

س  یژهبو عرصه  در  غرب  جهان  س  ياستدر  كنش  و    ياسي و  مبارزات  بروز  شاهد 
ها  جنبش   ین ا  ین تراز مه   يدر اشكال مختلف بوده است. برخ   ياریبس  ياسيس ی برخوردها

حقو جنبش  از:  مدنعبارتند  دانشجو  ی،نژاد  يضتبع   يهعل  پوستان ياهس  ي ق    يه عل  یيجنبش 
و  عليهو    یكاآمر  یگرينظام  ياستس اعتراض  یتنام،جنگ    های یش آزما  يهعل  يجنبش 

مح  یهاجنبش   ی،اهسته از  مسابقه    یست،ز  يطحفاظت  با  مخالفت  در  صلح  جنبش 
 3نلسون ماندال   هایيتاستقالل هند و فعال  یبرا  یگاند  یهاغرب و شرق، مبارزه  يحاتيتسل

 ... . و ینژاد يضرفع تبع  یبرا يجنوب  یقایدر آفر
  ی مورد تأمل نظر   يست دوم لرن ب  يمهدر ن  يمدن  يها، نافرمانجنبش   ین ا  موازات بروز  به
اند  يبرخ نظریهاز  و  حقولي یشمندان  و  سياسي  آرنتهمچون    پردازان    یورگن  4، هانا 

گر  5،هابرماس دورك  6، ینوالت كنت  رالز  7، ين رونالد  رز   8، جان  د  9جوزف  لرار    یگرانو 
  ي نافرمان  یمعنا آنان درباره    10. شد  د ارمدرن و  ياسيفلسفه س  يطهموضوع به ح  ین گرفت و ا

از كنش ي، هدفمدن آن  تمایز  و  توجيه  علل  ستيزهها، ضرورت،  مقاومت  و  های  جویانه 
  ي ره طر  نافرمانهموا  يلسوفاندسته از ف  ین مشترک ا  یكردروبراندازانه به بحث پرداختند.  

  بوده است. يدموكراس  -يبرال نظام ل ياز عناصر اساس  یكيبعنوان  يمدن
 

 

 . 72( ص  1378ني،  رامين جهانبگلو، اندیشه عدم خشونت )تهران: نشر. 1

راليس «، پژوهش سياست نظری،  يببست نظری لای برای عبور از بنتورج رحماني و همكاران، »نافرماني مدني ایده .  2

 . 80ص ، (1394، )18شماره  

3. Nelson Mandela. 

4. Hannah Arendt. 

5. Habermas, Jürgen. 

6. Kent Greenawalt. 

7. Ronald Dworkin. 

8. John Rawls. 

9. Joseph Raz. 

 . 79همان، ص . 10
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 سیاسي غرب   -. تعریف نافرماني مدني در ادبیات حقوقي 2-1
در مفهوم تركيبي نافرماني مدني، »نافرماني« به معني عدم اطاعت از حكومت و »مدني« به  

به این معنا كه  بعنوان عضوی از    معني شهروندی و متمدنانه است  نافرماني مدني  كنشگر 
اني از منافع عمومي و نه منافع شخصي  اجتماع و نظام سياسي دست به اعتراض زده و نگر

  1او را به نقض لانون واداشته است.

نقش   درباره  خود  اخاللي  و  حقولي  سياسي،  اندیشه  بستر  به  بسته  غربي  اندیشمندان 
اختال  آن  توجيه  دالیل  و  مدني  دارند فنافرماني  همين 2نظر  از  مدني  و  نافرماني  برای  رو 

كردهتعریف ارائه  مختلفي  رالزدگاه  یداند.  های  درباره    جان  آمریكایي  بزرگ  متفكر 
»نظریه كتاب  در  مدني  بنيادینافرماني  از  یكي  عدالت«  باب  در  تحليلای  و  ترین  ها 

نافرماني مدني كند: »عریف ميشمار رفته است. ایشان نافرماني مدني را چنين تبه  هاارزیابي
مسالمت علني،  عين حركتي  در  و  سياسي  وجداني،  كه  حا  آميز،  است  لانون  خالف  ل، 

یا لانون  در  تغيير  ایجاد  انگيزه  با  معمول  انجام  گذاریسياست  بطور  حكومت  های 
سر  اخاللي، رفتاری از    -از دیدگاه رالز، نافرماني مدني بر پایه بنيادهای فلسفي  3.«گيردمي

ها یا  ای از لانونعقالنيت و آگاهي است تا از رهگذر آن، حكومت به اصال  و تغيير پاره
گمارد.   همت  غيرعادالنه   بودن، علني  چارچوب در را مدني نافرماني رالزساختارهای 

 هایهدف  آن، مدار بر شهروندان  تا ندكمي تحدید بودن اخاللي و  بودن آميزمسالمت

اجتماعي گذر كنش ره از را خود عادالنه تعریف كنند.   مطر  جامعه در سياسي  -های 
حقوق   فيلسوفان  دیگر  و  ميرالز  نشان  سياست  در  دهد  و  مدني  نافرماني  مركزی  هسته 

وجدان،   خالف  لانون  نقض  جهت  در  شهروندان  علني  و  عمدی  الدام  غربي،  ادبيات 
هدف  بدون  عدالت  و  گذراندناخالق  از  پس  و  حاكميت  اصل  تغيير  مراحل   گيری 

پيامدهای  آميز و پذیرش  ها از لبيل مسالمتگرایانه لانوني است. اما برخي ویژگياصال 
 ها نيست.  نقض لانون از لبيل مجازات و ... مورد توافق همه آن

 

1. Sara Gebh, “Democratic Disobedience”, American  Political Science 

Association, Annual Meeting, Draft Version, (2013), p. 3-4. 

2. Candice Delmas, “Civil Disobedience”, Philosophy Compass, Vol  .11, No. 11, 

(2016),  p. 682. 

 .  370( ص 1393ای در باب عدالت، ترجمه مرتضي نوری )تهران: نشر مركز، جان رالز، نظریه. 3
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انگيزترین عنصر نافرماني مدني كه بيشترین حج  بحث در این موضوع را به خود  منالشه
مراد از این عنصر؛  نش عامالن نافرماني مدني است.  بودن كآميز  مسالمتاختصاص داده،  

بره  زدن   1خواسته، صدمه زدن به جان و مال دیگران، پرهيز از خشونت آگاهانه و از پيش 
از   دیگر  برخي  و  هابرماس  رالز،  است.  حكومت  اركان  كردن  سست  و  عمومي  نظ  

از شاخصفيلسوفان، مسالمت بودن را  مآميز  نافرماني مدني  از  يهای اصلي  دانند؛ چراكه 
آن شهرونظر  اخاللي  مسئوليت  از  را  خود  مشروعيت  مدني  نافرماني  مالحظة  ها  و  ندان 

مي بدست  عمومي  لمنفعت  نقض  فرآیند  در  بكارگيری خشونت  بنابراین  نه  آورد؛  انوني 
با   2كشد.تنها با اهداف نافرماني در تضاد است بلكه مشروعيت نافرمایي را نيز به چالش مي

مسالمتاین   و  همه،  دوركين  رونالد  مانند  حقوق،  فيلسوفان  برخي  منظر  از  بودن  آميز 
ر از  جوزف  را  مدني  نافرماني  رز  اینكه  با  نيست.  معتبر  مدني  نافرماني  تعریف  در  ز، 
یك  3انقالبي«  »نافرماني وجدان«از  از  برخاسته  »اعتراض  و  متمایز    4سو  دیگر  سوی  از 

ادعا را مردود ميمي این  باید غيرخشونتد كند،  نافرماني مدني  لزوماً  و  اند كه  بوده  آميز 
دوركين نيز افزون بر آنكه   5كند.ز توجيه اخاللي محروم ميخشونت، نافرماني مدني را ا

نميمسالمت معتبر  مدني  نافرماني  تعریف  در  را  بودن  مدني  آميز  نافرماني  از  نوعي  داند، 
داند كه هدف آن باال بردن هزینه پيگيری  ميموسوم به نافرماني مدني غيرالناعي را مجاز  
اضطراب، متولف كردن عبور و مرور، بره   لانون دولت از طریق ارعاب، ایجاد ترس و  

  6های دولتي است.هزدن جریان عادی كار و به تعطيلي كشاندن ادار
حقيقت آن است نافرماني مدني اگر بر پایه خشونت و تهدید جاني و مالي آگاهانه و  

به خود مييش از پ باشد، شكل جرم  نافرماني نهخواسته  با  گيرد؛ چراكه این شكل از  تنها 
نافرماني كه عبارت  مب  با اهداف  بلكه  اني فلسفي و اخاللي مشروعيت آن در تضاد است 

های برحق شهروندان منافات دارد.  آوردن به خواستهز تكان دادن دولت برای رویاست ا
مسالمت بودن بنابراین  اصول    آميز  جزء  حقيقت  در  و  مدنيت  وجوه  از  یكي  نافرماني 
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4. Conscientious Objection. 

