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چکیده
نقد کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» نوشته حجت االسالم سالید
جواد ورعی ،با حضور اساتید محتر حالوه و دانشالگا آقایالا  :دکتالر سیدمحمدرضالا
بهشتی ،دکتر محمدحسن ضیایی فر ،دکتر رضا اسممی ،دکتر محمدحسین مظفری و دکتر
مصطفی میراحمدی در محل «کمیسیو حقوق بشر اسممی ایرا » برگزار شد .در گزارش
مشروح ذیل ،توضیحات نویسند کتاب اه مراحل نگارش اثر و مشروح نظالرات اسالاتید
ناقد پیرامو جنبههای مختلف موضوع «نافرمانی مدنی» را ممحظه میکنید .اساتید ناقد،
افزو بر بیا «امتیاهات و دستآورهای مثبت اثر فقهی فوق» و یادآوری «ایرادهای شکلی
و محتوایی آ » بر « لزو پژوهش در موضالوع نافرمالانی مالدنی توسال

االاح نظالرا

رشتههای گوناگو » با توجه به میا رشتهای بود موضالوع ،تأکیالد داشالتند .اه دیالدگا
ناقدا « ،گشود شد باب بحث پیرامو مسائل و موضوعات اجتماعی و سیاسی جدید»،
« پرداختن به موضوع مورد نیاه همانه» و «پیگیری مجدانه هوایالای مختلالف موضالوع» اه
دریافت1396 / 3 / 20 :

تأیید1396 / 7 / 25 :

*  .1عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه دانشگاه تهران.
 .2دبیر کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران.
 .3عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 .4دانش آموخته حوزه و دکترای حقوق بین الملل.
 .5پژوهشگر حوزوی و دانش آموخته حقوق عمومی.
** طلبه و پژوهشگر سطح  3حوزه و دانشجوی کارشناسی ارشد فقه سیاسی.

جمله امتیاهات اثر و «نپرداختن به مبانی مسأله مثل نتیجهگرا یا تکلیفگرا بود »« ،عد
تناس

میا فصول کتاب اه نظر حجم»« ،پرداختن به موضوعی مثل رابطه جالر و گنالا

در میانة بحث و در انتظار گذاشتن خوانند برای رسید باله نتیجاله» و «عالد شالفافیت
مستثنیات نافرمانی که به سوء استفاد منجر میشود» اه جمله نقالدهای وارد بالر کتالاب
است.

واژگان كلیدی
فرمانبرداری مدنی  ،نافرمانی مدنی  ،مقاومت مدنی  ،د ولت مشروع ،اختمل نظالا ،
نقد کتاب.

مقدمه

مسأله « فرمانبرداری مدنی» و به خصوص « نافرمانی مددنی» امدروه در دنادا بسداار
مددورد جو دده بددود و دربددار

ددواه زددا دددن ددواه ابط آددونآی ابط راب دده اب بددا

ا تراضات خشونت اما ز و شورشهای برانداهانه (بغدی و مدوارد دزآدر دفت وتده و
اثاری منتشر می شودط اما در فضای دزنی و فقهیط جدا نندوب جیقادر درخدور جدو هی
انجان نشد جا ازت مسأله اه نق ه نظر فقهیط برر ی شود « .پژوهشآا حوه و دانشآا »
بددا هاردداری « دداهماب ددات» ط در همسددتاب  ۱۳۹۴اثددری بددا نددواب « برر ددی فقهددی
فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» جألاف حجة اال دمن و الاسدیاات داد واد ور دی را
منتشر نرد و در پی اب یسات متعدد نقد و برر ی ازت نتابط بر زار شد .زردی اه
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ازت یسات در جارزخ  ۱۱اذرما  ۱۳۹۵در نااساوب حقوق بشر ا ممی در جهرابط با
حضور نوزسند و ا اجاد نا قد اقازاب :دنتر میادحست ضداازی فدرط دنتدر میادرضدا
بهشتیط دنتر میادحسات مظوّریط دنتر رضا ا دممی و دنتدر مصد وی ماراحاددی
بر زار شد.
ابتدا نوزسند نتابط به بااب جوضایات مفتصری دربارة اثر خود پرداختط پس ناقداب
میترنط نقدها و نق هنظرات خود را بااب نردند .در پازابط نوزسند نتداب پارامدوب نقددهای
وارد جوضایاجی ارائه ناود .انچه پاشرو دارزدط مشروح مباحث ازدت یسده مدیباشدد نده
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پس اه جنظام و جدوزتط ارائه شد ا ت.

ـ دکتر ضیائیفر (دبیر جلسه):
اه نوزسند میترن حاج اقای ور ی بساار پا آزارزم نه اه را دور امد اند؛ امادوارن
یسه پر برنتی باشد .در صیبتی نه در اوازل پدائاز بدا ازشداب داشدتامط دغدغده خودشداب اه
بر زاری ازت یسه ازت بود نه میخوا تند اه نراجی نه ا اجاد میترن احااناً نسدبت بده ازدت
موضوع دارندط ا تواد ننند جا در پژوهشهای بعدی مورد جو ه قرار ارد.
دربار نیو بر زاری یسه بنا به نظر خود روراب ار اند ال میننامط ولی پاشدنهاد
مت ازت ا دت نده ابتددا اه خدود حداج اقدای ور دی خدواهش نندام نده جوضدایی دربدار
دغدغههازشاب و فتیهای ازت نار داشته باشدند و زارشدی اه نتدازجی نده در اب حاصدل
شد ط ارائه بورمازند .پس ناقدداب میتدرن و بندد نده نتداب را خواندد ازدمط دربدار نتداب
صیبت خدواهام ندرد و خدواهام دزدد نده ناقدداب میتدرن ده شدم اندداهی را در ازنددة
م العات مربوط به ازت موضوعط می بانند.
ـ آقای ورعی (نویسنده کتاب):
بسم اهلل الرّحات الرّحام .در ابتدا اه ناب اقای دنتر ضاائیفر نه هات نرد ط هحادت
نشادند و ازت یسه را جرجاب دادندط جشرر میننم .هااتطور اه ا اجاد میتدرن نده میبدت
نردند و وقت شرزوشاب را صرف نرد و ازت نتاب را شازسته نقد دانستند .پا آزارن بند
امد ان نه اه خدمت ا اجاد میترن ا تواد ننمط ولی نسبت به انآادز خدود اه پدرداختت بده
ازت موضوع و روند نآارش ابط نراجی را رض میننم.
سیر نگارش کتاب

