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Abstract 
Civil disobedience is an issue that attention has seriously been paid to and 

its scope has been discussed in recent years. In Iran, it is regarded as a new 
concern as well. Correspondingly, there have not been any significant studies 
in this respect. The theoretical weakness in this area resulted in conducting a 
more precise and comprehensive study aimed at developing the public law 
literature in this regard. Accordingly, the present article seeks to answer this 
question: What position does civil disobedience maintain in the Shiite political 
jurisprudence, and the domestic and international legal system? In order to 
elucidate these viewpoints, we have employed a descriptive-analytic method. 
Investigating the international legal order, it was indicated that these sources 
have provided some requirements for the states in codification of law and 
decision-making. That is to say, they oblige the states to respect the recognized 
rights of citizens and hold citizens obliged to obey the government which has 
fulfilled its duties. Furthermore, through providing various reasons, it was 
proved that according to Shiite political jurisprudence, criticizing and pointing 
out the mistakes committed by the government are regarded as not only a right 
but also a duty for the citizens and, under certain circumstances, this criticism 
can take place in form of civil disobedience. In the system of Islamic Republic 
of Iran, as well, by way of observing certain standards, civil disobedience can 
be considered as one of the aspects of the Article 8 of the Constitution. 
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گاه انفرمانی مدنی                                                                           ظام حقوقی اریانسیاسی شیعه و ن المللی، فقه رد اسناد نیب  تأملی رب جای
       

 1دکتر محمدجواد ارسطا

  2مینا اکبری
 

 چكيده 
طور جدی مورد توجه قرار های اخیر بهای است که در سالمسئلهنافرمانی مدنی 

ایران نیز از مسائل  گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور
شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته جدید محسوب می

منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به
ی حاضر به دنبال تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقالهتر و جامعبررسی دقیق

نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی  پاسخ به این پرسش است که
ی ها از روش تحلیلی و توصیفالمللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاهو بین

المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای ایم. دقت در نظم حقوقی بیناستفاده کرده
اند. بدین معنی که میمات در نظر گرفتهی تدوین قانون و اتخاذ تصدولت در عرصه

دانند و شهروندان را شده برای شهروندان میدولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی
دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با در مقابل دولتی مکلف می

 خطاهای حکومتارائه دالیل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان 
شود و تحت در یک جامعه اسالمی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می

تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری شرایطی این انتقاد می
توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اسالمی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می

 ی دانست.اصل هشتم قانون اساس
 

وقی، نظم حق ،فقه سیاسی شیعه، مقاومت در برابر قانون، نافرمانی مدنی :یدیواژگان کل
 .نظارت
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 مقدمه

ر د ترقیدقو  ترشیبی است. با ورود ادهیچیپامر 1بحث در باب نافرمانی مدنی دیتردیب

را در ذهن  2ی فرانتس نویمانگفتهو این  ندینمایمخودنمایی  شیپ از شیب هاچالشموضوع، 

وقتی برای نوشتن این مقاله شروع به کار کردم، گمان داشتم که پاسخ : »دینمایمتداعی 

 گفت که شهروند در چه اوضاع و احوالی توانیمی آسانبه کردمیممسئله آسان است. تصور 

ممکن است از اطاعت قوانین موضوعه خودداری کند، اما هرچه بیشتر اندیشیدم و در آثار 

 (.1291:251)نویمان،« شد ترسستشدم یقین سابقم  ترقیعمموجود در این زمینه 

ن که تاکنو ستا آنفایده و ضرورت بررسی مسئله نافرمانی مدنی در کشور ایران 

ی در این زمینه صورت نگرفته است. این ضعف از یک سو، به امالحظه قابلی هاتیفعال

ه واسطه کمبود ی علمی محدود در عرصه حقوقی است و از سوی دیگر بهاتیفعاللحاظ 

ر توسعه منظو ی علمی در عرصه فقه سیاسی شیعه است. همین امر باعث گردید تا بههاتالش

ر ی در این زمینه صورت گیرد و دترجامعو  ترقیدقو تحقیق ادبیات حقوق عمومی، بررسی 

معرض نقد و نظر صاحبان اندیشه قرار داده شود؛ لذا هدف اصلی پاسخ به این پرسش است 

 اهی دارد؟المللی چه جایگو بین نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلیکه 

های حقوقی، موضوع را مورد بررسی قرار در این پژوهش، بر آنیم تا بر اساس مالک

های مهم این مقاله، تطبیق کردن یک اصطالح حقوقی دهیم. عالوه بر این، یکی از تالش

مباحث فقهی است. این کار به خودی خود ارزشمند است؛ زیرا واضح یعنی نافرمانی مدنی بر 

حثی اند؛ بنابراین یافتن معادل چنین باست که فقها تحت عنوان نافرمانی مدنی، بحث نکرده

می کارهای عل نیترمهمدر فقه و تبیین ادله آن، کار مهم و ارزشمندی است. اصوالً یکی از 

                                 
1 Civil Disobedience 
2 Franz Neumann 
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ا از هف روز بر علوم حوزوی و یافتن پاسخ برای آنعرضه داشتن مباحث جدید علوم مختل

 دیدگاه علوم اسالمی است که این مقاله نیز در همین راستا نگاشته شده است.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ما در حدود اقتضائات حجمی یک مقاله به این 

یشتری ا تفصیل بپردازیم و اگر بخواهیم بحث جامعی داشته باشیم الزم است بموضوع می

ترین مطالب در لذا به دلیل محدودیت حجم، به مهم موضوع را مورد بررسی قرار دهیم،

 نماییم. عالوه بر این، پژوهش حاضر به عنوان مقدمهراستای پاسخ به پرسش اصلی اکتفا می

ر و تشود و طرح مسائل تفصیلی و جزییو گام نخست در راهی پر پیچ و خم محسوب می

 شود.های آتی نویسندگان این مقاله محسوب میش در این باب جزء برنامهپر چال

 

 . مفهوم نافرمانی مدنی1

 تعریف شده گونهنیای مختلف حقوق و علوم سیاسی، نافرمانی مدنی هافرهنگدر 

همگان به نامشروع  توجه جلبی آشکار و عمدی که با هدف شکنانهقانونهر اقدام »است: 

ابخشی )آق« ی اخالقی و عقالنی، صورت گیردجنبهاز  هاآنن یا نادرستی بودن برخی قوانی

 حال نیع درو  شناسانهفهیوظحرکتی عمومی، بدون خشونت، »(. یا 99: 1212و دیگران، 

سیاسی در مقابل قانون که معموالً با هدف وارد کردن تغییری در قانون یا اصول حکومتی 

 (.111: 1211)کرزون، « شودیمانجام 

نی شود؛ نافرماپردازان در این زمینه محسوب میترین نظریهاز نظر رالز که یکی از مهم

اقدام سیاسی خالف قانونی  حال نیا باو  مندانهوجدان، زیآممسالمتحرکتی علنی، »مدنی 

 ی حکومت انجامهایگذاراستیسی ایجاد تغییر در قانون یا زهیانگاست که معموالً با 

 (.299: 1292)رالز،  «ردیگیم

نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه »نماید گونه تعریف میدورکین، نافرمانی مدنی را این

رند، گیهای خودخواهانه یا ناشی از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام میعادی که با انگیزه

 بسیار متفاوت است. همچنین، با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا

برد، فرق دارد. نافرمانی مدنی در خصوص کسانی ی سیاسی را زیر سؤال میوجوهی از جامعه



هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

– 
 سال

ارم
چه

 – 
شماره

 –  مدو   
ن      

بستا ات
693

1
 

 

 

13 

 

-مشروعیت آن را( به مبارزه نمی)چنان بنیادین کند که اقتدار سیاسی را آنصدق پیدا می

انون جویی یک گسست یا تغییر قی پیطلبند. آنان نه برای خود و نه برای دیگران وظیفه

خواهند نمی اند ونیستند. آنان مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه را پذیرفته اساسی را قائل

ورکین، )د« ی شهروندی خود را کنار بگذارند بلکه به دنبال انجام درست آن هستندوظیفه

1211 :121.) 