5. Stephen Alton R, “In the Wake of Thoreau”, Loyola University Chicago Law 

Journal, Volume 24, (1992), p. 48. 
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های مدني دیگران، منجر  وع خشونت و تعرض به آزادینافرماني مدني است و اساساً هر ن 
  1شود. گران نافرماني مدني ميت عمل كنش دار شدن اصالمرج و خدشهوبه هرج

مسالمت ویژگي  و  مشترک  عناصر  به  توجه  عناصربا  از  كه  بودن  تمایز    آميز  اصلي 
مي است،  مدني  غير  از  مدني  تعریف  نافرماني  چنين  را  مدني  نافرماني  »نقض  توان  كرد: 

ال  آن، آميز لانون مخالف وجدان، اخالق، عدالت با انگيزه اصعلني، عمدی و مسالمت
این   منافع عمومي و عدم تهدید اساس حكومت هستند.«  به  متعهد  توسط شهرونداني كه 

دهد، ثانياً ليودی مانند  های ماهوی نافرماني مدني را بخوبي بازتاب ميفهتعریف اوالً، مؤل
زات لانوني را كه صرفاً در مشروعيت نافرماني مدني دخيل هستند، از تعریف  پذیرش مجا
ترین شكل نافرماني  د، ثالثاً با عدم بكارگيری واژگاني مثل فعل و الدام، سادهكن خارج مي

كند. بر اساس نكته اخير،  ر تعریف نافرماني مدني داخل ميمدني یعني »ترک فعل« را د
مقاو از  اع   لانون  نافرماني مدني  بعنوان  از آنچه حكومت  مت مدني است كه شهروندان 

تفاوتي به لانون« مخالفت خود  و با نوعي »بي  2كنندهيز ميوضع كرده و به اجرا گذاشته پر 
ماليات و لبض آب، برق و گاز، ه  مصداق  دهند؛ بنابراین عدم پرداخت  را با آن نشان مي 

 مقاومت مدني است و ه  مصداق نافرماني مدني. 

 حقوقي اسالم -. تعریف نافرماني مدني در ادبیات فقهي 2-2
بر اساس آنچه گفته شد خاستگاه نافرماني مدني، اندیشة سياسي غرب است و این ایده در  

كرد ظهور  مدرن  غربِ  حقولي  و  سياسي  اندیشه  لرار  بستر  تحليل  و  واكاوی  مورد  و  ه 
مفهوم این  شود  گفته  است  ممكن  منظر  این  از  است.  اسالم،    گرفته  تاریخي  سابقة  در 

فضایي كه در آن پدید آمده   توان مفاهي  را ازمفهومي ناآشنا و غریب است و اصوالً نمي
پيدا كرده معنا  اما حقيقت آن است ك و  متفاوت تحليل كرد،  این  اند جدا و در فضایي  ه 

فته،  زاد لانون است و هرجا كه لانون در بستر یك حكومت استقراریامفهوم به نوعي ه 
شته  اند، نافرماني ه  وجود داحكمراني داشته است و مردم در معرض اطاعت از آن بوده
بنابراین مي توان ادعا كرد كه ایده نافرماني و در كنش اجتماعي بشر مصداق یافته است. 

ی بعنوان  غيردیني  مدني  و حكومت  ليبرال  آموزه  در  منحصر  سياسي،  و  اخاللي  ك حق 

 

 . 372جان رالز، همان، ص . 1
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یني نيز كه حكومتي مبتني بر لوانين الهي است، لابل طر  است  نيست بلكه در حكومت د
مفهوم راو مي این  مقام دارای    توان  این  فقه شيعي ردیابي كرد. آنچه در  تاریخ  حتي در 

حقولي اسالم   –  همجوار در ادبيات فقهي  اهميت است، تمایز این مفهوم از دیگر مفاهي 
 مانند بغي، محاربه، تمرد و ... است. 

و احكام آن را بيان    های مختلف به تعریف بغي مبادرت ورزیدهشيعه در دوره  یفقها
ها مفهوم واحدی را در نظر  اند. اگرچه ظاهر عبارت آنان متفاوت است، ولي همه آنكرده
واحدداشته مفهوم  آن  و  براندازانه  اند  ليام  با  توأم  كه  است  اسالمي  حاك   بر  »خروج   ،
هد كه صرف مخالفت با احكام حاك  اسالمي و شانه خالي  داین تعریف نشان مي1است.«

پيدا مي معنا  در جایي  بغي  بلكه  نيست  بغي  او  اطاعت  از  امام«  كردن  بر  »خروج  كه  كند 
يخ طوسي برای تحقق اجرای حك  باغي  مصداق پيدا كند و با ليام براندازانه توأم گردد. ش 

مطر  ميگانهشرایط سه را  و عظم  -1كند:  ای  از جهت كمّي؛  شوكت  معترضين    -2ت 
آنبرخوردار تحلها  ی  حكومت.  -3ياسيس   يل از  تصرف  و  لدرت  حوزه  از  اگر    خروج 

  2كند.یكي از شرایط مذكور وجود نداشته باشد، عنوان باغي بر معترضين صدق نمي
چنين بيان كرد: اوالً  توان تفاوت مفهومي بغي و نافرماني مدني را این اساس ميبر این  

دهد ولي نافرماني مدني با حفظ  اساس دولت و حكومت اسالمي را هدف لرار مي  بغي،
یا تصمي  دولتي    موجودیت و  لانون  دنبال نقض و اصال  یك  به  اساس حكومت صرفاً 

نظ  عمومي  مدني  نافرماني  نمي  است. چنانكه  تهدید  را  امنيت جامعه  انگيزه  و  بلكه  كند 
به  اصلي آن تحت فشار لرار دادن حكومت به یا سياستي است كه  لانون  زع   منظور لغو 

جب مفسده در جامعه است. ثانياً بغي به دليل مسلحانه  آميز یا مونافرمانان ناعادالنه، تبعيض
مسبودن، خشونت مدني كه  نافرماني  برخالف  است،  اساس  المتآميز  بر  ثالثاً  است.  آميز 

تواند فردی  ي نافرماني مدني ميدیدگاه مشهور فقها، بغي باید به صورت گروهي باشد ول
 یا جمعي باشد.
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نيز از نظر فقهای شيعه فرد یا گروهي دانسته ایجاد    مفهوم محارب  انگيزه  به  شده كه 
سل را  مردم  اجتماعي  امنيت  و  برده  اسلحه  به  و وحشت دست  ميرعب  این   1كنند. ب  بر 

ند؛ چون ایجاد رعب و  كاساس، مفهوم محاربه مرزبندی دليقي با نافرماني مدني پيدا مي
بر اساس   و امنيت جامعه  انگيزه شخصي از لبيل ترساندن وحشت در مردم و تهدید نظ  

شود در  مردم و ربودن مال آنان از اركان مفهومي محاربه در اصطال  فقهي محسوب مي
نميك حالي تهدید  جامعه  امنيت  و  نظ   لزوماً  مدني  نافرماني  در  انگيزهه  و  برای  شود  ای 
لرار  رعب   فشار  تحت  اصلي،  انگيزه  و  بلكه هدف  نيست  ميان  در  ترساندن  و  و وحشت 

 2منظور لغو یا اصال  لانون خالف عدالت است.به دادن حكومت 
ك  بر انقالب و الدام انقالبي،  رو  حا ؛  نافرماني مدني با مفهوم انقالب نيز تمایز دارد

نظ  موجود است كه نياز به    مخالفت با التدار سياسي حاك  و هدف غایي آن سرنگوني
توده پشتيباني  و  هيچجنبش  انقالبيون  و  دارد  ميليوني  نظام  های  برای  را  مشروعيتي  گونه 

نيستند در  گيری با لدرت سياسي نيز  شناسند و بدنبال ارتباطسياسي حاك  به رسميت نمي
درونحالي تئوری  یك  مدني  نافرماني  جنبش كه  با  كه  است  الليت  حاكميتي  و های 
ميتوده پشتيباني  كوچك  وهای  سياسي    شود  التدار  به  احترام  با  مدني  نافرماني  كنشگر 

 حاك ، به دنبال اصال  لانون مورد اعتراض است. 
حقولي دارای    -بيات فقهيبنابر آنچه گفته شد مفهوم نافرماني مدني در صورتي در اد

مي و  بود  خواهد  دروجاهت  مستقل  مفهوم  یك  بعنوان  را  آن  مفاهي     توان  دیگر  عرض 
ت كه اوالً انگيزه  مشابه به رسميت شناخت و به تجزیه و تحليل مباني و احكام آن پرداخ

لوانين مخالف اخالق، عدالت و شریعت باشد و نه براندازی حكومت و     نافرمانان اصال 
ون  هدید اساس حاكميت مشروع دیني؛ ثانياً الدام نافرمانان )اع  از فعل یا ترک( باید بدت

كه نظ     ایگونهآميز باشد به های مسالمتایجاد رعب و وحشت و صرفاً با استفاده از شيوه
 و امنيت عمومي دچار اختالل نشود. 