در امعه ما بهخصوص در الهای اخار مدیدزددن نده جیقدی الاداب دزدتط بزر داب و
مسؤوالب نشور نسبت به ا تراضاجی نه احااناً در امعه اجواق میافتدط جیقّی زرسانی ناست؛
مثمً نسبت به ا تراضاجی نده بعدد اه انتفابدات دال  88اجوداق افتدادط فدردی پشدت جرزبدوبط
معترضات را «باغی» خواند و دزآری انها را «میارب» دانست و دزآری نواب دزآری را بر
اناب من بر نرد .به نظرن ر اد خوب ا دت در امعده ا دممیط مقدداری بده ازدت موضدوع
پرداخته شود .لذا اصلِ طرح موضوع برای مت اهاات داشت جا درامدی باشد برای مباحدث
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جفصصی نه ا اجاد و حقوقدابها الهن ا ت به اب بپرداهندد؛ درا نده اصدل ورود بده ازدت
موضوع با دشواریهازی هارا بود .مت در پژوهشآا حوه و دانشآا نه ر دالت پدژوهش
در موضو ات یون انسانی اه نق ه نظر ا ممی را بر هد داردط موضدوع «نافرمدانی مددنی»
را به نواب طرح موظویان پاشنهاد نردنط البته ابتدا رسالعالهدازی را بده دنبدال داشدت و
مفالوتهازی با اب صورت رفت .مثل ازنره پرداختت به ازت موضوع به مصییت ناستط زا
ازت نار به ه انآاز ای میخواهد انجان بآارد؟! ولدی در یسدات مفتیدف بیدث ندردزمط
بند ا تدالل خودن را بااب نردن جا دغدغههای دو تاب برطرف شود .در نهازتط در شورای
یای رو برای ازنره حسا اتها نسبت به ازت موضوع نم شدود و احاانداً پژوهشدآا هدم
میذوری برای انتشار اب نداشته باشدط پاشنهاد نردن «فرمانبرداری» هدم بده اب اضدافه شدود
نه منیصر به موضوع «نافرمانی مدنی» نباشد .شدورا پدذزرفتط ولدی جأنادد ندرد نده دوب
را ع به فرمانبرداری اثار متعددی نوشته شد ط به نواب مقدمه ورود به بیث نافرمدانی و بده
صورت مفتصر بداب پرداخته شود .نار شروع شد و با پاشنهاد خودنط یسدات مفتیودی در
شورای داخیی رو نه اعدی اه دو دتاب فقهدی و حقدوقی حضدور دارنددط بر دزار شددط
نظرات و نقدهای دو تاب را درزافت مینردن .پس اه اجاان ندار و قبدل اه انتشدار هدم ندد
مرجبه یسات نقدی در قم بر زار شد .زری د دو یسه نقد هم بعد اه انتشار نتابط بر دزار
شد ا ت نه ناقداب دارای جفصصهای مفتیوی اه ایه فقهیط حقدوقیط فیسدوه اخدمق و
مانند اب در ازت یساتط حضور داشتند .بند اه یساجی نده بر دزار شددط ا دتواد ندردنط
ولی مشتاق بودن باهخورد انتشدار ازدت نتداب را در امعده حقدوقی بدهخصدوص در میافدل
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دانشآاهی جهراب ببانم و دزد اههای صاحبنظراب و حقوقداناب را بشنون؛ وب ازدت نتداب
فقط اه نق ه نظر فقهی به ازت موضوع پرداخته ا ت و مباحث حقوقی را در بر نددارد و ا در
هم احااناً به انها پرداخته شدد ط بده صدورت ا دت رادیط اب هدم در بعضدی اه قسداتهدای
نتاب ا ت .به هاات دلالط اه اقای دنتدر ضداائی فدر جقاضدا ندردن نده ندات یسدهای را
جرجاب دهند نه مت بتوانم اه میضر ا اجاد ا تواد ننم.
در ادامهط دنتر میادرضا بهشتی به نواب اولات ناقدط ابتدا بده باداب وزژ دیهدای نتداب
پرداخته و اب را اه دو هت حائز اهاات دانست؛ زردی ازنرده بده موضدو ی مهدم پرداختده
ا ت و اه ازت هت به لیاظ درک همانی و ازنره بر روی ه م البی بازد جراه نندط خوب

نآاشته شد ا ت .دون ازنره طرح صورت مسدألهط هماندة ورود و خدروج بده ازدت بیدثط اه
هوازای مفتیف را مارت نرد ا ت نه ای جقدزر دارد.
تزاحم تکالیف

وی پس به پر ش اصیی خود پرداخته و اب را خدارج اه دازدر یدم حقدوق دانسدت.
بیثی در باب «جزاحم جرالاف» را طرح نرد نه مربوط به فیسدوه اخدمق ا دت و بده فیسدوه
حقوق ناز جسرّی پادا مینند .ازت پر ش در یم اخمق به صورت دی م درح ا دت نده
در مواردی نه ما با جزاحم جرالاف رو به رو هستام ه بازد نرد؟ دنتر بهشتی با طدرح ازدت
پر ش افزود:
در نت دزنی و شر یط جرجابی به ازت شرل و دود دارد نده بفشدی اه انچده نده بدداب
ال میشودط مباحث قیی داخل در نقل ا ت و بفشی دزآرط مسدتند روشدت نقیدی دارد و
ما در حوه مسائل ایی با ر وع مستقام به نقل زا ر وع به شاو هازی نه به جددرز شدرل
رفتهط به اعبندی میر امط اما مسائل م رح شد در دازر فیسوه اخمق و فیسوه حقدوقط
بازد به نو ی مبنای قیی پادا ننند .در ازنجا بر حسب نوع پازه ذاری حرم اخمقی و مناط
اب و هاچنات حرم حقوقیط نااه به زک بیث قیی دی احساس میشود .بنابرازتط بیدث
ا ت و وشههازی اه اب به موضوع ازت نتاب مربوط میشود .لذا ر وع به اب به نظدر مدت
مواد ا ت؛ را نه افر ذهت را قدری فراجر اه انچه نه در ازت نتاب م رح شد ط میبرد.
در بیث جزاحم جرالافط اهی بات جرالاف حقدوقی و جردالاف اخمقدیط جدزاحم پداش
میازد .مارت ا ت احرامی به لیاظ اخمقیط روا باشندط ولی به لیاظ حقوقیط ناروا جیقدی
شوند و زا به رسط مارت ا ت به لیاظ حقوقیط روا بود و به لیاظ اخمقیط ناروا باشند.
به نواب مثالط ناونة ازت جزاحم را در همانه ا تراضات مربوط به انرژی پاک هستهای شداهد
هستام .جقرزباً هر اله در اروپا و بهخصوص در نشور الاابط مردن ا تراضات منظای را در
خصوص مسأله میاط هزست ابراه میننند؛ را نه فرانسدهط ضدازعات هسدتهای خدود را بده
الااب منتقل نرد و در ار قابل ممحظهای اه همات و جیت شراز ی خاص دفت مینندد.
معترضات بر ر را ق ارها ججاع میننند و در بعضی مدوارد روی رزدل ق دار مدینشدانند و
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ا اه نایدهند ق ارها بور ننند .در ازت ما را افراد امعه به ازی معترضند نه به لیداظ
حقوقیط قرارداد بات دو نشور ا دت و مرا دع قدانوب دذاری و جصداام ادری اب را جأزادد
نرد و بر روی اب صیه ذاشتهاند .ازت افراد به لیاظ حقوقیط مرجرب جفیف میشدوند و
مارت ا ت د تآار شدوند و ا تراضدات انداب دواقبی بدرای انهدا داشدته باشددط ولدی ازدت
ا تراض به لیاظ اخمقیط مو ه قیاداد میشود .معاوالً اخر ازت ما را هدم بده ازدت منتهدی
میشود نه معترضاتط رزاه نشستت بر روی رزل را پرداخت میننند و قضاه جاان میشدود
و باه ال ازند هاات ا تراض و ما را را جررار میننند! البته اه طرزر مجداری قدانونی هدم
جمش میننند نه جغااراجی در اصل ازت قرارداد ازجداد ننندد؛ زعندی را قدانونی را هدم طدی
میننند .معترضات معتقدند انچه نه منجر به نات جصاام اریای شد دن لیاظ و جو ه
به مباحث اخمقی و مباحث حقدوقی در د

جصداام ادری و مددزرزت ندمب دو نشدور

ا ت.
ازت زک ناونه ا ت نه اه زک طرف ازت قرارداد اه نظر حقوقی نداممً میردم ا دت و
اه طرف دزآر هم به لیاظ اخمقی هاچنس ازت افراد معترض را مذمت نادینندد .هااشده
هم ؤال بر ر ازت ا ت نه بر فرضط ا تراض شاا در ت و بجاط ازا حر دارزد روی رزدل
بنشاناد زا حر ندارزد؟ و وب مجاو اً استم قضازی انها در طی باش اه باست د ی دال
هر بار به ازت نتاجه میر د نه مسائل حقوقی بر مسائل اخمقی جقدن داردط هر ال هدم ازدت
مسأله جررار میشود.
ازت ناونهای اه ا تراض مدنی ا ت نه منجر به نو ی روزاروزی حقوقی مدیشدودط ولدی
مطالعات فقه معاصر
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نسی اب را به لیاظ اخمقیط ناروا نادیشداارد .نهازتداً ماردت ا دت ازدت مسدأله بده لیداظ
اخمقی و حتی به لیاظ حقوقیط مورد ؤال و ابهان باشد نه ازا ازت نیوة ا تراضی نه شاا
نشاب میدهادط در ت ا ت زا نادر ت؟ البته بهطوری نه اصل مسألهط هزدر دؤال ندرود .در
غرب ازت ونه ناست نه ازت حرای نه اه انب حرومت صدادر مدیشدود و هده دزندی و
شر ی هم داشته باشدط بیره جنها خودش زک را حل ا ت؛ در حالی نه در نشور ما زردی
اه مسائیی نه با اب موا ده هسدتام ازدت ا دت نده الاقدل دد ای قائیندد نده جادامی احردان
حرومتی به نیوی احران شر ی هم هستند و در را تای حقوق شارد میشوند .البتده شداا
در نتاب خودجاب عی در جوراک بات احردان شدر ی و احردان حردومتی ندرد بودزدد و