 و هیجزتکه پیداست، به لحاظ لغوی مفهومی ترکیبی است. در  گونههماننافرمانی مدنی 

که یکی « یبرفرمان»یا « اطاعت»ی مقابل نقطهدر « نافرمانی»گفت  توانیموم، این مفه لیتحل

و به معنی سرپیچی از دستورات و  ردیگیماز مفاهیم کلیدی مناسبات قدرت است، قرار 

ویژگی اساسی رفتار نافرمانان  واقع در(. 19: 1211)محیی،  است هافرماناطاعت نکردن از 

است. گرچه ممکن است یک معترض اعمال افراطی را مرتکب مدنی، غیرقانونی بودن آن 

شود، اما تا زمانی که قانون از طریق ارتکاب اعمال ممنوعه و یا خودداری از انجام اعمال 

تحت مفهوم نافرمانی مدنی قرار داد.  توانینم، شکسته نشده است؛ آن را شده دادهفرمان 

البته ضروری نیست که معترضان همان قانونی را نقض نمایند که با آن مخالف هستند بلکه 

(. نافرمانان مدنی قانون را نقض Gebh, 2013: 3ممکن است قوانین دیگری را نقض نمایند )

وده و برای برخی تصمیمات را پررنگ نم بدین منظور که عدم مشروعیت ندینمایم

 (.Pozen, 2015: 1اصالحات ایجاد انگیزه نمایند )

، به سوک، از یانددهیبرگزرا برای آن « مدنی»که در فارسی معادل « Civil»اصطالح 

. به این معنا که معترض به عنوان عضوی از اجتماع و نظام گرددیم بازمفهوم شهروندی 

قانون  اخالقی، رفتارهای خالف -سیاسی دست به اعتراض زده است؛ بنابراین انگیزه سیاسی

و نشان  دینمایماز نافرمانی مدنی جدا  رندیگیممنافع شخصی صورت  بر اساسرا که صرفاً 

ه نظری، نگرانی برای کل جامعه است. از که هدف نافرمانی مدنی حداقل در عرص دهدیم

 ,Gebhسوی دیگر، مدنی بودن نافرمانی، داللت بر درک مشخصی از عدم خشونت دارد )

2013: 3-4.) 

 هب. دهدیمنافرمانی مدنی اصطالحی است که تعارض بین دولت و شهروندان را نشان 

ظر د. دیدگاه اخالقی از نکه تقریباً هر دو عقاید متفاوتی در یک موضوع دارن بیترت نیا
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 ی که گاهی اوقاتایقاضشهروندان، دیدگاه سیاسی از نظر دولت و دیدگاه قانونی از نظر 

باید بین حکومت و شهروندان تصمیم بگیرد. از دیدگاه اخالقی پرسش اصلی این است که 

 چه زمانی نقض قانون اخالقی است و از دیدگاه دولت و قضات پرسش اصلی این است که

 Van)ی باید نشان دهند؟ العملعکسچه  هاآن کنندیمشهروندان قانون را نقض  کهیهنگام

Der Burg, 2010: 293-294.) 

بنیادین  نانچآنکه اقتدار سیاسی را  کندیمنافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا 

یی جویپی فهیوظ. آنان نه برای خود و نه برای دیگران طلبندینم)مشروعیت آن را( به مبارزه 

یک گسست یا تغییر قانون اساسی را قائل نیستند. آنان مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه 

های نافرمانی مدنی این (؛ بنابراین، یکی از مشخصه129-121: 1211)دورکین،  اندرفتهیپذرا 

 باغیان به دنبال براندازی حکومت نیستند. است که نافرمانان بر خالف انقالبیون و یا

 

 المللی. حدود احترام به قانون در اسناد بين2

ی تا چه لالملنیبدر این قسمت به بررسی این مسئله پرداخته خواهد شد که نظم حقوقی 

، مجوز مقاومت در برابر توانیم؟ و آیا از این منابع داندیماندازه احترام به قانون را الزامی 

 نون را در شرایط مشخصی استنباط نمود؟قا

 1(1491ی جهانی حقوق بشر )هياعالم. 1-2

 ها،برابری انسان جمله ازدر سراسر اعالمیه جهانی حقوق بشر، به حقوق مختلفی 

ق ، حزیآممسالمتی هاتیجمعممنوعیت تبعیض نژادی، جنسی و مذهبی، حق تشکیل 

زندگی، ممنوعیت بردگی، ممنوعیت شکنجه و رفتار برخالف شئون انسانی، حق رجوع به 

 برخوردار هاآنی انسان بودن خود از واسطه به هاانسانی همهمحاکم و... اشاره شده است که 

 هستند.

                                 
 

اما امروزه قواعد مندرج در  کنند؛ینممفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر به خودی خود الزامی را برای کشورها ایجاد 1

 الزامی است.  هاآن، بنابراین رعایت اندشدهی پذیرفته المللنیبی عرصهدر  آمرهاعالمیه به عنوان قواعد 
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در اعالمیه از طریق قوانین موجود و همچنین نظام  شدهییشناساچنانچه حقوق  

تأمین نشود و دولت از انجام وظایف خود به انحاء مختلف شانه خالی کند؛ در  قضایی کشور

اعالمیه حاوی  29و  21شوند؟ مواد  مندبهرهاز حقوق خود  توانندیماین صورت افراد چگونه 

ی وظیفه دارد اجامعههر کس در مقابل آن : »دیگویم 29ماده  1ی هستند. بند تأملقابلنکات 

 29مفهوم مخالف ماده  اساس بر؛ بنابراین «مل شخصیت او را میسر سازدکه رشد آزاد و کا

 ی نسبت به آن جامعه ندارند. افهیوظاگر چنین حمایتی از افراد صورت نگیرد آنان نیز 

های خود، فقط تابع هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی»نیز  2بند بر طبق 

وق مین شناسایی و مراعات حقأبه منظور ت منحصراًهـایی است که به وسیله قانون، محدودیت

های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در و آزادی

یکی از مهمترین مواردی که افراد را  .«شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است

هاست. اعالمیه سوی دولتها از ها و آزادیدارد؛ محدودسازی حقبه نافرمانی مدنی وا می

مقرر کرده است که این محدودسازی باید به موجب قانونی باشد که در  29ماده  2در بند 

ی دموکراتیک وضع شده است؛ لذا صرف قانونی بودن کافی نیست. بنابراین یک جامعه

-رسد توجیهی برای نافرمانی مدنی به حساب میغیردموکراتیک بودن حکومت، به نظر می

هیچ یک »آمده است ماده تواند باشد. در این اعالمیه نیز می 21شاهد بر این ادعا ماده  آید.

از مقررات اعالمیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا 

های مندرج در اعالمیه را از فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی

 .«در آن راه، فعالیتی بنماید بین ببرد و یا

هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که حقوق : »21ماده  اساس برعالوه بر این، 

را مورد عمل  هاآنیی را که در این اعالمیه ذکر گردیده است تأمین کند و هایآزادو 

کند؛  نیتأم؛ لذا چنانچه نظم حقوقی حاکم بر جامعه نتواند و یا نخواهد این حقوق را «بگذارد

ی از حقوق مسلم شهروندان است. در مقدمه اعالمیه طلباصالحبا توجه به اطالق این ماده، 

نوان آخرین ع اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به»نیز آمده است 

راحتاً حقی گرچه ص رسدیم، بنابراین به نظر «عالج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد
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یه ی نگردیده است اما از روح حاکم بر اعالمنیبشیپتحت عنوان نافرمانی مدنی برای اشخاص 

 وجود چنین حقی را برای شهروندان شناسایی نمود. توانیم

 (1411) 1قوق مدنی و سياسیی حالمللنيب. ميثاق 2-2

 که تماعیاج به افراد دیگر و نیز نسبت به هر فرد نسبت ...»ی میثاق آمده است: مقدمهدر 

 حقوق و رعایت در ترویج کهاست  و مکلف است دار وظایفیدارد عهده تعلق بدان

 داردهعهی میثاق افراد مقدمه، بنابراین در «نماید اهتمام میثاق این موجب به شدهشناخته

ی فهیظوو اگر دولتی در این مسیر کوتاهی نماید،  اندشدهدر میثاق  شدهشناختهترویج حقوق 

شهروندان است که این موضوع را متذکر شوند. حال، چنانچه این امر از طرق قانونی میسر 

بر اقدامی تحت عنوان نافرمانی مدنی مقدم است؛ اما اگر راهکارهای ی اول قیطر بهگردد 

آمده  2اده در م. ماندینمراهی جز نافرمانی مدنی باقی  رسدیمقانونی پاسخگو نباشد، به نظر 

را  میثاق در این شدهشناخته حقوق شوند کهمتعهد می میثاق این طرف هایدولت»است: 

نژاد،  بیلاز ق تمایزی گونهچیه بدون تشانیحاکم در قلمرو تابع د مقیمافرا ی کلیهدرباره

، یا اجتماعی و منشأ ملی دیگر، اصل یا عقیده سیاسی ، عقیده، زبان، مذهب، جنسرنگ

قوق ، رعایت این حرو نیا از«. کنند و تضمین شمرده محترم هاوضعیتیا سایر  ، نسبثروت

 دولت و شهروندان گرید عبارت بهشناخته شده است؛  هادولتف اصلی یکی از تکالی

ی بررمانفتکالیف متقابلی نسبت به یکدیگر دارند و شهروندان تحت هر شرایطی تکلیف به 

 ندارند.