 

جلد    بن  رجعف.  1 بقال،  محمدعلي  تصحيح  االسالم،  شرایع  حلي،  اسماعيليان،  4حسن  مؤسسه  )ل :  دوم  چاپ   ،

 .  167 ق( ص1408

 . 148 ( ص1394حوزه و دانشگاه،  اه سيدجواد ورعي، بررسي فقهي فرمانبرداری و نافرماني مدني )ل : پژوهشگ. 2
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 . حاکمیت قانون 2
م اصلي  موضوعات  از  یكي  همواره  لانون  اندیشهحاكميت  در  بحث  و  ورد  حقولي  های 

نفي »دولت مطلقه« و دستيابي    خواه با هدفدانان آزادیسياسي بوده است. تالش حقوق
ولت با شهروندان با هدف سو و سازماندهي روابط دبه آرمان »حكومت محدود« از یك

خودسری مقابل  در  شهروندان  آزادی  و  حقوق  از  هوسحمایت  و  و ها  زمامداران  بازی 
ایده حاكميت  كا به ظهور  منجر  از سوی دیگر، در سنت حقولي غرب  رگزاران عمومي 

  1است. لانون شده 
نمي كه  شده  تبدیل  مبه   مفهوم  یك  به  زمان  گذر  در  لانون  توان  حاكميت 

بندی یكساني از آن ارائه داد. گاهي این اصل به برابری و مساوات در برابر لانون صورت
های دیكتاتوری و  به حكومت لانون در مقایسه با حكومت  تعریف شده و گاهي ه  از آن 
های عموميت داشتن، استمرار داشتن و   آن را به ویژگيمطلقه تعبير شده است و گاهي ه 
ها آن است  اند. فصل مشترک همه این نظرگاهيف كردهصریح یا شفاف بودن لوانين توص

های حكومتي  گيریدرت در تصمي كه مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از ل
 خودكامگي ارزش نظ  و نفيطور خالصه اصل حاكميت لانون به دليل  به 2مردود است.

آمدهآزادی افكار همچنين  و بوجود  اصل طلبي  این   هایسازمان كندمي حك  است. 

تابع  كه باشند تعامل در نحوی به دولت مقابل در افراد و گرفته لرار لانون عمومي 

 ها ضایع نشود.های آنو آزادی حقوق

 . برداشت شکلي و ماهوی از حاکمیت قانون 1-2
بندی  توان در شاكله دو طيف عمده دستهاكميت لانون را اصوالً مياصطال  ح برداشت از 

برداشت اول  طيف  برداشتكرد:  دوم  و طيف  شكلي  است. حاكميتهای  ماهوی   های 

برداشت لانون در   رابطه  آن در كه است دولتي به ناظر شكلي در  شهروندان  با  دولت 
تنظي  مي نظام حقولي  لانون  شود. در چنين دوللالب یك  از راه  تنها  تي، لدرت عمومي 
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 . 52 (، ص1380، )26های سياسي و حقولي«، نامه مفيد، شماره  محمدحسين زارعي، »حاكميت لانون در اندیشه. 2



 1401تابستان | 75شماره  | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 128

به اجیعني  حقولي  نظام  كه  ميترتيبي  ميازه  اعمال  حاكميت  1شود.دهد  شكلي  مفهوم 
سه عناصر  متضمن  است:  لانون  صالحيت  -1گانه  بود  -2ها،  تحدید  مراتبي  ن  سلسله 
  2نظارت لضایي.  -3كارهای نهادهای لدرت و 

های  ای را در خصوص ویژگيامات رویهبرداشت شكلي از حاكميت لانون صرفاً الز
بيان ميشكل لانون  ویژگيي  این  از  برخي  الزامكند.  از:  عبارتند  بودن،  ها  عام  بودن،  آور 

بودن، م ثابت  لوانين،  انتشار  بودن،  بودن، علني  لابل فه   و  متناسب  واضح  نبودن،  تنالض 
این نظریه در    3شر شده. بودن با توانایي اشخاص و هماهنگي بين عمل مقامات و لوانين منت 

ها ساكت است؛ خواه  های مربوط به محتوای لوانين و نحوه تصویب آنخصوص ویژگي
نظر   بر  مبتني  آنها  تصویب  آنكه  یا  شوند  وضع  خودكامه  حكومتي  بوسيله  لوانين  این 

با بياكثریت  ميشد.  مانند چالو  رز  تعبير جوزف  به  )كه  بد طرفي  یا  ذاتاً خوب  كه  ماند 
رود و گاهي برای خرد كردن  گناه بكار ميرا گاهي برای كشتن یك انسان بينيست، زی

های الگوی  به دليل آنكه مؤلفه  4ي بارز الگوی حاكميت شكلي لانون است.سبزی(، ویژگ
آميز كمتری  وی لانون بوده و از خاصيت منالشهشكلي محدودتر از عناصر حاكميت ماه

نظام بيشتر  بر  و  مختلفبرخوردارند  حاكميت    های  مدل  از  هستند،  انطباق  لابل  حقولي 
  5كنند.المللي از این الگو تبعيت ميهای بين ماهوی لانون پيشي گرفته و بسياری از نهاد

رعایت   به را لانون و رفته  فراتر شكلي دیدگاه لانون از از حاكميت ماهوی برداشت
ازمي ملزم بنيادین  هایارزش برخي برد نظر طرفداران كند.   لانون حاكميت اشت،این 

 كند.مي ایفا التصادی اجتماعي و مختلف امور در نظ  برلراری صرف از تریمه  نقش 

 شكلي تشریفات رعایت با  داریك لانون از سوی مرجع صالحيت تصویب معتقدند هاآن

بر   و نميعمل  كفایت  لانون  حاكميت  تحقق  برای  آن  به طبق  ملزم  دولت  اگرچه  كند، 
 تنها ماهوی، دیدگاه پردازد. درست كه بوسيله آن به اداره حكومت ميرعایت لوانيني ا
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حاكميت لانون دانست كه معيارهای فراحقولي )از لبيل معيارهای   تابع توانمي را دولتي
 1شمرده و اعمال حاكميت را بر مبنای آن تنظي  كند.   اخاللي، سياسي و ...( را نيز محترم

های  و آزادی  ا ادعای رعایت لانون به نقض حقوقبنابراین گاهي ممكن است حكومت ب
زماني كه لانون    2دهد در چارچوب لانون ارائه كند.شهروندان بپردازد و آنچه را انجام مي

معيا با  و  برسد  تصویب  به  حكومتي  نهادی  سوی  از  عدالت  موضوعه  و  اخالق  رهای 
تضم  جامعه  در  شهروندی  حقوق  حفظ  و  عدالت  تحقق  برای  نشود،  وجود  سنجيده  يني 

ر جامعه و  شود كه غير از اداره امونخواهد داشت. پس در اینجا لانوني مشروع شمرده مي
در والع   3ها را نيز برعهده داشته باشد. برلراری نظ ، رسالت تأمين عدالت، حقوق و آزادی

های بنيادیني هستند كه دیگر لوانين  اخاللي نظير عدالت، آزادی و برابری؛ ارزشاصول  
  4شوند. ها توجيه و سنجيده ميدر پرتو آن حقولي

ای مستقل  نكته لابل توجه دیگر آن است كه حاكميت لانون در برداشت شكلي ایده
مستقي  ميان این دو  جانبه و  از دموكراسي است اما در دیدگاه ماهوی تأكيد بر ارتباط همه

ناسازگ استبداد  با  لانون  حاكميت  دیدگاه  این  در  دارد.  وجود  ساختار  ایده  و  بوده  ار 
  5حكومتي به منظور تحقق عدالت از اهميت بسزایي برخوردار است.

 . حاکمیت قانون در حکومت دیني2-2
ي از  درباره امكان تحقق حاكميت لانون در حكومت دیني دو رویكرد وجود دارد: برخ

مانع از تح حقوق بر دموكراسي را  تأثير منفي آن  قق  دانان تضاد دروني حكومت دیني و 
با   تعارض  در  را  دیني  حكومت  ایدئولوژیك  رویكرد  بلكه  و  دانسته  لانون  حاكميت 

كنند؛ چراكه از نظر ایشان در اثر اتخاذ مفهومي جانبدارانه از  ت لانون ارزیابي ميحاكمي
گيری مبتني بر مرجحات و الگوهای  ه عدالت اجتماعي و تصمي عدالت و آزادی در حوز

 

های مجلس،  پژوهش ها، چاپ دوم )تهران: مركز برداشت و مباني مفاهي ، لانون، مالميری، حاكميت احمد مركز.  1

 . 62 ( ص1385

 . 63همان، ص . 2

ا.  3 اساسي جمهوری  لانون  لانون و احكام حكومتي در  ایران، حكومتمسعود راعي، »حاكميت    اسالمي«،  سالمي 

 . 127  (، ص1391، )63 شماره اول،ه شمار

 . 61-60زارعي، همان، صص . 4

 راعي، همان. . 5



 1401تابستان | 75شماره  | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 130

رویكرد   در  اغلب  كه  بهایدئولوژیك حكومتارزشي  دیني  ميهای  طبيعتا  چش   خورد، 
رفته شده و به موجب آن یك گروه بر دیگران ترجيح  استقالل و هویت انساني نادیده گ

شود و  گروه دیگر اعمال نمي  شود كه برشوند و تكاليفي برای گروهي ایجاد ميداده مي
طرفي به حاشيه رانده  لبيل بيهای شكلي حاكميت لانون از  ك  مؤلفهاساس، دستبر این  