احران حرومتی را به منزله د تورالعال زا ازداتنامده بدرای قدوانانی نده در دولدت جصدوزب
میشودط دانسته بودزد و زا به نواب ذزل قانوب اصییط قیاداد نرد بودزد.
ازت ا تاد دانشآا در ادامه با بااب ازنره احران شر یط مراحل خودش را طی نرد و بده
ا تنباطی ر اد ا ت نه به هر دلایی جاان احران حقوقی و امثدال ازنهدا بدر اب جراده دارد و
ازت ا تنباط هم به دالزل قانونی و زا باه هم شر ی د اب هم دلال شر ی نده الاقدل در قالدب
قانوب قرار رفته د ر اد ا ت؛ ازت ؤال را م رح نرد نه مشدرمجی را نده مدا در رصدة
خودِ ا تنباط دارزم آونه بازد مورد حلّ و فصل قدرار دهدام؟ ازدا اصدمً قابدل حدلندردب
هست؟
وی در ادامه به دن دّزت مباحث معرفتشدناختی در بیدث ا دتنباط در ازدراب اشدار
ناود .پس با طرح ؤالی دزآرط بیث خود را ازت ونه ادامه داد:
ازا ا تنباط احران و درک احرامی نه اآلب صادر مدیشدود اختصاصدی دازدرة درزافدت
دزنی و حرم شر ی ا ت؟ و زا ازنره ما هر ا با «درزافت» رو به رو هسدتامط بدا زدک دری
مسائل پازهای موا هام نه درزافت در رصه شر ی هم با وزژ یهدای خداص خدود د نده
طباعی هم هست د و حوه مهمجری نه داردط ذزل اب قرار می ارد و ازدت مسدائل اه مسدائل
ان مربوط به فهم و ا تنباط به خصوص ا تنباط اه متتط خارج ناست.
مبیث مصال و موا د خود زک باب ا ت و بازد دانست نه مصال و موا د آونده بازدد
جشفاص داد شوند .در مواردی نده ندص و دود دارد هاداب مشدرمجی نده در بفدش اول
م رح شدط در مورد ندص هدم م درح مدیشدود و در مدواردی هدم نده ندص نددارزم مسدأله
پاچاد جر میشود .ازت مسأله و مشدرل در بداب درف و بسدااری مسدائل دزآدر هدم م درح
میشود .در حدود ال  ۱۳6۱نه بند در قم بودنط وقتی در درس و بیث بده مسدأله درف
ر ادزمط ازت ؤال به صورت دی برازم پداش امدد نده « درف» واقعداً اسدت؟ ازدا
رفی نه معاوالً یاای حوه می وزند هاات اجاق و انسانهازی ا ت نه میازند و دور
اجاق مینشانند و ما با انها ر و نار دارزم؟ پس ؤال ازدت ا دت نده اوالً درف اسدت؟
ثانااً آونه به د ت میازد؟ در ازت دازر ط مباحث مهای م رح ا ت .بعدها؛ زعندی حددود
هوت د هشت ال پاش نتابی بساار خواندنی با نواب « ازآا رف در قدوانات نشدورهای
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ا ممی» دزدن نه جو ط زک الاانی نوشته شدد بدود .ازدت نتداب اددجاً قدوانات جرناده و
نشورهای ربی و شاال افرزقا را مورد م العه قرار داد بود.
سنجش نتیجه با مصالح جامعه

در فیسوههدای اخدمقط فیسدوه اخدمق «ناندت» ۱نیّداً نتاجده درا ناسدت .زردی اه دالزدل
نتاجه رانبودب ازت ا ت نه ما بازد ببانام نه معاارط نجش و نسب اطّم ااب نسبت به ازدت
نتاجهط آونه بود ا ت؟ ازا ازت نتاجهط مصال

امعه را جأمات مینند؟ مثمً می وزند نده

اخمق نانت «جنجازی» ا ت؛ زعنی معیّر به هاچ از د اه ایه نتاجده و مصدییت د ناسدت.
زری اه دالزل نسانی نه پارو روش نانت شد اندد ازدت ا دت نده مسدائل را واقعداً آونده
میجوانام جشفاص دهام؟ بسااری اه ازنها مسائیی ا ت نه جا واقع نشد اندط نایشدود را دع
به انها داوری نرد و جا مدجی نااهمند ججربه هستام جا ازت مصال را بااهمازام؛ مثمً امعدهای
بساهزم نه هاه در اب دروغ بآوزند! پس بباندام ده جبعدات و لدواهمی دارد؟ ازدا طدوری
ا ت نه بآوزام مفلّ به صدور حرم اخمقی زا حرم حقوقی ا ت؟ به هاات دلال وتهاند
نبازد ازت احران را به احران و مصالییط منوط نندام نده روش جیصدال و بدهد دتاوردب
انها را نایدانام؛ را نه احران اخمقیط جنجازی هستند .ازنداب حتدی مدی وزندد ا در شداا
صورت مسأله را به صورت «ا ر ازتط انآا اب» طرح نردزدط خود ازدت صدورتط حردم را
اه دازر اخمقی و حقوقی خارج مینند.
دنتر بهشتی در ادامهط با ذنر ازت نرته نده زدک دری اه احردان مدا متردی بده مصدال
مطالعات فقه معاصر
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هستندط ازت پر ش را م رح مینند نه ازا نااهی ناست ما جراه ا بیث مصدال را روشدت
ننام؟ پس به ازت ؤال نه مورد بیث فم وه هم هست بر ام نه ازا اصمً «مصدییت»
د منهای بیث جیققش د امراب م رحشدب دارد؟ نوزسدند میتدرن در ازدت نتدابط متعدرض
ازت بیث نشد ا ت .به نظر میر د مسأله ناممً دی ا ت .در مثالِ معترضدابِ رزدلنشدات
الاانی نه رض نردنط جواوت در جشفاص اصل و دود مصدییت ا دت .نشدور دات اه
زک طرفط مشرل جغذزه زک مایاارد و اصدد مایادوب اعادت را دارد د درا نده جدأمات
معاش و حداقل هند ی قابل قبول بدرای افدراد امعده بده در دتیط دز وظدازف حرومدت
 .1ایمانوئل کانت؛ فیلسوف آلمانی (.)Immanuel Kant