 (1411ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )المللنيب. ميثاق 3-2

که در تمتع از حقوقی که  اندمعترفکشورهای طرف این میثاق »میثاق:  1بر طبق ماده 

حقوق مزبور را تابع  تواندینمآن کشور  شودیممطابق این میثاق در هر کشوری مقرر 

فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق  هم آنقانون نماید و  موجب بهیی جز هاتیمحدود

؛ بنابراین «یک باشدسازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکرات

                                 
 

( کشورمان 22/1/1251ی حقوق مدنی و سیاسی طی یک ماده واحده به تصویب مجلس ملی و سنای )المللنیبمیثاق 1
( و سنا 1/9/1251قوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تصویب مجلس ملی )ی حالمللنیبرسیده است. میثاق 

 است. آورالزامی مفاد میثاقین برای کشور ایران هیکل( رسیده است، بنابراین رعایت 11/2/1251)
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 حیتصرهبدر میثاق سازگار باشد.  شدهییشناسای قانونی نیز با حقوق هاتیمحدودالزم است 

قوق یی اتخاذ کنند که با حهااستیسقوانینی وضع نمایند و یا  توانندینماین ماده کشورها 

از  ظرنصرفکه هر قانونی  شودیمدر منشور مغایرت داشته باشد. مشخص  شدهییشناسا

 محتوای آن محترم نیست.

 (1441ی اسالمی حقوق بشر )هياعالم. 9-2

 به عنوان یک اعالمیه که بیان تلقی مشترک سازمان کنفرانس اسالمی این سند را صرفاً

ست. کرده اآور تصویب ای الزامسیون یا معاهدهناز حقوق بشر اسالمی است و نه یک کنوا

 در اسالم عمومی یهایو آزاد حقوق اساسی کهنیا به با ایمان»در مقدمه اعالمیه آمده است: 

 ا جزئیی کلی کردن متوقف حق طور اصولیبه احدی هیچ ، پساست مسلمین از دین یئجز

 ادتها، عبآن مراعات بنابراین ،ندارد را... الهی از احکام کردن پوشییا چشم پا نهادن رییا ز

 طور منفرد، مسئولبه و هر انسانی ها منکر استها یا تجاوز بر آناز آن و کوتاهی است

ر ب«. دارد ، مسئولیتآن در تضمین هماهنگ یاگونهبه و امت است آن و اجرای پاسداری

المی اس شریعت ضوابط از منکر بر طبق خیر و نهی دارد برای حق هر انسانی: »22طبق ماده 

از  هاستفاد استبداد یا سوء که است امانتی والیت»نیز آمده است:  22 مادهدر  .«کند دعوت

دارد  حق هر انسانی شود.می تضمین راه از این حقوق اساسی که است، زیرا شدیداً ممنوع آن

 .«نماید شرکت یا غیرمستقیم ور مستقیمطکشور خود به امور عمومی در اداره

بر اساس مفاد اعالمیه، چنانچه شهروندان یک جامعه اسالمی بر این عقیده باشند که 

بلکه تکلیف است که این  هاآنحق  تنها نهحکومت از مسیر حق و عادالنه دور شده است 

کال اش تواندیم موضوع را به دولت گوشزد نمایند. مسلماً این وظیفه در شرایط مختلف

دله امر به در واقع، اطالق ا است؛ هاوهیشمتفاوتی داشته باشد و نافرمانی مدنی نیز یکی از این 

 شود. با این توضیح که تنها، زمانی نوبتمعروف و نهی از منکر شامل نافرمانی مدنی نیز می

بخش جهقانونی، نتیتر و های دیگر یعنی برخوردهای مالیمرسد که روشبه نافرمانی مدنی می

نبوده باشد. نکته مهم این است که اگر اطالق ادله امر به معروف و نهی از منکر را در این 

 البطالن است.اش تعطیل این واجب الهی خواهد بود که واضحمورد نپذیریم؛ الزمه
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 . فقه اماميه و قوانين جمهوری اسالمی ایران3

ین هدف که اقدامی تحت عنوان نافرمانی مدنی چه منظور انجام مطالعه تطبیقی و با ابه 

ی اسالمی ایران دارد؛ فقه امامیه، قانون اساسی و قوانین جمهورجایگاهی در نظام حقوقی 

عادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه بر طبق قانون اساسی جمهوری 

( و کلیه قوانین نیز باید 12ی است )اصل عشریاثناسالمی ایران، مذهب رسمی کشور شیعه 

(؛ لذا در هنگام مطالعه نظام حقوقی 1با احکام و موازین این مذهب باشند )اصل  ریمغا ریغ

 نقش فقه امامیه را نادیده گرفت. توانینمجمهوری اسالمی ایران 

 . فقه اماميه1-3

ره دو»در . دشومعصوم برقرار می امام ر اعتقاد شیعه، دولت حق، با امامت و پیشوایید

اسالمی، قابل توجیه نیست، زیرا با توجه به ویژگی  حـاکم ، تمرد در بـرابر«امامت معصوم

 قطعاً شورش بر امام، رواز این  .عصمت، احتمال خطا و اشتباه، یا گناه و انحراف، منتفی است

در حکومت در واقع،  (111: 1211)سروش،  ؛و باید با آن مقابله کـرد شودمی تلقی« بغی»

پیامبر )ص( و امام معصوم )ع( حکومت به وظایف قانونی خود عمل کرده و قانونی برخالف 

منافع و مصالح مردم وضع نکرده تا دلیلی بر مخالفت مردم و نافرمانی از قوانین و مقررات 

که خدای متعال آنان را که با پیامبر (. چنان95-99،ب : 1291وجود داشته باشد )ورعی، 

 اللههَ وَ مَنْ یَعْصِ»که آن حضرت را نافرمانی کنند، پرهیز داد )ص( بیعت کردند از ایناکرم 

 ه نافرمانی خدا وکس کو آن. وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فیها وَ لَهُ عَذابٌ مُهینٌ

که جاودانه در آن  کندیپیامبرش را کند و از مرزهای او تجاوز نماید، او را در آتشی وارد م

 .(11سوره نسا، آیه « )است یاخواهد ماند و برای او مجازات خوارکننده

با توجه به مطالب فوق، در پی بررسی مشروعیت نافرمانی مدنی در زمان غیبت امام 

و نوع در دوران غیبت قائل به د توانیممعصوم )ع( هستیم. عالوه بر این، بنا به دیدگاه فقهی 

ی حکومت مشروع و نامشروع گردید. در میان این دو نوع نیز، توجه و تأکید اصلی مقاله

الیل د بر اساس چراکهیت نافرمانی مدنی در یک دولت مشروع است. حاضر بررسی مشروع

عقلی و نقلی چنانچه دولتی نامشروع بر مردم حاکم باشد، مردم تکلیفی به اطاعت نخواهند 

میان حکومت مشروع و نامشروع تفاوتی آشکار وجود دارد و آن اینکه با توجه به داشت. 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=14
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=14
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چنین حکومتی لزوم اطاعت است؛ در حالی حق حاکمیت دولت مشروع، اصل اولی درباره 

که چون حکومت نامشروع حق حاکمیت ندارد، اصل اولی در چنین حکومتی عدم لزوم 

چنانچه دولتی مشروع بر سر کار بوده و قدرت اما  ؛(291اطاعت است )کاشف الغطا، بی تا: 

آیا  یی گردد،اهلغزشرا در دست داشته باشد، اما به دلیل معصوم نبودن دچار اشتباهات و 

مبانی شیعی این حق را برای شهروندان جامعه اسالمی در نظر گرفت که  بر اساس توانیم

 تحت شرایطی اقدام به نافرمانی مدنی نمایند؟

ذکر این موضوع ضروری است که در فقه اسالمی، اصطالحی تحت عنوان نافرمانی 

در آن پدید آمده و معنا پیدا کرده توان مفاهیم را از یک فضا که مدنی نداریم. اصوالً نمی

جدا کرد و در فضایی متفاوت تحلیل نمود و به دنبال مشابه آن گشت. هر مفهومی در یک 

هایی ا و فلسفههی افکار، اندیشهتوان پیشینهگیرد و در آن فضا است که میفضایی شکل می

 بدان معنی نیست کهاین  ذلکمعکه در ورای آن مفهوم وجود داشته است را ردیابی کرد. 