این مي از  از حقوقشود.  این گروه  مدیریت عرفرو  ميدانان  پيشنهاد  را  دهند  ي حكومت 
تي  های مذهبي و حكومتي از یكدیگر تفكيك شده و هيچ ارگان حكوم كه در آن سازمان

  1شود.توسط مقام مذهبي اداره نمي
ار هيچ  نمایانگر  لانون  حاكميت  رویكرد،  این  مورد  در  آنچه  از  فراتر  اصولي  و  زش 

حقولي است، نيست و حقوق بطور عام و حاكميت لانون بطور خاص    پذیرش یك نظام
پيش  هر  لانوناز  مراجع  سوی  از  كه  زماني  تا  البته  است،  پيراسته  اخاللي  گذاری  فرض 

تصویب نشده باشد و صرفاً بر اساس معيارها و روش خود به اكتشاف و یا به پاسخ مسائل  
  2رسد.سياسي یا حقولي مي

سو رویكرد نخست در تحليل خود از  دانان معتقدند كه از یكدر مقابل، برخي حقوق
لابل تأمل است؛ زیرا اوالً در نظام های الئيك  جایگاه حاكميت لانون در حكومت دیني 

یك  بعنوان  الئيسيته  مفهوم  خود  هستند،  سياسي  نهادهای  از  جدای  مذهبي  نهادهای  كه 
های ایدئولوژیك را در یك  توان همه نظامو ایدئولوژی تلقي شده است و ثانياً نمي  ارزش

لرار داد؛ همچنانطب  نظام  قه  مطالعه  با  تنها  نميكه  فاشيس  و كمونيس   نازیس ،  توان  های 
از سوی دیگر    3های ایدئولوژیك حاكميت لانون ندارند.اساً حكومتنتيجه گرفت كه اس

وع »مدیریت كالن« )كه یك  كند، نها ممتاز مياز دیگر حكومتآنچه حكومت دیني را  
سازمان و  نهادها  مجموع  كلي  رهبری  معنای  به  است(  ارزشي  به  مدیریت  اجتماعي  های 

مدیریسمت هدف دیني  است. حكومت  معين در جامعه  اساس  های  بر  را  ت كالن خود 
مي استوار  آن  به  مربوط  دانش  و  شریعت  درحاليترازهای  عرفي  كه كند،  حكومت   ،

فلسفه بر  مبتني  را  خود  كالن  سمدیریت  بشر  ساخته  سياسي  ایدئولوژی  و  دهي  ازمانها 
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برنامهمي و  جامعه  جاری  امور  اداره  یعني  خرد«  »مدیریت  بخش  در  اما  های  ریزیكند. 
های گوناگون )كه یك مدیریت روشي است(، حكومت دیني نيز همانند  مينهاجرایي در ز

كند. از نظر این گروه حوزه دخالت  های معمول عرفي استفاده مييوهحكومت عرفي از ش
اره امور جامعه دیني، حوزه مدیریت كالن است و چون در حكومت  شریعت و فقه در اد

بر معيارهای شریعت و فقه است، فقيه برای سرپرستي    دیني؛ مدیریت كالن جامعه مبتني 
 1مدیریت كالن جامعه دیني اولویت دارد. 

حاكميت لانون در نظام جمهوری اسالمي ایران بعنوان نمونه عيني و بارز  تحقق    درباره
ساالر و مبتني بر لانون اساسي است نيز رویكرد یكساني  حكومت دیني كه حكومتي مردم
های فردی را همراه با حقوق  وری اسالمي ایران آزادیوجود ندارد. برخي معتقدند جمه
اندیشه خ بر آن دولت  اجتماعي مطالبه كرده و  لانون اساسي كه گفتمان حاك   ود را در 

تا جایي كه همه نهادها و اشخاص حتي رهبری را به    مدار است، متبلور ساخته استلانون
داند و در راد كشور مساوی ميلانون اساسي در برابر لوانين با دیگر اف  107موجب اصل  

بنيادین اختصاص به حقوق ملت و آزادی  داده است كه تضمين    این خصوص فصلي را 
  2راه  شده است. آن در مقابل دولت توسط لوه لضائيه و بخصوص دیوان عدالت اداری ف

بسترها و ساختارهای الزم جهت تأمين حداكثری جنبه شكلي حاكميت لانون و   بنابراین 
حاكميت  هنظارت ماهوی  جنبه  تأمين  جهت  موضوعه  لوانين  بر چگونگي  حداكثری  ای 

انتقادهایي  لانون فراه  است.   خصوص در دانان حقوق از  برخي  كه  این گروه معتقدند 

نالص است؛   استقرای نوعي بر كنند، مبتنيمي ایران در لانون  شدن حاكميت دارخدشه
ران و رسيدن به چند مورد نقض لانون و  بدین ترتيب كه با جستجو در كل نظام حقولي ای

كه باید ت لانون وجود ندارد، در حاليرسند كه حاكمي اشكال ساختاری به این نتيجه مي
نگر پيگيری شود وگرنه با  ستمي و كلنقد حاكميت لانون در هر نظامي به صورت نقد سي 

ي كه به نوعي  توان حاكميت لانون را حتي در بسياری از كشورهای غربنگر مينقد جزء 
  3شوند، به نقد كشيد.مهد حاكميت لانون محسوب مي
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حقوقعده از  دیگر  آموزای  معتقدند  از  دانان  خاصي  لرائت  متضمن  لانون  حاكميت  ه 
مفهوم لدرت و زمامداری است كه در تاریخ سياسي كشورهای غربي ارائه شده است و  

ا  سياسي  سازماندهي  از  ليبرال  برداشت  الینفك  اجزای  شكلي    1ست. از  پایة  دو  فقدان 
لانون ردهدولت  و  لدرت  )محدودسازی  حقومدار  هنجارهای  لانون  بندی  تردید  لي(، 

پاس لانون )اصول دموكراسي و  ماهوی حاكميت  عناصر  و  اساسي درباره  از حقوق  داری 
اساسي،  آزادی لانون  از  سياسي  نهادهای  دیگر  و  نگهبان  شورای  تفاسير  و  بنيادین(  های 

ان شاخصهنشانگر  از  اسالمي  جمهوری  ساختار  لانونفكاک  دولت  شكلي  در  های  مدار 
است. حقولي  آن  مفهوم  نظر  دولت  از  نظریه  به  اساسي  لانون  مفسران  برداشت  ها 

 2مدار.ا به نظریه دولت لانونتر است تمدار نزدیكشریعت
خت  حقيقت آن است كه اصل لانوني بودن رفتار حقولي در جامعه مدرن بر مدار شنا

مي انسان  بودن  غایت  و  اومانيس   محور  ماهيت  »انسان«  مدرن،  جامعه  در  ولتي  چرخد. 
جهانت و  اجتماعي  نظام  معرفتي،  نظام  ميعریف  لرار  جریانبيني  این  مجموع  های  گيرد؛ 
جهانمع و  فلسفي  ميرفتي،  منتهي  نقطه  این  به  خودش شناختي  باید  انسان  كه  شود 

انسان دو    سرنوشتش را در جامعه مدرن رل  اجتماعي  معرفتي در حيات  مقوله  این  بزند. 
عرصه نظریة سياسي و دیگری در عرصه نظریة حقولي.   كند: یكي دربازتاب مه  پيدا مي

این بازتاب   دهد كه كدام حاكميت سياسي مشروع مه  ر  ميدر عرصه نظریة سياسي، 
اینجاست كه  مي او روا است؟  برای  التدار سياسي  اعمال  نظریه  باشد و  در جامعه مدرن، 

مطر  مي مدموكراسي  بازتاب  این  نيز  نظریة حقولي  دهد كه  ه  ر  ميشود. در عرصه 
آن لاعده، اعمال التدار  مبنای لاعده یا هنجار معتبر و الزم االجرا چيست تا بتوان بر اساس  

آزادی و  حقوق  و  لانون  نمود  حاكميت  ایده  كه  اینجاست  كرد؟  محدود  را  افراد  های 
محور و ساخته  شود اما لانوني كه دو مؤلفه اساسي دارد: نخست، زميني و انسانولد ميمت 

دست اوست. دوم، مبتني بر عقل خودبنياد است یعني بشری و لابل فه  و استحصال است.  
نمایندگان   در دوم  درجه  در  و  خودش  اول  درجه  در  كه  است  انسان  این  صورت  هر 

ها  سازند و آنهای حقولي یا لوانين را ميپارلمان، لاعدهاش با تشكيل نهادی به نام  سياسي
دهند. در حقيقت اصل حاكميت لانون بال دوم و مكمل ار ميرا مالک رفتار اجتماعي لر
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ن است. بنابر آنچه گفته شد، دیدگاه اخير درباره امكان  دموكراسي در ساخت جامعه مدر
ایران این    تر است. صحيح  حاكميت لانون در نظام حقولي جمهوری اسالمي  البته از نظر 

و ماهوی حاكميت لانون در    دیدگاه، وضعيت مذكور به معنای غيبت كلي عناصر شكلي
 به صورت نسبي وجود دارد. نظام حقولي ایران نيست، بلكه حاكميت لانون 