شارد میشود د و اه طرفی نوع جولادی نه میجواند جدأماتننندد ندارط ناالهدای مصدرفی
امعه و مصارف دزآر باشدط مارت ا ت صدمههنند به میاط هزست باشد .وقتدی در دنادا
صیبت اه یو اری مصرف اه فرئوب در زفچالها به دلال اه بات رفتت الزه میافظ همات
(الزه اُهوب د نه برای نل انسابهای روی همات ا ت د بودط نشور ات بده نشدانه ا تدراض
وت نشورهای صنعتیط پاشرفت خود را نرد اند و در ازآاهی قرار رفتهاندد نده حداال
میجوانند بآوزند به ای اه فرئوبط بازد اه دزآری ا تواد نرد؛ در صورجی نه ازت نار
بددرای مددا هززندده بسدداار دارد .جیقاقددات را ددع بدده ازددت مس دألهط جبدددزل جاددان نارخانددههددا و
شرنتهازی نه با ازت اه ر و نار دارند و امثال ازت نارها اه هدة ما خارج ا ت .مدا بده
نواب نشور جصاام ارند دربار حقوق افراد امعه خود می وزام :ازت نار فعمً برای مدا
مقدور ناست .در ازت مثالط دولت اتط بدات جردالاف دولدت و حرومدت در قبدال جغذزده و
اشتغال مردمش و زا مسائل دزآر اه طرفی و حوظ میداط هزسدت انسدانها اه طدرف دزآدر و
مصال و موا د هر ندان نجشی انجان داد و در نهازتط اولی را بر دومی جر ا داد.
حال ا ر شاا هاانآونه نه در نتاب خود ذنر نردزد احران حرومتی را جابع مصال و
موا د میدانادط زک ری ؤاالت هم در ازنجا م رح می شود .ؤال ازدت ا دت نده ا در
وته شود :انتفاب ازت حرم بر ا داس ازدت مصدییت ده و هدی دارد؛ در حدالی نده ازدت
پا خ داد میشود نه حرومتط نات اختااری دارد و مدردن بازدد ر ی و نظدر حرومدت را
بپذزرند .بنابرازتط جو اه بیث نافرمانی در قبال نات احرامی به ه صورت خواهد بود؟
بیث دزآر بند در مورد دازر نافرمانی ا ت .در صویة  ۷۴ازت نتابط جعبار دالبی بده
نار رفته بود نه دازر و قیارو نافرمانی جا ازی ا ت نده «مو دب وهدت حرومدت نشدود»؛
زعنی جفواف و جوهات نسبت به حرم حانم در اب نباشدد نده مدت نادیداندم ازدت م یدب و
غازت را حانااب اه نجا برای خودشاب قائل شد اند؟
مشرل دزآر ما مشرل ا رازی ا ت؛ زعنی بسااری اه جفیواجی نه اآلب در حال رخدادب
ا تط اصمً قانونی ناستط بیره ا االی فراقانونی ا ت .البته ازت استم ا ت نه به هر دلالط
مجالِ ا اال فراقانونی را میدهد؛ زعنی فراجر اه خود قانوب هم دارد ال میشود.
ازت ا تاد دانشآا در پازابط به اعبندی ازت بفش اه فنانش پرداخت و با بااب ازنرده
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مواهاای وب رف و مصییت بساار شناور ا تط زداداور شدد :بده دلادل شدناوربودب ازدت
مواهامط ما به ازی ر اد ازم نه نو کجدرزت انتقداد زدا ا تدراضط با دث نداراحتی شدد و
نواب «وهت نظان» زا «وهت ارناب نظان» و زا «وهت مسؤولات نظدان» پاددا مدینندد .لدذا نبازدد
ا تنباط و احران خود را به مواهام مبهم و نشداری وب رف و مصییت احاله ننام نده
حتی اهی منجر به ا تنباط شفصی افدراد مدیشدود؛ درا نده قادد جیقدیندردب ازدت ونده
مواهامط مفلّ به نل بیث ا ت و اصل ما را را البة به انتوا موضوع مینند بددوب ازنرده
اصمً موضوع طرح شد باشد.
در ادامهط دنتر میادحسات مظوری به نواب ناقد دونط بیث خود را بدا جشدرر اه دنتدر
ضاائیفر به خاطر فراهمنردب ازت فرصتط اغاه نرد .ازت ا تاد دانشآا با ارهندد خوانددب
ازت جیقار و با بااب ازنره واقعد ًا دا دارد یسدات باشدتری بدرای بیدث دربدار ازدت نتداب
ذاشته شودط ند نرته را زاداوری نرد و اظهار داشت:
نوزسندة نتابط هدف جیقار را برر ی موضوع «نافرمانی مدنی در امعه ا ممی» باداب
نرد ا ت .بنابرازتط اولات ؤالی نه به ذهت میر د ازت ا ت نه نافرمانی مدنی در امعه
ا ممی با نواب نتاب هافوانی ندارد؛ را نه در نواب نتابط هدم فرمدانبرداری مددنی و
هم نافرمانی مدنی اورد شد ا ت .لذا ا دارد هدف جیقارط اصمح شود.
نرته و اشرال دون نازط به هاات نواب باهمی دردد و اب ازنرده وصدف «مددنی» نده در
نواب نتاب امد ط ازا هم وصف برای فرمانبرداری ا دت و هدم نافرمدانیط زدا جنهدا وصدف
موصوف اخار؛ زعنی نافرمانی ا ت؟ را نه در یدم اصدول فقدهط اخدتمف ا دت نده ا در
مطالعات فقه معاصر
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وصوی بعد اه دو موصوف نه به هم

ف شدد انددط قدرار رفدتط ازدت وصدف بده هدر دو

موصوفط جعیّر داردط زا جنها به موصوف اخار باه شت مینند؟ ازی نه نوزسدند میتدرن
نتاب فرمود اند ازت ا ت نه در ازنجا وصفِ «مدنی» بده هدر دو موصدوفط جعیّدر دارد .اب
وقت ازشاب لوظ «مدنی» در موهون نافرمانی مدنی را زک طور جعرزف نرد اند و هاات لودظ
را در موهون فرمانبرداری مدنیط طور دزآری و در واقعط در ازنجا ا دتعاال لودظ در انثدر اه
معنا رخ داد ا ت.
ناقد میترن در بااب اشرال و نرته دون بدا اشدار بده شدرییبدودب ازدت اشدرال مانندد دو
اشرال پاشاتط معتقد ا ت نه میشود قیارو جیقار را مقداری جعاام داد .با ازت جوضا نه

در ازنجا دو موضوع مهم و ود دارد .زری ازنره در بیث نافرمانی مدنیط وظاوده حرومدت
است؟ و دزآر ازنره در هاات بیثط وظاوه شدهرونداب ده مدیباشدد؟ در ازدت نتداب بده
موضوع اول؛ زعنی وظاوه حرومتط مسؤولات و مجرزاب قانوب پرداخته شد ط ولی اه موضوع
دون زعنی وظاوه و مسؤولات شهرونداب و ازنره در ه مواردی حر داشته و مجداه بده انجدان
نافرمانی هستندط فنی به مااب ناامد ا ت؛ حال انره بفشی اه ازت موضوع به بیث امر بده
معروف و نهی اه منرر مربوط میشود نه بساار ا دارد به ازت بیث هم پرداخته شود.
نرته و ازراد هارن ازت ا ت نه بیث نافرمانی مدنی زک موضوع ند رشدتهای ا دت؛
در حالی نه در ازت نتابط جنها اه منظر فقهی برر ی شد ا ت نه ازت امراب نددارد؛ زعندی
در بیث اه زک موضوع ند رشتهایط حتااً بازستی نظرات و برر یهدای جادان رشدتههدای
مربوط را در ازت موضوعط مشارنت داد و در واقع اه هاه ابعداد بده اب پرداخدت .بده ندواب
مثالط هااب طور نه اقای دنتر بهشتی اشار فرمودندط واقعاً نرته ا ا ی ازت بیثط در یدم
فیسوه اخمق ا ت؛ بهطوری نه ا ر ما جریاف خود با ازت بیدث را در یدم فیسدوه اخدمق
روشت نرنامط نایجوانام وارد رصه فقه شوزم .مثمً بازد ببانام ما در فیسوه اخمقط نتاجه را
هستام زا جریاف را؟ پس با اجّفاذ مبناط وارد بیث اه نافرمدانی مددنی در یدم فقده شدوزم.
هاچنات در یم اصول فقه و در بیث مصال و موا د ناز موضوع نتاجه را و زا جریاف را
اشرال پنجم «انتزا یبودب» ا ت .به نواب مثالط خودروهدازی نده فدمب شدرنت جولادد
مینند و الاانه با ث نشتهشدب هزاراب نور میشودط بند به نواب زک شهروند اخمقداً در
قبال ازت شرنت و افرادی نه نشته میشوندط مسؤولم زا نه؟ زعنی میجوانم نافرمانی مدنی به
را بانداهن؟ واب ازت ؤال اد ناست؛ زعنی ازت ونه ناسدت نده وقتدی مدا دربدارة زدک
قانوبط زک اا ت و زا زک جصاامط صیبت میننام خایی اد بتدوانام بآدوزام نده ازدت
قانوبط اا ت و زا جصاامط حر ا ت و زا ناحرط نه ا ر ناحرط غار شر ی و نا ادالنده بدودط
مت حر داشته باشم نافرمانی ننم و ا ر حر و ادالنه بودط حر نداشته باشم .د البتده در ازنجدا
اب شرنت هم برای خود ا تدالل دارد و می وزد :شدرنت مدا جعدداد هزدادی شدغل ازجداد
مینند و مقدار هزادی ناز جولاد درامد نرد و به جولادات نشور میافزازد .د اصدوالً وقتدی
بند در نتابفانه نشستهان و دربار مبانی فقهی و حقوقی م العه و جیقار میننمط به راحتدی
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میجوانم دربار اب مبنا اظهار نظر ننمط ولی هر جصاام و قانوب وقتی به مقان ا را مدیر ددط
انجا ت نه بیث مصال و موا د واقعی پاش امد و مصال و موا د در صینة واقعدی بدا
زردزآر جزاحم پادا میننند و انجا ت نه بازسدتی مدت جریادف خدودن را مشدفص ندرد
باشم نه ازا مت مثمً نتاجه را هستم زا جریاف را؟ ا در مدت جریادف درا هسدتمط در مدورد
جولادات ازت شرنت بازد بآوزم :ا ر زک نور هدم نشدته شدودط غادر اخمقدی ا دت و ازدت
شرنت خودرو اه بازد جع ال شود و ا ر نتاجه را هسدتمط بازدد بآدوزم :مدثمً داالنه ندد
هزار نور به دلال ا تواد اه جولادات ازت شرنت نشته میشوندط ولی در قبدالش ازدت جعدداد
شغل ازجاد میشود .پس ازنهدا را بدا هدم مدی دنجم و مدی دوزم :و دود خدط جولادد ازدت
نارخانهط مصییت دارد زا ندارد .غرض ازنره ما حتااً بازستی اه اب فضای ذهندی و انتزا دی
نتابفانهای خودمابط خارج شوزم و ازنها را با مصال و موا د واقعی و با جو ه به انچده نده
اجواق می افتدط بسنجام .مثال دزآر در ازت بیثط قانوب مناطر اهاد ا دت .ازدت قدانوب بسداار
خوب نوشته شد ا ت .در بیث قانوب ذاریط قانوب دذار زدک دری مصدال را در نظدر
رفته و بر ا اس انها حرم به ازجاد مناطر اهاد مینندط اما میبانام در مقدان ا دراط موا دد
هزادی به هارا دارد .بنابرازتط مصال و موا دد را هدم در مقدان وضدع و هدم در مقدان ا درا
بازستی در نظر رفت.
تاریخچه نافرمانی مدنی