ا مورد ها رهای یک مفهوم نظر افکند و آننتوان از منظر فرهنگی دیگر به عناصر و مؤلفه

ر نیست. پیش پذیتجزیه و تحلیل قرار داد. نگاه تطبیقی در حقیقت با چنین رویکردی امکان

و اختالف  هاز تحلیل هر گزاره ارزشی در قلمرو مفاهیم مشابه بایستی با تحلیل مفهومی، تشاب

(. مالک محوری در 291-299: 1211مفاهیم مورد نظر را تبیین کرد )قاری سید فاطمی، 

ظور آمیز با حاکمیت موجود به منشکنی و مقابله مسالمتمفهوم نافرمانی مدنی، اصوالً قانون

های ناعادالنه و یا اشتباه حکومت است بدون اینکه قصد ایجاد اصالحات در قوانین و رویه

بین بردن نظام حاکم وجود داشته باشد؛ لذا هدف از طرح مباحث فقهی، پرداختن به این  از

موضوع است که از منظر فقه سیاسی شیعه، آیا اطاعت از حاکم اسالمی مطلق است؟ و آیا 

توان شرایطی را در نظر گرفت که وجوب اطاعت از حاکم برداشته شود؟ با چنین نمی

هیم. دنافرمانی مدنی را در فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار میدیدگاهی در واقع ما مفهوم 

دو دسته  به توانیماثبات جواز نافرمانی مدنی  منظور بهکه  دهدیمتأمل در فقه امامیه، نشان 

 از دالیل استناد نمود:
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. ادله عام. منظور دالیلی است که به نحو عموم یا اطالق بر جواز نافرمانی مدنی داللت 1-1-3

 تمسک نمود. توانیم. در این زمينه مشخصاً به دو دليل کندیم

. اطالق ادله نصیحت نسبت به پیشوایان مسلمین. نصیحت به معنای خیرخواهی 1-1-1-2

النهصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ »نیز دلیلی تحت عنوان  ی فقهیادله(. در 915: 1111است )ابن منظور، 

هِنه ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْ»داریم. این جمله در حدیثی از پیامبر )ص( نقل شده است: « الْـمُسْلِمِین

ه خصلت س؛ لِجَمَاعَتِهِمْوَ اللُّزُومُ  قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ هللِ وَ النهصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْـمُسْلِمِینَ

. خالص نمودن عمل برای 1: ورزدینمنسبت به آن خیانت است که دل هیچ فرد مسلمانی 

: 1219مجلسی، « ). همراه بودن با جماعت مسلمین2. خیرخواهی پیشوایان مسلمین، 2خدا 

در خصوص رابطه مردم و زمامداران از رسول خدا )ص( نقل شده است که فرمود:  (.99

نصیحت و خیرخواهی  اساس بر شانرابطهرحمت خدا شامل زمامداران و مردمانی است که »

 (.511: 1212؛ به نقل از دلشاد تهرانی، 121: 11 ج)تاریخ بغداد، « و انتقاد متقابل استوار باشد

 اا برم ؛سَلیمَة مِنَ الرهیْبِ اَعینُونى بِمُناصَحَة خَلِیَّة مِنَ الْغِشِّ،فَ»فرماید: امام علی )ع( نیز می

« کنید یاری ،و تردیداز هرگونه شک  سالمخیانت و هرگونه خیرخواهى خالى از 

کند که نصایح و پیشنهادها و امام )ع( در این جمالت تأکید می .(111البالغه، خطبه )نهج

طلبی، پیراسته کنید و جز خیر و صالح آیین حق و بندگان خدا ا از منفعتهای خود رطرح

 (.111: 1219را در نظر نگیرید )مکارم شیرازی، 

نتیجه آنکه، سازمانی که رسول خدا )ص( به ارمغان آورد و روابطی که میان زمامداران 

ی از پوشبیعو مردم برقرار کرد، بر نصیحت، انتقاد و خیرخواهی استوار بود؛ نه بر تملق و 

ی آن نظام و آن روابط، باید راه نصیحت و انتقاد متقابل گشوده سوبهسر خیانت. برای سیر 

 (.511: 1212تهرانی،  باشد )دلشاد

به حکم عقل نیز، دفع ضرر محتمل واجب است. از سوی دیگر ترک نصیحت )به معنای 

خیرخواهی و ارائه پیشنهادها و انتقادهای سازنده( احتمال سوء استفاده حاکم از قدرت و 

 سوء استفاده از قدرت و)دهد و این دو امر همچنین ارتکاب اشتباه توسط وی را افزایش می

ارتکاب اشتباه در امور عمومی و اجتماعی که امور کالنی هستند( مساوی با ضرر بلکه مساوی 

ها به حکم عقل واجب است. در قسمت بعدی با ضررهای هنگفتی هستند؛ بنابراین دفع آن
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 تواند در قالب نافرمانی مدنیتوضیح داده خواهد شد که در برخی شرایط این خیرخواهی می

 انجام شود.

و نهی از منکر. یکی از مباحث فقه اسالمی، بحث  معروف به امر. اطالق ادله 2-1-1-2 

و نهی از منکر است. روایات زیادی داللت بر امر به معروف و نهی از منکر  معروف به امر

اما اکثر فقهای شیعه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مبتنی بر دلیل عقلی  دارند؛

ی وجوب عقلی این فریضه به قاعده لطف، وجوب دفع ضرر از نفس، شکر دانند. آنان برامی

ترین دلیل عقلی در این اند. عمدهمنعم و مقدمه بودن آن برای انجام فرایض استدالل کرده

زمینه نقش مؤثر امر به معروف و نهی از منکر در فراهم آوردن عوامل تقریب بندگان به 

را با امر و نهی، مردم به سمت عمل به معروف و طرف مصالح و دوری از مفاسد است، زی

کند بر هر چه که مصالح را به ما نزدیک روند و عقل به روشنی حکم میدوری از منکر می

اعات کند آنچه موجب نزدیکی بندگان به طکند دست یابیم؛ یعنی حکمت الهی اقتضا میمی

ال واجب گردد که چنین نیز شان از گناه است، فراهم آید و از سوی خداوند متعو دوری

 (.119-111: 1291شده است )پورحسین، 

، 115، 115ی هاخطبه: البالغهنهج. 11، توبه 111و  111 عمرانآلر.ک: قرآن: ی )اادله

و نهی  معروف به امرکه داللت بر وجوب این امر دارند؛ بر اینکه  ( 211، 212ی هاحکمت

 عنوان به، اطالق دارد ولو اینکه عملی که توسط مردم شودیماز منکر همه موارد را شامل 

 هب امر، مصداق نافرمانی مدنی باشد. منظور از شودیمو نهی از منکر انجام  معروف به امر

ی صالح و منتفی کردن هاوهیشی تحقق معروف و اعمال نهیزمو نهی از منکر ایجاد  معروف

اد است و به همین دلیل کیفیت انجام این مرحله ی بروز منکر و اعمال ناشایست و فسهانهیزم

ایجاد  ی مناسب آننهیزماست و در حقیقت در هر مورد باید  ریپذامکانی مختلفی هاگونهبه 

و نهی از  فمعرو به امری منکر بینجامد. گاه نهیزمگردد تا به تحقق معروف یا منتفی کردن 

ی زیررنامهبگفتار و نوشتار است و گاه به شکل عمل و وادار کردن و گاه به  صورتبهمنکر 

 دیمعاجبار نیز تحقق پیدا کند ) صورت بهی نیاز دارد و سرانجام ممکن است سازنهیزمو 

جام ی انالهیوسو نهی از منکر باید به  معروف به امر گرید عبارت به (؛221: 1215ی، زنجان

باشد؛ یعنی مردم در برابر حکومتی که تخلفاتی مرتکب شده و اتفاقاً این شود که بازدارنده 
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ی از و نه معروف به امر، موظف به شودیمتخلفات سهوی نبوده، بلکه از روی عمد تکرار 

منکر هستند؛ به صورتی که بتوانند حکومت را از این تخلفات عمدی باز دارند. مسلماً یکی 

های یعنی هر گاه معروف ؛، نافرمانی مدنی استاستل استفاده از صوری که در این راستا قاب

بزرگی توسط حکومت ترک شود و یا منکرهای بزرگی ارتکاب یابد، در آن هنگام مردم 

ای نخواهند داشت که با سرپیچی از برخی قوانین )نافرمانی مدنی( در برابر چنین چاره

دم پیش دنی، اضطراری است که برای مروضعیتی بیستند؛ بنابراین، مجوز ارتکاب نافرمانی م

 آمده و راهی برای مقابله با تخلفات حکومت به جز نافرمانی مدنی نمانده است.