 نافرماني مدني و حاکمیت قانون . امکان یا امتناع جمع3
شود كه آیا جمع ميان جواز نافرماني مدني  مي  با توجه به آنچه گذشت، این پرسش مطر 

حك  در  نه؟  یا  است  ممكن  لانون  حاكميت  لانونو  به  ومت  مقيد  لدرت  اعمال  كه  مدار 
سلسلهصالحيت رعایت  و  لانون  توسط  شده  تعيين  پيش  از  است،  های  لدرت  مراتب 

دولت كه  حكومتي  در  است؟  ممكن  شهروندان  سوی  از  لانون  نقض  توجيه  به   چگونه 
معيارهای  م لبيل  )از  فراحقولي  معيارهای  اساس  بر  را  لوانين  عدالت،  و  نظ   تأمين  نظور 
ميا تصویب  و  تنظي    )... و  سياسي  مي خاللي،  چگونه  محترم كند،  را  لانون  نقض  توان 

 شمرد؟ 
بر  مبتني  لانون  نافرماني مدني و حاكميت  این پرسش و حل چالش تعارض  به  پاسخ 

اینجا مناط مشروعيت    حل مسئله در دو مقام ثبوت اثبات است. مراد از مقام ثبوت در  و 
افرادی  است؛  مدني  اخالق،    نافرماني  وجدان،  خالف  را  حكومت  تصمي   یا  لانون  كه 

حقولي مجاز به نافرماني   -ه كدام مباني فلسفي یا فقهيدانند بر پایعدالت و یا شریعت مي
ت، زماني كه در یك حكومت مشروع مدني هستند؟ و مراد از مقام اثبات در اینجا آن اس

تبار لانوني برخوردار بود، بر اساس  بر پایه فرآیند مشخصي لانوني به تصویب رسيد و از اع
ای كه با حاكميت  گونهماني مدني داد بهتوان به مخالفان آن لانون، حق نافرچه دليلي مي

 لانون تعارض نداشته باشد؟ 

 . مقام ثبوت 1-3
مباني جواز یا عدم جواز نافرماني مدني با این پرسش كه »چرا    والعيت آن است كه فه 
ناپذیر است بسته و جدایيني  و مبنای تكليف سياسي چيست؟« ه باید از لانون اطاعت ك

ای درباره مبنای مشروعيت  كور نيز ناگزیر باید متكي به نظریهو هر پاسخي به پرسش مذ
 التدار حكومت باشد.
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مشروعيت   مبنای  تئوریدرباره  مغربحكومت،  در  متعددی  كه  های  شده  ارائه  زمين 
آنلدیمي افالطو ترین  آن  از  نظریهها  از  بسياری  بنياد  هفده ،  سده  در  كه  است  های  ن 

لرارداد اج نظریه  از جمله  تئوری رضایت را پيسياسي  نظریهتماعي و  این  ها  ریزی كرد. 
ی شده است، منشأ التدار را از  ریزكه بيشتر توسط مخالفان نظریه حق الهي سلطنت طر 

آورده زمين  به  حكومت  آسمان  خواست  به  نسبتو  این  داده  شوندگان  اساس  بر  اند. 
عمال التدار دارند و  رویكرد، مردم نقش كليدی در مشروعيت حاكميت سياسي و روایي ا

شكل موجب  امر  نظریههمين  عرصه  در  دموكراسي  نظریه  آمدن   گيری  پدید  و  سياسي 
 ی دموكراتيك شده است. هانظام

ومت لانون  روعيت حكالزمه مشامروزه بسياری از فيلسوفان سياست نافرماني مدني را  
بعنوان نمونه هابرماس در مواجهه با این پرسش كه   1كنند. در نظام دموكراتيك ارزیابي مي

امری موجه   نافرماني مدني  لانون،  بر حكومت  مبتني  نظام دموكراتيك  باید در یك  چرا 
شود كه  اشد؟ به تحليل مشروعيت حكومت دموكراتيك پرداخته و متذكر این نكته ميب

د نمي دولت  دليل  موكراتيك  به  همواره  كه  باشد  داشته  انتظار  خود  شهروندان  از  تواند 
ترس از كيفر از لوانين موجود تبعيت كنند، بلكه آنان باید لوانين را بطور داوطلبانه و در  

رعایت   عمومي  نفع  بر  خدمت  مبتني  دموكراتيك  نظام  در  حتي  اینكه  به  توجه  با  كنند. 
در  خطا  امكان  لانون،  لواعد   حكومت  به  آنها  تبدیل  نتيجه  در  و  مشروع  لواعد  تنظي  
رو هابرماس نافرماني مدني نيز وجود داشته باشد. از این  نامشروع وجود دارد، باید امكان 

كه امكان بروز   2كندي بالغ تلقي مينافرماني مدني را جزء ناپوشيدني یك فرهنگ سياس 
 است.   های مبتني بر حكومت لانون ممكنآن تنها در نظام

اما مبنای مشروعيت در حكومت دیني و زیربنای الزام سياسي در آن اساساً وابسته به  
بلكه   نيست  مردم  رأی  و  رضایت  اجتماعي،  مالک  لرارداد  دیني  حكومت  نظریه  در 

آ  لوانين  و  الزام مشروعيت حكومت  زیربنای  و  بوده  تشریعي خداوند«  اراده  با  »انطباق  ن 
چون بر اساس مباني اعتقادی    3استه از فرمان خداوند است؛ سياسي، اطاعت از دولت برخ

لانون و  تشریع  حاكميت،  جمله حق  از  آن  ابعاد  همه  در  توحيد  مختص  اسالم،  گذاری، 
 

1. Habermas, op. cit., p. 99. 

2. Ibid. 

،  25و در دولت«، حكومت اسالمي، شماره  محمد سروش، »مقاومت و مشروعيت، تأملي در حق تمرد بر دولت  .  3

 . 77(، ص 1381)
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او به افراد برگزیده از لبيل ذات خداوند است و حق حاكميت سياسي و اجتماعي از سوی  
واگذار شده است و شهروندان    و مجتهد جامع الشرایط در عصر غيبت  ، امامان  پيامبر  
ا »حق  دولت  ميان  دیدگاه،  این  پایه  بر  هستند.  آنها  لوانين  از  تبعيت  به  مكلف  سالمي 

 حاكميت« و »تكليف مردم در اطاعت« تالزم وجود دارد.  
مبحث   این  در  اساسي  از  نكته  برخورداری  دليل  به  معصوم  حاكمان  كه  است  آن 

از هرگونه خطا و اشتباه و    اهل بيت    1و روایات ویژگي عصمت، بنابر مباني كالمي شيعه  
این  از  هستند؛  مصون  انحراف  و  مردم، گناه  دیني  وجدان  لانوني خالف  وضع  تصور  رو 

م شود و یا مصلحت  اخالق، عدالت و شریعت از سوی آنان كه منجر به تضييع حقوق مرد
باشد، كاماًل منتفي است و اگر در برخي روای ات از حقوق متقابل  آنان را در پي نداشته 

خود را در معرض انتقاد    حاكمان و مردم سخني به ميان آمده و حاكمي چون امام علي  
نقد و  مردم لرار مي به حاكمان و  به معروف و نهي از منكر نسبت  به امر  دهد و مردم را 

  ها نيست؛ بلكه كند، دليل بر امكان بروز خطا از سوی آنزیابي عملكرد آنان  تشویق ميار
در حقيقت امامان معصوم خود عنایت داشتند تا پيروانشان از نظر درک و رشد اجتماعي  

باشد. ه مرتبهب پایه معرفت  بر  برای    2ای برسند كه اطاعتشان آگاهانه و  بنابراین هيچ دليلي 
نافرماني   نافرماني  جواز  اما درباره  ندارد.  لوانين حاك  معصوم وجود  از  مدني شهروندان 
ت مشروع حاك ِ غيرمعصوم باید گفت اصل اولي، لزوم اطاعت از لوانين  مدني در حكوم

اما آیا اطاعت از چنين حاكمي مطلق است؟ اگر نافرماني مدني از    3چنين حكومتي است؛ 
 يار آن چيست؟ لوانين چنين حاكمي ممكن است، مناط و مع

فقهي  منظر  به   -از  مشروط  دارد،  مردم  بر  دیني  حكومت  كه  اطاعتي  حق    حقولي 
لواني  است  موظف  دیني  حكومت  است.  كرده  تعيين  دین  كه  است  شرایطي  ني  رعایت 

مردم  منافع  و  مصالح  و  عدالت  اخالق،  با  موافق  و  الهي  احكام  بر  منطبق  كه  كند  وضع 
سنت كه برای زمامدار اسالمي شرایطي چون عدالت  باشد؛ حتي آن دسته از عالمان اهل  

 

محمدبن.  1 عاملي،  حرّ  األئمهر.ک:  أحكام  إلي  األمه  پژوهش  :)مشهد  8لد  ج،  حسن، هدایه  لدس  بنياد  آستان  های 

 . 382 ق( ص1414  رضوی،

 . 96 ، ص 1394ورعي،  .2

 . 394 ق( ص1228دوی،  انتشارات مه  : الغطاء، كشف الغطاء )اصفهانخضر نجفي كاشف بن جعفر. 3
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اختيار نيستند،  لائل  مردمي  مقبوليت  ميو  شریعت  احكام  للمرو  در  را  او  امام   1دانند. ات 
انتصاب مالك اشتر به والیت مصر در نامه  علي ای به مردم این سرزمين، ضمن  پس از 