دنتر مظوری در ادامه بر لزون جعرزف و شناخت خوب موضوع و جعادات حددود و ثغدور
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

160

اب پاش اه ورود به مباحث فقهی و ا تنباط حرم اب جأنادد ندرد و بده جنا دب بیدثط بده
زک واقعه جارزفی اشار نرد و وت:
نافرمانی مدنی اه ذشته در ادباات ما و در ادباات زوناب با تاب م رح بود ا ت .بدرادر
«انتاآوب» ۱به مر

میرون شد« .نرئوب» 2نه حدانم وقدت بدودط حردم ندرد نده نسدی

حر ندارد ناه ازت خائت را دفت نندط اما انتاآوب نداه بدرادرش را دفدت ندرد .وقتدی اه
انتاآوب میپر ند نه ازا جو اه حرم حانم م یع نبودی؟ در پا دخ مدی وزدد :درا م یدع
 .1آنتیگون در اسطورههای یونان ،دختر ادیب و یوکاسته است.
 .2کرئون در اسطورههای یونان ،پادشاه تب است.

بودنط ولی دلال نقض قانوب جو ط مت ازت بود نه در ت ا ت نده قدوانات حدانم و هماندی
مرا اه دفت برادرن منع نرد بودط ولی زک ری جرالاف و قوانات برجری و ود دارد نه اب
قوانات ا اانی نه ابدی و اهلی هستندط می وزند هر ناه ایط حدر دفدت شددب دارد و ازدت
مرا مُیزن مینرد نه ناه برادرن را دفت ننم.
میبانام نه جزاحم بات احران اخمقی و قوانات وضعی اه دوراب با تاب م درح بدود ط امدا
انچه نه امروه در فیسوه اا ی با اب موا ه هستامط بساار جغاادر ندرد و نافرمدانی مددنیط
ازی ما بات «جظاهرات ا تراضامازی نه با مجوه انجان میشود» و «نافرمانیهازی نده غادر
مدنی ا ت؛ زعنی اص محاً خشونتبدار ا دت»ط قدرار دارد .ازدت جعرزدفط حددود و ثغدوری
ناممً مشفص دارد؛ زعنی نافرمانی مدنی اقدامی ا ت نه ازت اقددانط مسدتیزن نقدض قدوانات
الهن اال را ت د نه اقای دنتر بهشتی هم اشار فرمودندد د بندابرازتط نسدی نده مرجردب
نافرمانی مدنی می شودط الااً و امداًط ا اهانهط اشرارا و مدنیط قوانات داری مایردت را
نقض مینند و ناممً میداند نه ازت نقض قوانات ا تط اما ازدت نقدض قدوانات بدا انآادز ای
ارهشاند و اخمقی صورت می ارد .فرد نافرمابط زک وظاوه برجر برای خود جصور مینندد
نه با اب جصور و انآاز برجرط برای ازنره اقداماتط اا تها و قوانات نا ادالنه و ظالاانده را
اصمح نند و برای ازنره قدانوب دذاراب و اا دت دذاراب را وادار نندد و هاچندات جو ده
مرجرب شد و مقاومت ناینندد و نداممً امداد ا دت نده جو دط پیداس د دتآار شدود و
مجاهاجش را بباند.
به مو ازت فردط قوانات مدنی را نقض مینندط نه قدوانات شدر ی را .در ازدت نتداب در
ازی مثال هد شد نه در نگ بدر پاامبر انرن

به پاهااب هادرا خدود فرمودندد :مدا

در ور هستام و نااه شرسته ا تط ولی اصیاب نافرمانی نردندد .ازدت نافرمدانیط اه قیادرو
بیث ما خارج ا ت؛ را نه قیارو نافرمانی مدنی نداممً مشدفص ا دت؛ نافرمدانی مددنیط
مربوط به نقض قوانات مدنی ا ت .بنابرازتط ا ر قوانات شدر ی نقدض شدودط مصدداق بیدث
نافرمانی مدنی نایشود .نقض قوانات مدنیط مجاهات و رزاده دارد و فدرد نافرمدابط نداممً
اماد ا ت نه رزاه معات شد در قانوب را بپرداهد .نوزسند نتاب میجوانست برای بیث
نافرمانی مدنیط دای اه بیث روازاتط به ند مورد اه جارزخ صددر ا دمن اشدار نندد .بده

نگاه و نقدی بر «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»  /جمعی از اساتید

اومی را یب نندط ازت ال خمف قانوب را انجان میدهد و میپذزرد نه خدمف قدانوب

161

نظر بند ط قضاّه حایه به خانه خیاوه ون بهترزت مثال بدرای بیدث نافرمدانی مددنی در صددر
ا من ا ت .اصیاب اه هاه ا امدندط اعاتی اع شد .جا وقتی نه ازناب وارد خانه خیاوه
نشدند جا خیاوه را به قتل بر انندط جاامی اقداماجی نه انجان داد اندط خمف قانوب بود ط ولدی
رمی مرجرب نشد بودند .در ازت قضاّهط انآاز اصیابط انآاز شدر ی د اخمقدی بدود و
قوانات اری را هم نقض نرد بودندط ولی هنوه به مرحیه خیاودهنشدی نر داد بودندد .لدذا
امارالاؤمنات

هم با ازنره با اقدامات خیاوه ون موافر نبودط امان حست و امدان حسدات

برای در دفاع اه خیاوه فر تاد؛ زعنی ضات ازنره ندار اصدیابط زدک ندار اخمقدی بدود و
برای ا من انجان شد بودط جا قبل اه ازنره خیاوه را به قتل بر دانندط مدیجدواب اقددان انهدا را
ز مباحثی دانست نه ا دارد به نواب نافرمانی مدنی به انهدا پرداختده شدود .هاداتطدور
قضازای مشابه دزآر در دور امارالاؤمنات و ناز در دور قاان امان حسات