، ندارد؛ بلکه کندگیری، مخالفتی با بحث هدف، وسیله را توجیه نمیاین تحلیل و نتیجه

از  یکیاز باب تقدم مصلحت اهم بر مهم است که در همه جای فقه پذیرفته شده است و 

گناهی است که توسط کفار به های مسلمان بیآشکارترین موارد آن، جواز کشتن انسان

به بر اند؛ مشروط بر اینکه هیچ راه دیگری برای غلعنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار گرفته

کفار وجود نداشته باشد و از سوی دیگر خطر تسلط کفار بر مسلمین و از بین رفتن مال و 

حلی،  - 112: 1121تری از مسلمانان موجود باشد )ر.ک: حلی، ناموس تعداد بیش جان و

 (.121: 1122جمعی از نویسندگان،  – 211: 1111خویی،  - 95: 1112

و نهی از منکر و استفاده از راهکارهایی  معروف به امرالبته الزم به ذکر است که وجوب 

صحیح است که منجر به ایجاد ضرر در صورتی  شودیمکه حتی شامل نافرمانی مدنی 

ان مردم شود؛ مانند اینکه می تربزرگبنابراین اگر آن، منجر به ایجاد ضرر  ؛ی نشودتربزرگ

ن ی تضعیف نماید در ایاسالم ریغی هادولتتفرقه ایجاد کند یا دولت اسالمی را در برابر 

عالوه  1یوه استفاده کرد.از این ش توانینمموارد به دلیل تقدم مصلحت اهم بر مصلحت مهم 

ترین شرایط و مقتضیاتی دارد که باید مراعات شود. یکی از عمده بر این، چنین شیوه نظارتی،

اقتضائات عملی امر به معروف و نهی از منکر، رعایت مراتب آن است؛ یعنی در اجرای آن 

                                 
 نی،: خمیامر به معروف و نهی از منکر دارای شرایط و مراتبی است که در انجام آن باید مورد توجه قرار گیرد )ر.ک1 

1215 :222-215.) 
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ب باالتر مراتان بهتوهزینه ممکن است، نمیجویانه و کمهای آسان، مسالمتتا زمانی که شیوه

 تر رو آورد.و سخت

اطاعت از حاکم مطلق و بدون قيد  کندیم. ادله خاص. دالیل خاصی وجود دارد که اثبات 2-1-3

 :شودیماشاره  لیدالو شرط نيست که به چند مورد از این 

. حقوق متقابل بین مردم و حکومت. در نظام اسالمی مردم وظیفه اطاعت از 1-2-1-2

اما باید به این نکته توجه نمود که مردم و حاکم در برابر یکدیگر حقوق و  ؛دارندحاکم را 

ایفش عمل که حاکم به وظ کنندیمتکالیفی دارند و در صورتی مردم تکلیف به اطاعت پیدا 

ی اامهننموده باشد. پیامبر اکرم )ص( به هنگام اعزام عالء بن حضرمی به والیت بحرین، در 

ی شما گسیل کردم... و شما را به اطاعت از او سو بهالء بن حضرمی را ع»به مردم نوشت: 

. از «گوش بسپارید و اطاعتش کنید شیهافرمانفراخواندم اگر او به وظایفش عمل کرد... به 

ازینی داشت که به مو« لزوم اطاعت»که کارگزار حضرت در صورتی  شودیماین نامه استفاده 

بر اینکه اگر  کندیم(. مفهوم مخالف این جمله داللت 121، ب:1291پایبند باشد )ورعی، 

 حاکم به وظایف خود عمل نکند وجوب اطاعت ندارد.

 این به مـنوط را از حکومت مردم ، اطاعتسپاهبه فرماندهان  نامه نیز در (ع) یعـل امام

فَعَلْتُ ذلِکَ  فَاِذا... : »دیفرمایمبـاشند. ایشان  کـرده عمل خود تعهدات به رهبران که داندمی

من این وظایف را انجام دادم،  کهیهنگام ؛ ...الطّاعَةُ معَلَیْکُ وَجَبَتْ لِلّهِ عَلَیْکُمُ النِّعْمَةُ، وَلى

 ،البالغهنهج) «نعمت خدا بر شما مسلم خواهد شد و من بر شما حقی که دارم اطاعت است

که ادای حق خود را از  دهدیم، امام )ع( نخست به مخاطبانش اجازه بیترت نیا به(. 51نامه 

)مکارم  پردازدیم هاآنی این نامه به بیان حق خود بر ندهیآامام مطالبه کنند. سپس در بخش 

نکته قابل توجه این است که امام )ع( ابتدا تکالیف خود را  (.212: 1219شیرازی و دیگران، 

شود. مفهوم فرماید اگر من چنین کردم اطاعت بر شما واجب میشمرد و سپس میبر می

 ندارند. مردم بر حق اطاعت نکنند چنین رهبران اگر مخالف این سخن چنین است

الزم است به این نکته توجه شود که حقوق متقابل حاکم و مردم، قبل از اینکه یک حق 

ترین ت. چراکه یکی از مهمشرعی و اعتباری از سوی خداوند باشد، یک ضرورت عقلی اس

مواردی که پایبندی و استواری حکومت بر آن الزم است، رعایت تعهداتی است که میان 
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شود. امروزه قوانین اساسی در کشورها و تمامی قوانین موضوعه از دولت و ملت ایجاد می

ی حاکم شود؛ لذا وفای به آن، براها ایجاد میها و ملتجمله عهدهایی است که میان دولت

رود. از آنجا که وفای اسالمی الزم است و در صورت تخلف، اطاعت از او نیز زیر سؤال می

های عدالت است و حسن عدالت نیز عقلی است؛ لذا ترین نمونهبه عهد و پیمان یکی از مهم

ن و شود؛ بنابراین پایبندی به قانون اساسی و دیگر قوانیوفای به عهد و پیمان، عقلی تلقی می

( که 129-121: 1291های امروزی است )پورحسین، تعهدات یکی از الزامات حکومت

خروج از چهارچوب آن، حق اعتراض و نافرمانی مدنی را برای طرف مقابل این قرارداد، 

 دارد.یعنی ملت، محفوظ می

ی اطاعت از هامالک. اطاعت از حاکم در چهارچوب فرمان الهی. یکی از 2-2-1-2

ی او به موازین دینی است. تا زمانی که حکومت بندیپام، مشروعیت دینی و حکومت در اسال

 زامشروعیت او به هر طریقی،  کهیهنگامبر مدار دین است، اطاعت از آن نیز الزم است؛ اما 

اطاعت از او الزم نیست،  تنها نهخروج از موازین دینی برای کارشناسان محرز گردد،  جمله

(. 112: 1291، نیپورحسامه حکومت عادالنه نیز واجب خواهد شد )بلکه گاه تالش برای اق

 ؛ال طاعَهَ لِمَخْلُوق فى مَعْصیَهِ الخالِق»از رسول گرامی اسالم )ص( نقل شده است که فرمود: 

 یعل(. امام 291ق:  1219)مجلسی، « هرگز اطاعت از مخلوق در معصیت خالق جایز نیست

 کـرد تعیین بصره حاکم عنوانبه را عـباس بـن عبداهلل جمل، جنگ از بعد کهیهنگام( ع)

یَا مَعَاشِرَ النهاسِ قَدِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَیْکُمْ عَبْدَ اللههِ بْنَ الْعَبَّاسِ فَاسْمَعُوا لَهُ » فـرمود: مـردم به خـطاب

 ودخ جانشین را عـباس بن عبداللّه منمردمان،  گـروه ای؛ وَ أَطِیعُوا أَمْرَهُ مَا أَطَاعَ اللههَ وَ رَسُولَهُ

 اطاعت خدا هایفرمان از کهیهنگام تا را او فرمان و بشنوید را او دادم، سخن قرار شما بر

که  شودیم(. از این عبارات چنین استفاده 211: 1211)شیخ مفید، « کنید اطـاعت کند،مـی

ام ولت اخذ شود که برخالف احکچنانچه قانونی تصویب شده باشد و یا تصمیمی از جانب د

و موازین شرعی باشد، مردم تکلیفی به اطاعت نخواهند داشت و مجاز به نافرمانی هستند. 