مي چنين  مالك  فيممعرفي  امره  اطيعوا  و  له  »فاسمعوا  الحق« نویسد:  طابق  فيما  امره    2ا 
معرفي   هنگام  را  نامه  این  مشابه  مي  عباسبن  عبداهلل  همچنين  بصره  امارت  نویسد: به 

الحق،   عن  زاغ  او  فيك   احدث  فان  رسوله،  و  اهلل  اطاع  ما  امره  اطيعوا  و  له  »فاسمعوا 
فقهای  و    ها در كالم معصومين  شمار آناین عبارات و نظایر بي   3فاعلموني اعزله عنك «

 كند اطاعت از حكومت دیني در چارچوب حق، مشروع است. شيعه داللت مي
فل منظر  لواز  نيز  اعتبارات  سفي  بر  مبتني  آن،  و حقولي  اخاللي  اصول  و  اسالمي  انين 

نفس االمری است و ریشه در حقایق تكویني دارند. توضيح آنكه برخي اعتبارات صرفاً 
اند و با تغيير  حيات فردی و اجتماعي و عوامل محيطيجنبه لراردادی دارند و تابع نيازهای  

ميآن تغيير  به  ،  كندها  ازاعتباراتچنين  التزام  متفاوتاجامعه  ي  دیگر  جامعه  به  تابع    ی  و 
است خاص  غایات  و  علي  4.نيازها  اعتبارات  برخي  ارادهرغ   اما  ارزشدخالت  و  ها،  ها 

بر  آندر وضع    هافرهنگ مبتني  فرالومي  نيازها و غایاتها  به    اند.فرازماني و  چنين  التزام 
استاعتبارات  دائمي  و  ثابت  جوامع  همه  در  انسانچرا  ي  با  متناسب  و  كه  شناسي 
برهستي و  عال   حقيقي  انساني  شناسي  فطرت  را    5اند.اساس  خود  اسالم  اساس  همين  بر 

مي انساني  جهاندیني  اسباب  كه  است  پایدار  سرشتي  و  طبيعت  دارای  كه  ولي  شمداند 
شود. از  ها حقوق جهاني بشر استنباط ميكند و مبتني بر آنلوانين انساني آن را فراه  مي

زهای  رو در وضع مدني و حقولي، حكومت دیني حق ندارد لوانيني وضع كند كه نيااین 
  6ها را به رسميت نشناسد. ثابت انساني شهروندان خود را نادیده بگيرد و حقوق انساني آن

 

 . 109، ص 1394ورعي، . 1

 . 38البالغه، نامه  نهج. 2

 . 420ق( ص1413ل : كنگره شيخ مفيد، )محمد مفيد، الجمل و النصره لسيد العتره محمدبن. 3

، چاپ پنج  )ل : دفتر انتشارات  8  لدبالر موسوی همداني، ج  محمد  يزان، ترجمه سيدلممحمدحسين طباطبایي، ا.  4

 . 54 ( ص1375بسته به جامعه مدرسين، اسالمي وا

های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انساني«، اسالم و مطالعات اجتماعي،  حميد پارسانيا و همكاران، »داللت.  5

 . 34 (، ص 1393، )1شماره  

 . 162  ( ص1392)تهران: مخاطب،   2واد جاوید، نقد مباني فلسفي حقوق بشر، جدج محم. 6
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كه  بنابراین   است  ثابت  جایي  تا  حق  این  نيست؛  مطلق  مردم  بر  حكومت  اطاعت  حق 
به تكليف خود  برابر شهروندان عمل كند. همان  حكومت  طور كه لوانين حكومتي و  در 

برای اج تكاليف حكومت و حق  تكاليف شهروندان  اجرا است،  نيازمند ضمانت  را شدن 
آن و  باشد  اجرا  دارای ضمانت  باید  نيز  بر حكومت  نافرماني    مردم  »حق«  اجرا،  ضمانت 

ا شریعت  و  عدالت  اخالق،  خالف  لوانين  لبال  در  مردم  كه  مدني  صورتي  در  ست. 
اني برای آنان  حكومت به وظایف خود در لبال شهروندان عمل نكند، حق مقاومت و نافرم

شود. این حق مانند حق آمریتي كه حكومت دارد از خواست و در برابر حكومت پيدا مي
دیگر سخن، حق نافرماني مدني در جامعه دیني ابزاری برای  شود. به  هي ناشي مياراده ال 
لدرت و جلوگيری از انحراف حكومت از مسير الهي خویش است تا به این وسيله  كنترل  

اختيا و ميان  نيست  بشر  سعادت  جز  چيزی  كه  انسان  خلقت  هدف  و  حكومت  رات 
توازن برلرار شود. اراده الهي مبني بر    حكومت ه  در این ميان نقش مهمي دارد، تعادل و
ادله »نصيحت نسبت به پيشوایان مسلمين«  نقش نظارتي مردم در كنترل لدرت حاكمان، از  

نسبت به حاكمان دیني لابل كشف است كه  و اطالق ادله »امر به معروف و نهي از منكر«  
  1شود. در فراز بعدی به برخي از ابعاد آن اشاره مي

 ات . مقام اثب2-3
این  فرض  فيبا  مدني  نافرماني  بپذیری   ميكه  چگونه  است،  مشروعيت  دارای    توان نفسه 

ميان   از  لانون  با حاكميت  آن  را  تعارض  و  اثبات  را  دیني  در حكومت  آن  ولوع  امكان 
مبتني بر حاكميت لانون،   نافرماني مدني در حكومت دینيِ  پاشنه آشيل تجویز  برداشت؟ 

 است.  بروز مفسده »اختالل نظام« 
با   بيشتر  كه  لانون  حاكميت  از  شكلي  برداشت  كه  است  آن  پژوهش  فرضيه 

و  رویكردهای   مدني  نافرماني  ایده  ميان  سازش  است،  سازگار  لانون  به  پوزیتویسيتي 
ل مواجه ميحاكميت  با چالش جدی  را  انعطافانون  این صورت  در  ناپذیری كند؛ چون 

توجهي به اصال  لوانين خالف  در نتيجه بيحكومت در برابر نافرماني مدني شهروندان و  
كند اما در مقابل،  ختالل نظام را فراه  مياخالق، عدالت و شریعت، زمينه بروز مفسده ا

 

ارسط.  1 بينمحمدجواد  اسناد  در  مدني  نافرماني  جایگاه  بر  »تأملي  همكاران،  و  نظام  ا  و  شيعه  سياسي  فقه  المللي، 

 . 47-46 صص  (،1396، )12حقولي ایران«، پژوهش تطبيقي حقوق اسالم و غرب، شماره 
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كرد غيرپوزیتيویستي به لانون سازگاری دارد،  برداشت ماهوی از حاكميت لانون كه با روی
ایده نافرماني مدني و حاكميت لانون را ه  كند؛ چه در این  موار ميمسير سازش ميان دو 

ارزش   یك  بعنوان  نظام«  »حفظ  اصل  رعایت  به  ملزم  لانون،  فرالانوني  صورت  و  بنيادین 
اجتماعي   مختلف امور در نظ  برلراری صرف از تریمه  نقش  لانون است و حاكميت

 كند. مي  ایفا التصادی و
فقهي بر    توضيح آنكه لاعده »وجوب حفظ نظام« و »حرمت اختالل نظام« یك تكليف 
، یكي از  عهدۀ حاكمان دیني و شهروندان دولت اسالمي است. مراد از نظام در این مفهوم

آن جامع  مفهومي  یا  و  معنا  سه  است:  این  انساني؛    -1ها  اجتماع  كليت  اساس    -2حفظ 
  -3اسالم و كيان اسالمي كه در زبان فقها بيشتر با عبارت حفظ »بيضه اسالم« آمده است؛  

اجتماعي، التصادی، فرهنگي و    نظام  -4دولت حاك  بر مقدرات جامعه و    نظام سياسي و
خرده كه  ميامنظ...  محسوب  عام  سياسي  نظام  در    1شوند.های  عمومي«  »نظ   اصطال  

ادبيات رایج حقولي نيز ناظر به حفظ نظام در معنای اخير است. فارغ از پرداختن به ادله  
این لاعده و نمونه این اصطال  در معاني مذكور در عبارات فقها كه  های استعمال  فقهي 

ميان چهار معنای مذكور    طلبد،خود مجال مستقلي برای تحقيق مي باید توجه داشت كه 
غایي حفظ خر است. هدف  برلرار  نظام سياسي  نظامدهرابطه طولي  اجتماعي، حفظ  های 

اس  نظام  كه  است  اسالم  نظام  حفظ  حاك ،  سياسي  نظام  حفظ  غایت  و  نيز  حاك   الم 
ین وجوب  ترین شيوه حفظ و اداره نظام زندگي بشر نزد خداوند متعال است. بنابرامطلوب