را مدیجدواب بده

نواب مصداق بیث نافرمانی مدنی در صدر ا منط مدورد برر دی قدرار داد .ازنهدا حدواد
جارزفی ا ت نه به ازت موضوع ارجباط پادا مینند .لذا رشته جدارزخ هدم مدیجواندد در ازدت
بیثط دخال باشد.
ناقد ون دنتر رضا ا ممی؛ ا تاد رشته حقوق بشر دانشآا شهاد بهشدتی بدود .وی نده
نتابی ناز در مورد «اهادی ا تاا دات» نآاشدته و بده جوصدال بده باداب ازدت موضدوع اه نظدر
مواهزت بات الاییی پرداختهط پس اه جشرر اه ازجاد ازت فرصت و جبرزک به نوزسند نتاب به
خاطر انتشار ازت نتاب ضروری و مهمط بیث خدود را اغداه ندرد .او نده پدرداختت بده ازدت
مسائل را نااه روه امعه میداندط صِرف انتشدار ازدت نتداب و پدرداختت بده ازدت موضدوع را
مطالعات فقه معاصر
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بساار مغتنم دانسته و اب را اثری معتبر و طرح موضو ی خوب برشارد و بدر افدزودب نردات
م رح شد در اپهای بعدی جأناد ناود و اظهار داشت:
بیث نافرمانی مدنیط الها ت نه دغدغه ما دت .هودت زدا هشدت دال پداش ا دتاد
راهناای پازابنامهای در مق ع نارشنا ی ارشد حقوق بشر با نواب «نافرمانی مدنی و حقوق
بشر» بودن نه اب پازابنامه دفاع شد .هاات اآلب هم حدود ده مدا ا دت نده مقالدهای را بدا
هاات موضوع مشغول هستم.
شاو نار بند در یسات نقد نتاب معاوالً به ازت شرل ا ت نده اصدمً نردات منودیط
م رح نایننم؛ را نه نتاب منتشر شد و میجواب در مدورد موضدو ات نتدابط صدیبت

نرد جا نوزسند نظرات را اع نند و در اپهای بعدی اصمح ناازدط ولدی دوب احسداس
نردن ناب اقای ور ی بساار صادقانه به دنبال نقد دی نتابشاب هستندط ندد نرتده را در
ننار زک موضوع میتوازیط م رح خواهم نرد .البته مت اه نظر فقهدی صدمحات اظهدارنظر
ندارنط ولی اه نبه حقوقی م البی را رض میننم.
ازت ا تاد حقوق در ادامهط اشرالی اه نظدر روششنا دی و بده اصد مح پدمب ندار وارد
نرد و جعداد فصول را نامتنا ب دانستهط بااب داشت جعداد فصول بی هدت هزداد شدد و بده
د فصل ر اد ا ت .وی در ازت همانه وت:
مثمً فصل هارنط  ۵0صویه ا ت نه نااهی به بودب ازت فصل احسداس نادیشدود و در
واقع ازت فصلط زک رته طوالنی در مباحث ازجاد نرد ا ت .بعد اه ازنره ده فصدل اول
را میخوانامط ناممً در موضوع قرار می ارزم .در و ط موضوع نافرمانیط زک دفعه بیدث
پازات نشاد مدیشدود و  ۵0صدویه دربدار معندای درن و ندا و هاچندات راب ده انهدا بدا
زردزآر صیبت میشود .خوانند بازد صبر نند جا ازت بیث جادان شدود و مجددداً بده ادامده
بیث بر ردد .مت فرر میننم اه نظر روششنا دی ازدت فصدلط مقدداری در رواندی قرائدت
نتاب اختمل ازجاد مینند؛ در حالی نده فصدل هشدتم نده مهدم بدود و دربدار «نافرمانداب
مدنی» ا تط حدود  ۱0صویه میباشد و خایی رزع اه اب بدور شدد ا دت .اقدای دنتدر
مورد بیث قرار ارد .هاچنات فصل دهمط جنها ه صویه ا دت؛ در حدالی نده ده صدویه
زک فصل را جشرال نایدهد .به مو نه نتاجه هم هست و نتاجه خودش فصدل میسدوب
نایشود .مقدمه و نتاجهط اصمً نواب فصل ندارند .پس اه نظر روششنا ی میجدواب فصدول
را مقداری ناتر نرد و بعضی را در بعضی دزآر ادغان ناود جا جنا بی بات انها پدزد ازد.
نرته و اشرال دزآر بند د نه خود اقای ور ی و دو تاب ناقد هم بداب اشار نردند د
ازددت ا ددت ندده در نددواب نتدداب ندده «فرمددانبرداری و نافرمددانی مدددنی» ا ددتط اصدمً نیادده
«فرمانبرداری» اضافی ا ت؛ زعنی خارج اه موضوع نتاب ا ت .البته در دت ا دت نده اب
میذورات را داشتهاندط ولی ا ر بتدواب در مقدمده زدا در دا هدای بعددی جوضدا داد نده
نوزسند در ازت نتابط بیثی اه فرمانبرداری نردرد ا دت و مدواردی هدم نده امدد طدرداً
لیباب ا تط منا ب ا ت.
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نرته نوجا دزآر ازنره نوزسند میترن در ازت اثرط به بعضی اه موضدو ات فرمدانبرداری
و نیاات بعضی اه نوزسند اب خار ی اشار مینندط به مراجب د و لو به صورت خمصه د
هم اشار مینندط ولی هاچ ونه منبع خار ی ارائه نایدهد؛ زعنی در نتاب حتی زک منبدع
خار ی هم و ود ندارد؛ در حالی نده در ازدت نتدابط بده مراجدب و نوزسدند اب خدار ی
اشار شد  .لذا خوب بود نه حداقل به برخی اه منابع اصیی خار ی هم ار اع داد میشد.
اما اشرال دزآر نه نبه روشی دارد ازت ا ت نه ازت اثرط مقداری اپولوژجاک ۱ا دت؛
زعنی جاامش دفاع اه مبانی فقهی ا ت .هاات م یب با ث شدد نده نقدد و جییادل حقدوقی
نوزسند بساار نم شود و اصمً اه هباب حقوقی دور شد ا ت؛ در حدالی نده ازدت موضدوعط
ناممً موضو ی حقوقی ا ت .مت با صیبت اقای دنتر مظوری موافقم نه نبازدد م یدب را
اد رفت .نافرمانی مدنیط موضو ی بساار دی ا ت نه مباحدث فراواندی دارد .ندهجنهدا
نوزسند اب حقوقیط بیره نسانی نه در راب ه با نبشهای مدنی نار مدیننندد نادز بده ازدت
موضوع پرداختهاند .بااب ازت م البط نااهمند هباب حقوقی ا ت و شازد نتواب بدا هبداب فقهدی
صرفط اه هد اب برامد .در ازت راب هط مثالی را رض مدیندنم؛ مدثمً در بیدث «جدوهات»
نرته بساار مهای و ود دارد نه اصمً جوهات اسدت؟ و حددود و ثغدور اب اسدت؟ بندد
نتابی در مورد حقوق مدنی و اا ی در د ت ا دارن .در ازت نتاب بیث نرد ان نده
اصمً بازد دامنه جوهات به مقامات را میدودجر اه جوهات به شهرونداب رفتط برخمف قانوب
ما نه جوهات به مقامات را دیجدر اه جدوهات بده شدهرونداب مدیداندد و بدرای اب مجداهات
باشتری در نظر رفته ا ت؛ هزرا مقاماجی نه میخواهند در رصه اومی باشدند و هدر روه
مطالعات فقه معاصر
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برازشاب فرش قرمز پهت میشود و زا در فنرانی برازشاب نف هد مدیشدودط ماردت ا دت
روهی هم نسی ازی بآوزد و ا تراضی برند و زا ناری به صورجشداب بزنندد و زدا و ده
فرنآی به اتشاب پرجاب ننند! ازت مسائل اه نظر مت اصمً جوهات ناسدتط بیرده دز هادات
ا تراضات معاولی ا ت نه اجواق میافتد و حتی در هاات قااس و بده هادات نسدبتط حدرزم
خصوصاشاب هم میدودجر ا ت .ازنها نرات بساار پاچاد ای ا ت نده بازدد بده انهدا جو ده
نرد .هباب نوشتت ا ر ه نه مدیجواندد فقهدی باشدد و هسدتط ولدی مدا هاچنداب بازدد هبداب
 )apologetic( .1به یک استدالل منطقی یا نوشتاری در توجیه چیزی گفته میشوود و مممووال در یوک نرریوه یوا
دکترین مذهبی به کار میرود.