 دهدمی صتشخی را باطل و حق کسی چه رهبرانشان و مردم میان روابط در که مسئله این البته

 ایکافانهموش و دقیق بحث به نیاز کیست، خود الهی فرامین حدود یکنندهتـعیین مـرجع و
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عی، شی و اسالمی حکومت یک در گفت توانمی اجمال به .طلبددیگری می مجال که دارد

 حالل و باطل و حق کلیّت عمده طور، به(ع) مـعصومین یسـیره و (ص) پیـامبر سنت و قرآن

)آخرت است  دوره هر زمانی مصادیق در عـموماً مـشکل و اندکرده مشخص را حرام و

 .(211: 1211دوست، 

. اطاعت از حاکم در چهارچوب حق. اطاعت از حاکم یکی از تکالیف 2-2-1-2

اما الزم است به این نکته توجه نمود، یکی از شروطی  شود؛شهروندان در جامعه محسوب می

شود، عادالنه و حقانی بودن اوامر او است. در این که جهت اطاعت از اوامر حاکم مطرح می

شود؛ لذا اگر حتی در دولتی مشروع، مدیران و ت است که وجوب اطاعت حاصل میصور

 گذار قوانینی وضع نماید که غیرعادالنه باشد ومسئوالن تصمیماتی اتخاذ نمایند و یا قانون

رود. حکومت دچار نقض مکرر حقوق شهروندان شوند؛ وجوب اطاعت از میان می

ی مالک اشتر، آنان را توصیه به اطاعتش در دربارهصر، امیرالمؤمنین )ع( در نامه به مردم م

فرمانش را ؛ وَ اَطیعُوا اَمْرَهُ فیما طابَقَ الْحَقه فَاسْمَعُوا لَهُ،: »... دینمایمآنچه منطبق با حق است 

(؛ بنابراین از نگاه امام علی 21، نامه البالغهنهج« )در آنجا که مطابق حق است اطاعت کنید

 «در آنجا که مطابق حق باشد»)ع( اطاعت از حاکم، مطلق نیست و نیازمند شرایطی است. 

انبیا و اوصیا معصوم نیست، بنابراین اطاعت از اوامر  جزبه کسچیهاشاره به این است که 

اطالق  «فیما طابَقَ الْحَقه»... ع( باید محدود به مطابقت با حق باشد. سخن امیرالمؤمنین ) هاآن

زند و بنابراین، لزوم اطاعت از ولی فقیه حتی براساس ادله والیت مطلقه فقیه را تقیید می

دیدگاه والیت مطلقه، مقید است به مراعات موازین حق که همان موازین اسالمی است. 

-119: 1115خمینی،  اصوالً اطالق ادله والیت فقیه به تصریح مرحوم امام خمینی )ر.ک:

ست ا (، یک اطالق نسبی است نه اطالق من جمیع الجهات و لذا با داشتن قید، سازگار111

 و یکی از قیود آن، رعایت موازین اسالمی است.

توان با استفاده از دالیل عقلی نیز وجوب رعایت حق و عدالت از طرف حاکم را می

تصمیمی که برخالف مصالح و منافع خودشان است، اثبات نمود. اصوالً الزام مردم به قانون و 
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روند. شرع مقدس هم که همه غیرعقالنی است و عقال هم زیر بار چنین الزامی نمی

هایش و حتی قوانین و احکامش برمدار مصلحت و مفسده واقعی است، هرگز اطاعت تصمیم

عل کند. اصوالً جنمیاز قوانینی را که برخالف مصالح و منافع عمومی باشد، بر آنان الزام 

ه علیه را بتوان مولیعلیهم است. حال چگونه میوالیت در شریعت برمدار مصلحت مولی

که در چهارچوب مصالح عمومی –اطاعت از قانونی الزام کرد که والی برخالف اختیاراتش 

وضع کرده باشد؟ چنین الزامی با فلسفه جعل والیت ناسازگار  -و رعایت حق و عدالت است

 به مالیات پرداخت منع در الری سید (. فتوای111، ب: 1291است )ورعی، سیدجواد، 

 میرزای استادش حکم حکومتی همانند حکومت با همکاری حرمت یا و حاکمه دستگاه

 حـکومت ابلمـق در مدنی نافرمانی نوعی بر است دائر تنباکو استعمال منع بـر مـبنی شـیرازی

 در آنان المیک مبنای بر است مبتنی شیعی فقیهان از فتاوا گونهاین صدور. آن تصمیمات و

 مظل و عدل بودن عـقلی و ذاتـی بـه اشاعره برخالف شیعه .ظلم و عدل حقیقت خصوص

 به تصفم گذارقانون و شارع حکم از نظرقطع با و ذاتاً بشری افعال معتقدند یعنی اندقائل

 یحقب کالمی به دالیل خداوند است و بشری خرد آن دهندهتشخیص و است قبح و حسن

 .(11: 1219گردد )محقق داماد،  بندگان بـر ظـلم مرتکب کـه است

آید بنابراین، آنچه از قرآن، کالم و سیره معصومین و همچنین استنباط عقل به دست می

ا ذاساس حق و عدالت یکی از تکالیف اصلی هر حکومتی است؛ ل آن است که حکمرانی بر

ائل به توان قچنانچه شرایطی پیش آید که حکومت از این مسیر منحرف گردد، دیگر نمی

 اطاعت مطلق مردم از حاکم بود.

 . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانين عادی2-3

 . قانون اساسی1-2-3

ی کرامت و ارزش واالی هیپابر طبق قانون اساسی، جمهوری اسالمی ایران نظامی بر 

( و هرگونه 2اصل  9انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا معرفی شده )بند 

(. در فصل سوم تحت عنوان 2اصل  9ی نفی گردیده است )قسمت ج بند کشستمستمگری و 

و حقوقی انسانی برای شهروندان شناسایی شده و دولت مکلف به  هایآزادحقوق ملت، 
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و...( وظایف  21، 29شده است. عالوه بر این، اصول مختلف )از جمله اصول  هاآنتضمین 

رسد آن است که ای که به ذهن میمتعددی را بر عهده دولت قرار داده است. حال مسئله

ی مردم هایطلب پاسخچنانچه دولت به طور عمدی یا غیرعمدی به تکالیف خود عمل نکند و 

ن مختلف و در موضوعات گوناگون راه به جایی نبرد؛ در این از طرق شناخته شده در قوانی

 توان امکان نافرمانی مدنی را مفروض دانست؟صورت آیا نمی

کند اصل هشتم است. در این اصل آمده یکی از اصولی که در این زمینه خودنمایی می

 اینکر وظیفهاز م و نهی معروف به خیر، امر به دعوت ایران اسالمی در جمهوری»است: 

 را قانون نآ حدود و کیفیت ،. شرایطدولت به نسبت ... مردم بر عهده و متقابل همگانی است

؛ بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر نه تنها یک فریضه، بلکه یک نهاد «کندمی معین

این اصل  حکم به(. 11: 1211حقوقی موضوعه در پرتو اصل هشتم قانون اساسی است )تیال، 

دارند این نکته را به دولت گوشزد  فهیوظدولت مرتکب خطایی شود، مردم  کهیدرصورت

 نمایند.