بي و  مطلق  اسالم  نظام  سياسي،  حفظ  نظام  حفظ  وجوب  ولي  است،  شرط  و  ليد  هيچ 
گری، عدم انحراف از مسير  روط به شرایطي از لبيل حفظ حقوق انساني مردم، هدایتمش

و   اسالم  مصالح  حفظ  و  جمله،  عدل  یك  در  و  سنت  و  كتاب  طبق  بر  عمل  و  مسلمين 
اسال دست نظام  عاليه  اهداف  به  چنانیافتن  است؛  خردهم  حفظ  به نظام كه  مشروط  نيز  ها 
  2است.   یابي به اهداف عاليه نظام سياسيدست

 

  ص   ،(1393، )71واد ورعي، »لاعده اختالل نظام مفاد و للمرو آن در فقه«، حكومت اسالمي، شماره  دج ر.ک: سي.  1

ملك8 محسن  خميني  ؛  امام  سياسي  اندیشه  به  رویكردی  با  مشروط؛  یا  مطلق  واجبي  نظام  »حفظ  )ره(«،    افضلي، 

حقوق  فصلنامه پژوهش  نظام«،    فظ؛ رحي  نوبهار، »از حفظ حكومت تا ح29  (، ص1395)  ،12سياست متعاليه، شماره  

 . 53  (، ص1398، )63عمومي، شماره 
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گونه تهدیدی از سوی نافرمانان متوجه نظام اسالم و نظام سياسي  باری در شرایطي كه هيچ
های خالف اخالق، عدالت و شریعت  ها و برنامهشود، آیا نقض لوانين، سياستحاك  نمي

شود یا خير؟ پاسخ آن است كه نافرماني مدني در بدترین حالت  ل نظام ميموجب اختال 
های اجتماعي، التصادی، فرهنگي و ... شود،  نظامبره  خوردن خرده  ممكن است موجب

این خرده آنجا كه وجوب حفظ  از  نقض  منظاولي  آیا  بررسي شود  باید  نيست،  مطلق  ها 
كند  اسالم یا نظام سياسي حاك  را تهدید ميخاص حكومتي، نظام   لانون، سياست و برنامه

هایي جایز نيست  برابر چنين لوانين و سياستیا خير؟ در فرض نخست، نافرماني مدني در  
ام است.  تعارض  در  لانون  حاكميت  از  شكلي  و  ماهوی  برداشت  با  چنين  و  نقض  اگر  ا 

ضای مفهوم نافرماني  چنانكه الت  -لوانيني نظام اسالم یا نظام سياسي حاك  را تهدید نكند  
نافرماني مذكور و در پي آن بره  زدن بلكه برعكس،  نظ  عمومي و    مدني همين است 

ها مانع از بروز اختالل نظام اسالم و نظام سياسي حاك  شود،  نظامایجاد اختالل در خرده
بود؛ چرا كه  گر نخواهد  اجتماعي  نظام  در  مولت  اختالل  ایجاد  و  مدني  نافرماني  از  یزی 
ن است خود لانون، سياست و برنامه حكومتي مصداق اختالل نظام باشد و اصوالً از  ممك

ه فقه اسالمي حفظ نظام اسالمي و نظام سياسي اسالمي در پرتو حفظ حقوق انساني  دیدگا
ارزش اجرای  و  اخاللي،  امكانهای  شهروندان  مفاسد  و  مصالح  رعایت  و  پذیر عدالت 

ك   اسالم لاعده حفظ نظام یا منع اختالل نظام دستاست. بعبارت دیگر در نظام حقولي  
ی اجتماعي كه للمرو تحقق نافرماني مدني است، یك  هانظامدر معنای چهارم یعني خرده

ت و مصالح و مفاسد عموم  كه با تكيه بر عناصری مانند رعایت عدال  1حك  ثانوی است 
جایي كه حقانيت و اعتبار لوانين  رو در  یابند. از این شهروندان )مباني( اعتبار و حقانيت مي

توان با تكيه بر بروز  رو باشد، نميهای حكومتي با تردید جدی روبهها و برنامهو سياست
نافرمان مانع از اعتبار حق  لانون،  ي مدني شد. طُرفه  مفسده اختالل نظام و نقض حاكميت 

ظاهری  این  و  شكلي  نظ   به  محدود  نظام،  حفظ  لاعده  در  نظ   مفهوم  بلكه  كه  نيست 
ین ایده مشتمل بر مفهومي جامع است كه نظ  محتوایي و كيفي، وجه متعالي آن است و ا

انساني نظمي  به  این  تر دعوت ميتر و عادالنهپيوسته حكومت اسالمي را  بر  اساس،  كند. 
نظا ميمفهوم  كه  است  برخوردار  ظرفيتي  و  غنا  چنان  از  اصال   م  به  آن  استناد  به  توان 

 

محمدعلي خورسندیان و همكاران، »مباني لاعده نفي اختالل نظام در فقه اسالمي و حقوق موضوعه«، فقه و مباني    .1

 . 90(، ص1395، )1، شماره 49 حقوق اسالمي، سال 
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پرد نظامحكومتي  بنيادهای  انصاف  و  عدل  موازین  گذاشتن  پا  زیر  با  كه  های  اخت 
 1پاشد.اجتماعي را فرو مي

لانون   با حاكميت  نافرماني مدني و رفع تعارض آن  تقویت حق  به  مسئله دیگری كه 
مي ناكمك  تلقي  به  كند،  امر  آموزه  بر  تكيه  با  شهروندی  بعنوان یك حق  مدني  فرماني 

اس منكر  از  نهي  و  مه معروف  از  یكي  بنيادیت.  و  حقوق  ترین  بر  حاك   اصول  ترین 
وق بشر نيز مورد تأكيد والع شده است، حق مشاركت و  عمومي كه در اعالميه جهاني حق 

یریت نظام سياسي خویش است  نظارت مردم بر اداره امور سياسي و اجتماعي كشور و مد
كند. بارزترین نظارت  يكه ملت و دولت را ملزم به اعمال نظارت در اجرای حاكميت م

به معروف و نهي از منكر است   كه دكترین نظارتي  عمومي در لالب حق و تكليف، امر 
 رود.  اسالم بشمار مي

، رعایت حقوق  از جمله وظایف اوليه هر حكومتي در جامعه مدني نسبت به شهروندان
ان پایبندی  ها است و معيار مشروعيت هر مكتب و نظام حكومتي و دیني به ميزبشری آن

در حقيقت مواد حقوق    2آنان به حقوق بشری و پيگيری منافع و مصالح شهروندان است. 
بشری یا شهروندی به مثابه ابزارهایي در خدمت منابع، مباني و اهداف نظام حقولي است؛  

شود كه حقوق بشر در درون  ح كه حقوق شهروندی اوالً در جایي مطر  ميبا این توضي 
سياسي   جامعه  اولویتیك  گرفتن  نظر  در  با  طبيعي(  نه  و  مدني  زندگي  )وضع  های 

مومي، مصالح عمومي و... ( ذیل یك حكومت خاص شكل  اجتماعي )از جمله اخالق ع
شری كه هر انسان به حك  انسان  گيرد؛ ثانياً برخالف حقوق بلانوني و اجرایي به خود مي

است برخوردار  دائمي  و  ذاتي  به صورت  آنها  از  بلكه  بودن خود  نيست  دائمي  و  ذاتي   ،
  3پذیر است.كاماًل متغير، سيال و نسبيت

حق نافرماني مدني بعنوان یكي از مصادیق امر به معروف و نهي از منكر از سوی مردم  
مي دولت،  به  مصدانسبت  عنوان  به  رسميت  تواند  به  دیني  جامعه  در  شهروندی  حق  ق 

بر اداره   بر شناخته شود كه تعّين حق نظارت مردم  امور سياسي و اجتماعي كشور است. 
شریعاین   و  عدالت  اخالق،  خالف  لوانين  نقض  نهاساس  شهروندان،  سوی  از  تنها  ت 

 

 . 55  نوبهار، همان، ص. 1

 . 86 ، ص 1ید، همان، جاوج. 2

 . 164و   87 همان، ص . 3
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ت  شود بلكه مطابق برداشت ماهوی از حاكميتهدیدی عليه حاكميت لانون محسوب نمي
حقوق  پذیری كند. البته به دليل ماهيت نسبّيتلانون به تثبيت حاكميت لانون نيز كمك مي

به تحدید شهروندی، حكومت مشروع در راستای منافع و مصالح عمومي مي   تواند الدام 
مولت این حق بكند، البته مادامي كه منجر به ممنوعيت مطلق حق بشریِ نظارت بر اداره  

با وجود آنكه اصل طالیي در حقوق  امور سياسي و اجتما  بر اساس نكته اخير  عي نشود. 
های جمعي از جمله حاكميت لانون و سعادت  شهروند به آرمان  شهروندی ميزان وفاداری 
فرماني و اعتراض، نماد تقليل وفاداری است اما نافرماني مدني رو ناعمومي است و از این 

راه كردن  طي  مانند  شروطي  رعایت  صورت  به  هادر  وفاداری  لوانين،  اصال   لانوني  ی 
در صورت الدام مجرمانه و ... كه    دادن به مجازات لانون اساسي و حاكميت سياسي، تن 