حقوقی را داشته باشام؛ وب هاان ور نه اشار شد ما در حدال پدرداختت بده زدک موضدوع
حقوقی هستام .مثمً در ازت نوشتار اص محاجی مثل «مشروع بودب» و زا « ادالنه بودب» بساار
به شم میخورد نه اه لیاظ حقدوقیط خدوب موشدرافی نشدد اندد .مشدروع بدودب اه نظدر
حقوقی دقاقاً به ه معنا ت؟ به قول انآیاسیهباناب ما با مسأله فقهدیط پارانوپازدت ۱هسدتام
و موضوع و دغدغه اصییمداب فقهدی ا دت؛ در حدالی نده زدک مبیدث حقدوقی را م درح
میننام.
نافرمانی مدنی؛ حق یا نوعی آزادی؟

اما در مورد میتوای نتابط بند نظدر خاصدی نددارنط بیرده موضدو ی را خدودن م درح
میننم نه شازد اصمً نااهی نباشد نه نوزسند میترن به اب جو ه نند؛ ازت ازی ا ت نه
به ذهت بند میر د .در ازت نتاب به «حر نافرمانی مدنی زا حر مقاومت مدنی» هزاد اشدار
شد ا ت؛ در حالی نه به نظر مت نافرمانی مدنیط حر ناسدت؛ زعندی در دداد حقدوق بشدر
ناست .نافرمانی مدنی اه نس اهادی و اهادی ا تدراض ا دت؛ هزدرا مدت حقدی نددارن نده
نافرماب باشم .حر هااب ا ت نه نبه ازجابی و مثبت دارد و حدود و ثغورش هم مشدفص
ا ت و قابل جعرزف و جیقر مدیباشددط ولدی اهادیط نبده منودی و دیبی دارد .بده بدارت
بااب مانندد حدر امدوهش ناسدت نده دارای ندد مؤلوده باشددط بیرده اهادی باداب اه دنس
میدودزتنداشتت ا ت؛ زعنی مت در مدورد هدر موضدوعط هدر شدفص و هدر مقدامی بددوب
هاچ ونه میدودزتی هر ه بفواهم بآوزم .منتها دوب ازدت اهادیِ حددانثری در ادل بدا
هرج و مرج موا ه میشودط ما اب را حتیاالمرانی نرد و وتهازم حتیاالمراب حددانثری
ا ت و برازش میدودزتهازی مثل حقوق دزآرابط اخدمق ادومیط نظدم ادومیط امنادت
میی و  ...قائل شد ازم؛ نافرمانی مدنی ناز اه ازت نس ا ت .اقای دنتر مظوری بده در دتی
اشار نردند نه نافرمانی مددنیط ادزی مدا بدات ا تراضدات قدانونی و اهادی ا تاا دات و
اقدامات غار قانونی شدزد و به اص مح خشونتبار ا ت .نوزسند نتداب در م الدب خدود
بااب نرد اند نه ازت ا تراضاتط بازد مسالاتاماز باشد نه نداممً هدم در دت ا دت .البتده
1. Piracopeit.
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منظور اه مسالاتاماز بودب ازت ناسدت نده ادزی جفرزدب نشدود و نظدم ادومیط مفتدل
نآردد؛ را نه دامنه نافرمانی مدنی انها را هم در برمی ارد و البته منظدور ازدت هدم ناسدت
نه زک اهادی ا تاا ات مسالاتاماز و در ار وب قانوب و جیت نظارت پیداس باشددط
بیره فراجر اه اب ا ت.
نافرمانی مدنی؛ موضوعی فردی یا جمعی؟

ازت ا تاد دانشآا در ادامهط زک ؤال م رح نرد نه ازا نافرمانی مددنی زدک موضدوع
فردی ا ت زا اعی؟ مثمً ا ر زک فرد بفواهد مفالوتی برندط ازت مصداق نافرمانی مددنی
ا ت زا ازنره بازد ا تراض و نافرمانی به صورت اعی باشدد؟ ا تدراض و نافرمدانی مددنیط
حر هر فردی اه افراد امعه ا تط اما ازتط اه نس اب موضو اجی ا ت نده جبیدور و بدروه
خار یاش اعی ا دت؛ زعندی جدا جعدداد قابدل ممحظدهای نباشدندط نافرمدانی مددنی اجوداق
نایافتد .البته زک نور هم میجواند نافرمانی نند؛ مثمً مالاات نپرداهدط ولدی شدازد ازدت ندوع
نافرمانیط اثری را نه اه اب انتظار میرودط نداشته باشد.
معنای «مسالمتآمیز»

نرته دزآری نه به ذهت میر دد ازدت ا دت نده «مسدالاتامادز بدودب» نده در فصدول
مفتیف نتاب به خصدوص در فصدلهدای اولط دون و دون بدداب اشدار مدیشدودط بده ده
معنا ت؟ ازا بهمعنای ازت ا ت نه ازت ا تراضط مثمً بدوب حال مح و به دور اه هر ونه
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خشونت زا جیرزری باشد؟ جنورها زا جنوراماز نباشند؟ ازا ا ر روهی در ضات نافرمانیشاب
شاشههای زک ادار دولتی را هدم بشدرنندط ازدت ا تدراض دزآدر مسدالاتامادز ناسدت و اه
حدود نافرمانی مدنی خارج ا ت؟ ات هاات بیث در مدورد نظدم ادومیط م درح ا دت.
نافرمانی مدنی اصمً مغازر نظم اومی ا دت و ازدت و ده مشفصده اب ا دت .در برخدی اه
بارات نتاب احساس میشود نه نظر نوزسند بر ازت ا ت نه نافرمانی مدنی نبازد مغازر بدا
نظم اومی باشد؛ درحالی نه ا ر مغازر نظم اومی نباشددط دزآدر نافرمدانی ناسدتط بیرده
اهادی ا تاا ات ا ت .فرض نناد نه زک روه صد هزار نور در و ط شهر ماشاتهازشداب
را خاموش ننندط ماشاتها را قول نرد و بروند .جاان شهرط خاابابها و مادابها قول میشود

زا ازنره هاه مردن با هم به صدورت داهماندهی شدد مالادات ندهنددط قدبض اب و بدرق را
پرداخت نرنند .ازت ا تراضاتط نافرمانی مددنی و مفدالف بدا نظدم ادومی ا دت .نآارندد
نتابط برخی اه ازت موارد را به در تی جیت نواب «مقاومت» اورد ا دت .بعضدی اه ازدت
موارد میجواند نافرمانی مدنی باشد نه اقدامی ازجابی ا ت .البته مت جوقع ندارن نه نوزسند
میترن به هاه ازت مسائل بپرداهند؛ وب در ازت صورتط نتاب ناممً حقدوقی مدیشدودط در
صورجی نه ازت نتابط فقهی ا ت و در هااب حد قابل جقدزر ا ت.
حقوق نافرمانان مدنی

بیث حقوق نافرماناب مدنی در فصل هشتم امد نه باشتر اه د صویه ناستط ولدی دا
دارد نه دربار اب باش اه ازت بیث شود؛ مثمً ا ر نافرماناب مدنیط د ت به خشونت هدندط
وظاوه پیاس در ازنجا است؟ صرف ازنره ازناب خشونتی مرجرب شد اندط پیاس اهاد ا ت
نه با هر نوع رفتاری با انها برخورد نند؟ نیو پرانند نردب نافرماناب آونه بازدد باشدد؟
نافرماناب در هر حوه ایط

یی اه حقوق را دارند و بازد اه اناب حاازتهازی بشود.

هاچنات هززنه با نافرمانی مدنیط ممهمه دارد .اقای دنتر بهشتی فرمودند نه هاابهدازی
نه روی رزل ق ار مینشانند و را ق ار را د میننندط هززنه میدهند .نسانی نه بده نشدانه
د ت پادا نرد و قانوب را وض ننندط ولی باآلخر بازد اب مالاات را پرداخت ننند .حال
ؤال ازت ا ت نه هززنه نافرماناب مدنی بر هد ناست؟!
عرف؛ مرجع تشخیص نافرمانی