ساسی ا گذارشود این است که آیا مراد قانونپرسشی که در این زمینه به ذهن متبادر می

از اصطالح معروف و منکر در اصل هشتم، همان مفهوم متبادر از شرع است یا اعم از آن 

در منابع فقهی، شاخص معروف و منکر، حکم شرع و عقل مقرر شده است که در است؟ 

حقوق موضوعه باید آن را حکم قانون معنا کرد. البته این امر الزاماً به معنای حرکت 

ری اسالمی ایران با نظارت شرعی فراگیری که در مقام تقنین غیرشرعی نیست. در جمهو

یابد، اصوالً مغایرتی جلوه قانونی می آنچه)اصل چهارم( وجود دارد، فرض آن است که هر 

با شرع ندارد؛ گرچه ممکن است منطبق با شرع نباشد. تنها موارد استثنایی و خاصی وجود 

شورای نگهبان مغایر شرع است به تصویب دارد که ممکن است قانونی که از نظر فقهای 

برسد و آن زمانی است که با در نظر گرفتن مصلحت کشور از جانب مجمع تشخیص 

حوالت پذیری آن با تمصلحت نظام تصویب شود. نسبیت مفهومی معروف و منکر و انطباق

اجتماعی نیز موجد این معناست که جز در مواردی که شارع مقدس خود به بیان صریح 
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جازه ا گذارقانونها و منکرها اهتمام ورزیده است در سایر موارد باید به صادیقی از معروفم

ها را در امور مستحدثه و جدیدی که سابقه در منابع اصلی حقوق اسالمی داد که مصادیق آن

توان ادعا کرد که معروف و منکر همیشه یک مفهوم دارد و نمی»بنابراین،  برشمارد؛ندارند، 

(. این دو، 511: 1211)کاتوزیان، « شودهای اقتصادی و سیاسی دگرگون نمیییر نظامبا تغ

مفاهیمی اجتماعی هستند که همانند هر نهاد و تأسیس اجتماعی دیگر، مشمول دگرگونی و 

فقها در ابواب مختلف فقهی به تناسب مسائل شرعی مورد  (.11: 1211تغییر هستند )تیال، 

ها را مورد تأکید قرار ها و منکرات عقلی اشاره و التزام به آنبحث، به برخی از معروف

اند. به عنوان نمونه در باب عدالت به جز التزام عملی به واجبات و ترک محرمات، التزام داده

ای عرفی هاند. بدین معنی که ارتکاب ناهنجاریبه رعایت مقتضیات عرف را نیز شرط دانسته

 (.25: 1292عمید زنجانی، اند )را مخل به عدالت شمرده

قانون اساسی به نافرمانی مدنی اشاره نشده است اما اطالق  درست است که در اصل هشتم

و نهی از  معروف به امر»که معادل واژه نصیحت است و همچنین « دعوت به خیر»عبارات 

به  .شامل نافرمانی مدنی نیز محسوب شود هاآنکه دامنه  شودیمدر این اصل باعث « منکر

دولت دچار نقض مکرر حقوق افراد شود و مردم از طرق مشخص قانونی  هرگاهاین معنا که 

اعتراض خود را اعالم نمایند و خطاهای دولت را به او گوشزد نمایند، اما این اعتراض راه به 

تواند به صورت نافرمانی مدنی ی امر به معروف و نهی از منکر میجایی نبرد، آخرین مرحله

دانیم که هدف از امر به معروف و نهی از منکر اصالح است همچنان که زیرا می؛ نماید بروز

هدف از نافرمانی مدنی نیز اصالح است؛ بنابراین چنانچه مردم با رعایت ترتیبات مقرر در امر 

 تواند از آخرین مراحل امرای حاصل نشود نافرمانی مدنی میبه معروف عمل نمایند اما نتیجه

 وف و نهی از منکر محسوب شود.به معر

 . قوانين عادی2-2-3

قانون حمایت از آمران ؛ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر .2-2-2-1

( جزء اندک قوانینی است که در ارتباط با 22/1/1291به معروف و ناهیان از منکر )مصوب 

مردم از »این قانون آمده است:  1اصل هشتم قانون اساسی به تصویب رسیده است. در ماده 
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ارچوب هحق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چ

ز منکر و نهی ا معروف به امر... تمامی اجزای حاکمیت و  ...نسبت به  توانندیمشرع و قوانین 

الزم است  کهیدرحالی انجام آن را بیان ننموده است. نحوهاما حدود، کیفیت و  ؛«کنند

 ی آن نیزکارها و سازو نهی از منکر توسط مردم نسبت دولت،  معروف به امرجهت اجرای 

ی شود. مسلماً ذکر کلیات و اکتفا نمودن به همین اندازه در قانون اساسی و قانون نیبشیپ

اد ، مردم با استنسوکعادی، اجرایی شدن این امر را مشکل نموده است، زیرا ممکن است از ی

و نهی از منکر انتقادات خود را نسبت به دولت مطرح نمایند و از  معروف به امربه فریضه 

سوی دیگر، دولت معتقد به برهم زدن نظم عمومی توسط مردم باشد و مسائلی از این قبیل 

 ری این امر از ضروریات حقوق اساسی کشودهسازمانکه ممکن است ایجاد شود؛ بنابراین، 

ود؛ ش. درست است که این قانون مجوزی برای نافرمانی مدنی محسوب نمیشودیممحسوب 

زیرا دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر شهروندان نسبت به دولت را در چهارچوب 

قانون پذیرفته است، اما چنانچه امکان اعمال چنین نظارتی عمالً برای شهروندان فراهم شود 

ها و انتظارات هتوانند خواستشود و مییل اینکه نقش مشارکتی شهروندان بیشتر میمسلماً به دل

انی تواند از موارد ارتکاب نافرمخود را به گوش دولت برسانند، جنبه پیشگیرانه دارد و می

 های کمتری را برای کشور دارد. مدنی بکاهد که معموالً هزینه

در اصل یکصد و شصت و هشتم، تعریف  قانون اساسی،؛ . قانون جرم سیاسی2-2-2-2

قانون جرم سیاسی  1ماده  اساس برجرائم سیاسی را به قانونگذار عادی واگذار کرده است. 

هر یک از جرائم »تعیین مصداق شده است:  گونهنیا(، جرم سیاسی 29/2/1295)مصوب 

اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای  زهیانگ بااین قانون چنانچه  1(2) مصرح در ماده

                                 
 

وهین ت -: الفشوندیماین قانون جرم سیاسی محسوب  1. جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 2ماده 1
یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای 

ماینده توهین به رئیس یا ن ـب، ولیت آنانئخبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مساسالمی، نمایندگان مجلس 
قانون مجازات ( 511سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده )

 یهاانجمن، هاتیجمعلیت احزاب، قانون فعا( 19) )د( و )هـ( ماده یبندهاجرائم مندرج در  ـپ، اسالمی بخش تعزیرات
جرائم مقرر در قوانین  ـت(، 1/9/1291مصوب )دینی شناخته شده  یهاتیاقلاسالمی یا  یهاانجمنسیاسی و صنفی و 
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داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه  یهااستیسسیاسی یا 

ا اما نباید تصور کرد که ب .«شودیمزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب 

ن اساسی تم قانوتصویب این قانون، وظیفه قانونگذار به موجب اصل یکصد و شصت و هش

به پایان رسیده است؛ زیرا آنچه در ماده یک این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف 

جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این 

قانون، هیچ مالک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده 

این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده دادسرا  5ت. شاید به همین دلیل در ماده اس

یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح است؛ قانون فوق نه تنها تعریف جامعی 

این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم  2از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده 

بند، بر ابهامات قانونی افزوده است. فروکاستن جرائم سیاسی به توهین و افترا  سیاسی در پنج

و نشر اکاذیب تأمین کننده نظر قانونگذار اساسی نیست به خصوص که توهین به مقدسات، 

مقام رهبری و مراجع عظام تقلید را نیز از شمول جرم سیاسی خارج کرده و همچنان مشمول 

 (. 211و  215: 1295ه است )کرمی و کرامتی معز، عنوان جرائم امنیتی دانست

با توجه به تعریف جرم سیاسی، این احتمال وجود دارد که یک اقدام تحت عنوان 

از  زیرا در تعریف جرم سیاسی شرایطی ؛نافرمانی مدنی مشمول تعریف جرم سیاسی نیز شود

کر ی حکومت ذقبیل هدف اصالح کشور، اقدام علیه مدیریت سیاسی بدون قصد برانداز

شده است که این شرایط از جمله شرایط انجام نافرمانی مدنی است؛ بنابراین در برخی موارد 

اه در پوشانی داشته باشند. مثالً هر گممکن است جرم سیاسی و نافرمانی مدنی با یکدیگر هم

ته شایران افرادی با انگیزه اصالح کشور و بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل حکومت را دا