مي است،  دیگر  پژوهشي  در  مستقل  بررسي  نقش  تواننيازمند  نظارتي،  عنصری  بعنوان  د 
 های حكومت دیني ایفا كند. ضمانت اجرایي را برای تحقق اهداف و آرمان

ها و ان شایسته است به این نكته توجه شود كه نافرماني مدني از لوانين، سياستدر پای
نيازمند تشخيص مرجعي  های حكومت از سوی شهروندان در حوزههبرنام های تخصصي 

از حكوم تا  مستقل  است  مردم  ميان خود  از  معيارهای  ت  اساس  بر  مدني  نافرماني  تجویز 
اساس مرجع  پيچي از »هر« لانوني نشود. بر این  ناپذیر، موجب گشوده شدن باب سرتعّين 

های حكومت با شریعت، صرفاً فقها و  رالعملتشخيص موافقت و مخالفت لوانين و دستو 
مخالمجتهدان جامع اعالم  و  هستند  غيرمجتهد  الشرایط  فرد  از سوی  با شریعت  لانون  فت 

های تخصصي  ه حوزههای مربوط بكه اعالم مخالفت لوانين و برنامهمسموع نيست، چنان
رو صرفاً با  . از این با مصالح عمومي جامعه، جز از متخصصاني از ميان مردم پذیرفته نيست

توان به  ی افراد خبره، نمياستناد به اصل امر به معروف و نهي از منكر بدون پشتيباني نظر 
  های خاص است. ها در صالحيت گروهای دست زد كه مداخله در آنالدامات خوسرانه
حوزه سایر  در  حوزهاما  به  مربوط  نافرماني  در  یا  و  غيرتخصصي  و  غيرفقهي  های  های 

افراد جامعه اسالمي مياج لوانين تخصصي، وجدان عمومي  لرار  رایي  تواند مالک عمل 
از اصول و ارزش  بگيرد؛ بسياری  و مفسده عمومي جامعه و  های  زیرا تشخيص مصلحت 

حصر در تشخيص حاكمان و كارگزاران حكومتي و  اخاللي از جمله عدالت و انصاف، من 
جامع مصلحفقها  منابع  بلكه  نيست  و  الشرایط  را عرف  مقررات حكومتي  و  احكام  در  ت 

 اند. ياری از افراد جامعه  در آن سهي دهد كه بسبنای عقالی و مانند اینها تشكيل مي



 1401تابستان | 75شماره  | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 142

 گیرینتیجه
وجه در  است. این حق به هيچ    توجه به تعریف نافرماني مدني در گفتمان حق بسيار مه 

نمي استيفا  اغتشاش  و  آشوب  خشونت،  بيان  شاكله  به  در  شود.  مدني  نافرماني  دیگر، 
اسالمي شناخته مي اجتماعي شهروندان در حكومت  ود كه بصورت  شصورتي یك حق 

اعتراض آرام با نيت اصال  امور صورت گيرد. لانون اساسي جمهوری اسالمي ایران این  
در   را  بيست  حق  و  منكر(  از  نهي  و  معروف  به  امر  به  )مربوط  هشت   اصل  هفت   دو  و 

به آزاد راهپيمایي)مربوط  اجتماعات و  برای همه شهروندان محترم شمرده ی تشكيل  ها( 
 است.  

های دیني و غيردیني متفاوت است؛ حق  مبنای توجيه حق نافرماني مدني در حكومت
و فلسفي  اندیشه  حوزه  در  مدني  روند   نافرماني  با  عميق  پيوند  دليل  به  غرب  سياسي 

اخالل  مشروعيت  مردم،  اراده  اعمال  بعنوان  دموكراتيك  آن  از  و  است  یافته  سياسي  و  ي 
لانون بر روند  فزاینده شهروندان  بهره ميسازوكار كنترل  اما در حكومت  گذاری  گيرند. 

لدرت و جلوگدیني مردم برای كنترل  ابزاری  نافرماني مدني  انحراف  ساالر، حق  از  يری 
اساسي بنيادهای اخاللي است كه  از  پاسداری  نظاحكومت و  اجتماعي  ترین زیرسيست   م 

 است.
و   معروف  به  امر  عنوان  تحت  گرفتن  لرار  دليل  به  اسالمي  ادبيات  در  مدني  نافرماني 
نقد حاكميت   و  بيان  به آزادی  نسبت  منكر كه ترجمان حق و تكليف شهروندان  از  نهي 

نه ميتنها  است،  تجویز  را  عدالت  و  اخالق  شریعت،  خالف  لوانين  در  نقض  بلكه  كند 
مایه نظام و كيان اسالمي نقض چنين لوانيني را  دليل پاسداری از درون  تواند بهمواردی مي

 نيز واجب كند. 

مدني شكلي حاكميت الگوی نافرماني  حق  به  نسبت  نظر لانون  ذاتاً   اخاللي از 
 خودسر و گسيختهلدرت لجام كردن محدود این الگو، كارویژه تریناست. مه  طرفبي

امور پذیربينيپيش  و نظ  اریبرلر و موضوعه لوانين  از تبعيت به  مختلف ساختن 

 مدل در تشكيل اخاللي هایآموزه نقش  كه حالي در است.  ... و التصادی اجتماعي،

های  ي كه شاخصاست. بنابراین، ماهيت حق نافرماني مدن بدیلبي لانون ماهوی حاكميت
يت لانون دارد  گيرد، تضاد بيشتری با حاكمبرداشت شكلي از حاكميت لانون را نشانه مي
وی از حاكميت  طلبد. در مقابل، برداشت ماه و مؤونه بيشتری برای توجيه اخاللي آن مي
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نافرماني   با  انصاف  و  عدالت  اخالق،  مثل  آن  فراحقولي  اهداف  به  توجه  دليل  به  لانون 
 تر است. گارتر بوده و توجيه اخاللي آن آسانمدني ساز
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 (.1394ه، دانشگا

 هامقاله 

محمدجواد - بين  ارسطا،  اسناد  در  مدني  نافرماني  جایگاه  بر  »تأملي  همكاران،  فقه  و  المللي، 
ش غرب،  و  اسالم  حقوق  تطبيقي  پژوهش  ایران«،  حقولي  نظام  و  شيعه  ، 12ماره  سياسي 

(1396.) 

 ونلان لاموس در لانون حاكميت سنجيتنسب  پيرامون پژوهشيو همكاران، »   اسدی، حميد  -

پژوهش«ایران  اسالمي جمهوری  حقولي نظام و اساسي شماره  ،  اسالمي،  حقوق  ،  36نامه 
(1391.) 

های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انساني«، اسالم  داللت » ،  و همكاران  حميد  ،پارسانيا -
 (.1393، )1شماره و مطالعات اجتماعي، 

نظام در فقه اسالمخورسندیان محمدعلي و همكاران،   - نفي اختالل  ي و حقوق  »مباني لاعده 

 .(1395، )1 ، شماره 49 فقه و مباني حقوق اسالمي، سال موضوعه«،

انون و احكام حكومتي در لانون اساسي جمهوری اسالمي ایران،  راعي، مسعود، »حاكميت ل -

 . (1391، )63 شماره  اول، ۀ شمار اسالمي«، حكومت

ایده  - »نافرماني مدني  از بنرحماني، تورج و همكاران،  برای عبور  ليبراليس «،  نظ  بستای  ری 

 .(1394، )18پژوهش سياست نظری، شماره 

، 63حقوق عمومي، شماره فصلنامه پژوهش  ظام«،  نوبهار، رحي ، »از حفظ حكومت تا حفظ ن -

(1398). 

اندیشه  - در  لانون  »حاكميت  مفيد، شماره زارعي، محمدحسين،  نامه  و حقولي«،  سياسي  های 

26( ،1380). 

تمرد بر دولت و در دولت«، حكومت    يت، تأملي در حق »مقاومت و مشروع سروش، محمد،   -

 . (1381، )25، شماره اسالمي

-  «  غير و دیني های حكومت در لانون حاكميت  تمایزات و سنجي انامكصادلي، محمد، 

 .(1391، )31-30«، علوم لرآن و حدیث، شماره دیني

ره ن حقوق، شما، اندیشمندا«اساسي  حقوق تحوالت بستر در  لانون حكومتعليزاده، جواد، »  -

1( ،1391). 

عليازندریاني  گرجي -  ایران، مياسال جمهوری حقولي نظام  در لانون حاكميت»   اكبر،، 

http://jiss.isca.ac.ir/?_action=article&au=10030&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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  .(1387، )48 شماره  حقولي، تحقيقات مجله نظریه«، یك امكان سنجي

»حفظ نظام واجبي مطلق یا مشروط؛ با رویكردی به اندیشه سياسي امام  افضلي، محسن،    ملك -

 .(1395) ،12است متعاليه، شماره يس)ره(«،  خميني

 حاكميت از ماهوی و شكلي هایت برداش به دوباره  نگاهيو همكاران، »  هاشمي، سيدمحمد -

 .(1390، )5«، تحقيقات حقولي، شماره لانون

سيدجواد - فقه«، ،  ورعي،  در  آن  للمرو  و  مفاد  نظام  اختالل  اسالمي، شماره   »لاعده  حكومت 
71( ،1393.) 
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