باشند جرائم مقرر در قوانین انتخاباتی را مرتکب شوند، هم مرتکب جرم سیاسی و هم 

 اند و این دو مفهوم با یکدیگر منطبق هستند. نافرمانی مدنی شده

                                 
انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا به استثنای مجریان 

 .نشر اکاذیب ـث، و ناظران انتخابات
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یزه گیرد که با انگی دیگر این است که در برخی شرایط اقداماتی صورت میاما نکته

بدون ضربه زدن به مشروعیت نظام سیاسی اصالح امور کشور و علیه مدیریت سیاسی و 

صورت گیرد؛ اما در چهارچوب هیچ یک از موارد تصریح شده در قانون جرم سیاسی قرار 

توان گفت که جرم سیاسی ارتکاب یافته است. مثالً هر گیرد؛ در این حاالت دیگر نمینمی

وانین صمیمات دولت، قگاه مردم به منظور اعالم اعتراض و مخالفت خود با برخی قوانین یا ت

راهنمایی و رانندگی را نقض نمایند یا مثالً حجاب را در اماکن عمومی رعایت نکنند، دیگر 

جرم سیاسی اتفاق نیفتاده است. درست است که این اقدامات عناوین مجرمانه دارند، اما جرم 

 چرات. نسشوند بلکه این اقدامات را باید از فروض نافرمانی مدنی داسیاسی محسوب نمی

در  عالوه بههدف از این اقدامات تأمین منافع عمومی و نه منافع شخصی است،  که

ی های قانون؛ اما چون از راهردیگیمچهارچوب پذیرش مشروعیت حاکمیت سیاسی صورت 

براین در زنند؛ بنااند به خواسته خود برسند دست به اقدامات این چنینی میو عادی نتواسته

وشانی پتوان گفت دو اصطالح جرم سیاسی و نافرمانی مدنی همادگی نمیکشور ما، به س

 کامل با یکدیگر دارند.

در اصل بیست و ششم قانون ؛ های سیاسی. قانون فعالیت احزاب و گروه2-2-2-2

در تاریخ  ها مورد شناسایی قرار گرفته است.اساسی، فعالیت آزادانه احزاب و انجمن

به تصویب مجلس شورای  های سیاسیفعالیت احزاب و گروهقانون نحوه ( 1/11/1291)

( نیز به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده 1/1/1295اسالمی رسید که در تاریخ )

احزاب دارای پروانه فعالیت در چهارچوب قوانین و ( این قانون،  12است. بر طبق ماده ) 

 از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند: مقررات جمهوری اسالمی ایران و برابر مفاد این قانون

ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطالع و صدور مجوز ـ برگزاری راهپیماییخ»... 

( 21( این قانون و اصل بیست و هفتم )11( ماده )9وزارت کشور و استانداری با رعایت بند )

 «.قانون اساسی
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مجوز وزارت کشور است. شرطی که بر اساس این ماده، برگزاری هرگونه تجمع نیازمند 

بیش از شروط اصل بیست و هفتم قانون اساسی است و در واقع دایره این اصل را محدود 

و اختیارات کمیسیون احزاب بررسی و ( نیز یکی از وظایف 11کرده است. بر اساس ماده )

ه کطور است. همان هااتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی

اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی تنها دو محدودیت برای استفاده از آزادی  دانیم برمی

اجتماعات لحاظ گردیده که شرط اول تحت عنوان عدم حمل سالح صریح و مشخص است، 

 توان با تفسیر موسعاما شرط دوم تحت عنوان اخالل به مبانی اسالم دارای ابهام است و می

طور که تجربه ثابت کرده ( و همان121: 1291سیار محدود کرد )عامری، آن، این حق را ب

-ها خودداری میاست وزارت کشور در بسیاری از موارد از صدور مجوز برای راهپیمایی

 برد.نماید و تالش شهروندان راه به جایی نمی

-ترین دالیلی که برای ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر تجمعات بیان مییکی از مهم

گردد، تهدید نظم عمومی است. مسئولیت حفظ نظم و تسهیل برگزاری تجمع عمومی بر 

رود که با انجام اقدامات مناسب، بنابراین از مقامات چنین انتظار می ؛عهده مقامات است

نظمی، موجبات آمیز را تسهیل نموده و با بیان احتمال بیبرگزاری تجمعات مسالمت

ی هارا فراهم نیاورند. با این وجود ممکن است، محدودیت ممنوعیت یا محدودیت تجمعات

به عبارت دیگر بر زمان، مکان  قانونی و مشروع در قالب زمان، مکان و روش اعمال گردد؛

ها باید پس از گفتگو و یا مشورت با و شکل تجمعات. ولی تا حد ممکن محدودیت

ین مع، زمان و مکان جایگزبرگزارکنندگان تجمع وضع گردد و به جای ممنوعیت کامل تج

 (.59-91: 1295ارائه شود )گرجی، 

بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی، امکان نظارت بر در صورتی که از طرق پیش

دولت وجود نداشته باشد و شروط سنگین برای برگزاری تجمعات قرار داده شود، به احتمال 

که  نمایندد و اقدام به برگزاری تجمعاتی میشونزیاد، مردم از راهکارهای قانونی ناامید می
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بدون رعایت شروط قانونی باشد. در این صورت این تجمعات یکی از مصادیق نافرمانی 

 مدنی هستند.

 

 یريگجهينت

افرمانی ی، صراحتاً امکان نالمللنیبتقریباً در هیچ سند  دهدیمنتایج پژوهش حاضر نشان 

اما از سوی  ؛دی کننیبشیپنقض خود را  تواندینمقانون  اصوالً چراکهمدنی تعیین نشده است 

ی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی برخی کشورها این المللنیبدیگر بررسی اسناد 

مطلق  طوربهموضوع را روشن ساخت که این اسناد و قوانین نیز لزوم رعایت قانون را 

 شدهییشناساکه حقوق  کنندیم، بلکه صرفاً از قوانین و تصمیماتی حمایت دانندینم

شهروندان را محترم شمارند و بر این اساس، تکلیف افراد به رعایت قانون و تبعیت از دولت 

 که دولت نیز به تکالیف خود عمل نماید. دانندیمرا تا آنجا ثابت 

عالوه بر این، نگاهی به فقه امامیه نشان داد که در مباحث فقه سیاسی شیعه، اطاعت مطلق 

حاکم پذیرفته نشده است، بلکه این اطاعت تا جایی الزم دانسته شده که تصمیمات حاکم  از

شرع نباشد و عالوه بر این حاکم به وظایف خود در قبال مردم  برخالفمطابق حق بوده، 

لذا در مواردی که شهروندان خالف چنین وضعیتی را مشاهده کنند، تکلیف به  عمل نماید،

بر این شهروندان یک جامعه اسالمی از باب نصیحت ائمه مسلمین و عالوه اطاعت ندارند. 

طور فریضه امر به معروف و نهی از منکر تکلیف به خیرخواهی حکومت و همچنین همین

ذکر خطاهای آن دارند؛ بنابراین، نه حق بلکه تکلیف شهروندان است که خطاهای دولت را 

در صورتی که ساز و کارهای قانونی پاسخگو منظور ذکر خطاهای یاد شده، گوشزد نمایند. به

ها در اولویت هستند و استفاده از نافرمانی مدنی با در نظر گرفتن باشد، مطمئناً این روش

شرایط خاص و هنگامی مجاز است که دیگر از طرق عادی نتوان راه به جایی برد. در واقع 

د، بزرگی ارتکاب شو های بزرگی توسط حکومت ترک شود و یا منکرهایهر گاه معروف

( نافرمانی مدنی)ای نخواهند داشت که با سرپیچی از برخی قوانین در آن صوت مردم چاره

در برابر چنین وضعیتی بایستند؛ بنابراین مجوز ارتکاب نافرمانی مدنی، اضطراری است که 
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نده ابرای مردم پیش آمده و راهی برای مقابله با تخلفات حکومت به جز نافرمانی مدنی نم

 است.

بررسی قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسالمی ایران در مورد امکان یا امتناع 

 نشده است؛ بینینافرمانی مدنی نیز نشان داد که در قانون اساسی چنین حقی به صراحت پیش

اما اصل هشتم قانون اساسی که به ذکر وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر توسط 

؛ امکان نافرمانی مدنی را نیز در خود نهفته دارد. گرچه اصل پردازدیمبه دولت  مرم نسبت

هشتم از جمله اصول مغفول قانون اساسی است و تصویب قوانین عادی مرتبط با چگونگی 

 اجرای این اصل از ضروریات است.
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