دنتر ا ممی در بااب م یب پازانی خود به بیث مر ع جشدفاص نافرمدانی ر داد و ازدت
مر ع را « رف» دانست .وی در ادامه در صدد جعرزف موهون رف برامد و اب را مستواد
اه ججرباات امعه و میصول جربات دزنی و فرهنآی و هاچندات اداب و ر دون اب شدارد.
به نظر ازت ا تاد حقوق بشرط رفط رزشه در دزت ندارد و بیرده هاداب ا دت نده بدات مدردن
اری ا ت د حال مارت ا ت در ت و زدا نادر دت باشدد د زعندی اوالً بده طدور نامدل بدا
اخمق اومی مرجبط ا تط نه با احران دزنی و ثانااً اعی ا ت؛ زعنی رفتدار داّال اعدیِ
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شهروندابط رف را ازجاد مینند .به هاات دلال ا ت نه مرجب در حال جغاار ا دت .دنتدر
ا ممی حتی نواب «معروف» در امر بده معدروف و ندواب «منردر» در نهدی اه منردر را هدم
رفی شارد ط افزود :معروف هاانی ا ت نه در بات مردن اری ا ت و منرر هاانی ا دت
نه مردن اه اب جبرّی می وزند.
در ازت نتاب و در بیث نافرمانی مدنیط هاچ اشار ای بده درف نشدد ا دت نده شدازد
منا ب میبود اورد شودط موهون حقوقی نافرمانی مدنی خوب جببدات شدد و مؤلّودههدازش
بااب شود و راب هاش با اهادی ا تراض و هااتطور ا تاا ات غادر قدانونی و خشدونتامادز
ذنر شود .در هاچ ای نتاب ندزد ان نه به اهادی ا تاا ات اشار شدد باشدد؛ در حدالی
نه ازت بیثط ارجباط مستقاای با نافرمانی مدنی دارد؛ وب نافرمدانی مددنی هدم زدک طدور
ا تااع مدنی ا دت نده نافرمدانی نادز در اب و دود دارد؛ درا نده نظدم ادومی را مفتدل
مینند؛ در حالی نه اهادی ا تاا ات نظم اومی را مفتل ناینند.
دنتر مص وی ماراحادی؛ ناقد دزآر یسه اه نوزسند جشررنرد ط اظهار داشت:
بازد جو ه داشت ورود به ازت ونه مباحث وب ابقه ندانی در حوه فقهی مدا نددارد
نار فتی ا ت .البته ا ر در ابواب مفتیف فقهی بآردزمط مارت ا ت به صورت پرانند
م البی باابامط ولی به صورت منسجمط زرجا و مستدلّ نات مبیثی در فقه ما و دود نددارد.
ازت ناونه نارها بساار بدزع و نو ا ت و فتیهای خاص خود را دارد .معاوالً نسدانی نده
اولات انها را برداشتهاند با فتیهای هزادی موا ه بود اند .لذا مت واقعاً اه ازت هت نده
خود د تی در ازت م العات دارن و اهی ازت نتابهدا را مدیخدوانمط مدیداندم نده ازدت ندار
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انصافاً نار فتی بود و ناب اقای ور ی به خوبی اه هد ازت نار بدر امدد و قددن اول
را برداشتهاند.
وزژ ی دزآر نتاب ازشاب ازت ا ت نه وقتی م یبی را شروع نرد اندط ماردت ا دت اه
حاددث روش بددرای مفاطبداب مفتیددف و زددک دانشددجوی حقددوق بشددر زددا حقددوق اددومیط
مشرمجی به و ود باازدط ولی واقعاً اه حاث جفصص خودشاب انصافاً خوب ازدت مباحدث را
م رح نرد و جا اخر انها را پاآاری نرد اند .ا تاد ما ایةاهلل اسدتانی مدیفرمودندد« :ا در
میخواهاد فقاهی را بشنا دادط ببانادد وقتدی در زدک م یدب وارد مدیشدودط آونده بیدث
مینند؛ ازا خسته میشود زا ازنره هاات طور م الب را پاآاری مینند؟ ا ر خسدته نشدد و

م الب مورد نظر خود را جا اخرزت نرته پداش بدردط ازدت خدود اه مئدم و امدارات فقاهدت
ا ت».
نگاه به موضوع از زاویه «نظارت مردم»

دنتر ماراحادی پس به بااب ند نرته پرداخت و وت:
با جو ه به ازنره ازت نتاب میخواهد اه هاوزه فقهی به مسأله نافرمانی مددنی نآدا ننددط
ا ر اختارش به صورجی بود نه ابتدا اه هاوزه «حدر انتقداد» و «نظدارت مدردن» مثدل امدر بده
معروف و نهی اه منررط نصدایت ائاّده مسدیااتط ا تاا دات مسدتقلط احدزاب و ازدت ندات
بیثهازی د نه اخاراً ایةاهلل منتظری و برخی اه فقهای دزآر م رح نرد اند د نده اجواقداً در
فقه و نتماب ندهای هزدادی دارد وارد مدیشددند و بُعدد جقوزدت ازدت نهادهدای مددنی را
پررنگ مینردند و هاان ور نه نوزسند میترن هم مراجب اب را وتهاندط در مرجبه اخر به
نافرمانی مدنی میر ادند؛ زک صبغه روشتجر و منسجمجری در ذهت مفاطب ازجاد شد و
بسااری اه مشرمت حل میشدد .بده بدارت دزآدرط ا در در قالدب هاداب نهادهدای مددنیط
احزابط م بو اتط ندزراهاط اصناف و غار ازت ا تراضات و نافرمانیها شرل بآاردط
د هاان ور نه نآارند اشار نرد مانند ناری نه هائتهای منصوه در داد ا هدای مسدتقل
مردن نایر اد .هاات ندزراها میجوانند مر ع جشفاص ازت باشند نه ازا ازدت ا تدراض و
نافرمانی به مصییت بود و در ت ا ت زدا خادر؟ میددود اش نجا دت؟ همدانش قددر
ا ت؟ رزاهاش را ه نسی بازد پرداخت نند؟
هاچنات حقوق نافرماناب مدنی و مفالواب اا ی بازد بر سته شود؛ در صورجی نه اآلب
به صورت ا تثنا م رح شد ا ت .ازناب ا تثنائاً حقوقی دارند نه دزآراب اه انها برخوردار
ناستند .ما در فقه و نت خودماب هم ندهای خایی خوبی در ازت همانه دارزم.
نرته و اشرال دون ازت ا ت نه نااه ا ت بدرای مفاطدب دانشدجو نده هداچ اشدنازی بدا
نت فقهی ندارد زک مقدمه بااب شود نه در ازدت نتدابط حیقدهای موقدود ا دت .ماردت
ا ت اولات ؤالی نه به ذهت او بر د ازت باشد نه اصمً ما ه حقی دارزم نه جدمش نندام
جا ازت اص محات دزد مثل نافرمانی مدنی را نه در ای دزآری هم شرل رفتده ا دتط
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اه نت خودماب ا تنباط و ا تفراج ننام؟ هاچنات آونه میخدواهام ازدت اصد محات و
ادباات دزدی نه شرل رفته و ادبادات فقهدی هدم ناسدتط اه فقده دنتی ا دتنباط نندام؟
آونه میخواهام اثبات ننام نه نشانهها و قرائنی و ود دارد نه بااب مینندد ازدت ادبادات
دزد در نت فقهی ما هست و ازت را پر رنگ ننام؟
به نظر میر د فقاه و نوزسند بازد ازت را مستدل نند نه دالزل مت ازت ا ت و مدت ازدت
ندها را میبانم و نایخواهم اد ا ننم جاان اب ازی نده و دود دارد را مدیجدوانم اه ازدت
روش اثبات ننمط ولی میجوانم اد ا ننم نت متط باآانه ناست.
آگاهیبخشی به مردم از منظر دین

ازت ا تاد دانشآا در ادامه به بیث «ا اهیبفشی به مردن» و نقش اب در دزت ا دمن و
نیاات حضرت یی

اشار مینند و با بااب ازت روازت اه امارالاؤمنات نده فرمدود« :أال

و إنّ لكم عندي ألّا أحتجز دونكم سرّا إلّا في حرب و ال أطوي دونكم أمرا إلّاا فاي
حكم» ۱به جوسار مفتصر و میدود اب میپرداهد و می وزد:
در مجاو ه ازت نتاب وب بیث فقهی ا ت و به زک معنا دروبدزنی ا تط بازد وته
شود نه دزت و نت ما نهجنها برای مردنط حدر انتقداد و ا تدراض قائدل ا دتط بیرده انهدا را
جشوزر مینند نه نسبت به دولت و حرومت نظارت داشته و انتقاد ننند .بده ندواب ناوندهط
یی

در ازت روازت میفرمازد :حقی نه شاا بر مت دارزد ازت ا ت نده جادان مسدائل بده

ز مسائل شر ی و مسائل نآی را با شاا در مااب بآذارن د احران شرع نه نااه به مشورت
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ندارد و مسائل نآی هم میرمانه و امناتی ا ت د در زدک حرومدت اه نآدا امارالادؤمنات
بازد را برای ا اهی مردن ناممً بداه باشدد؛ زعندی مدردن بازدد ا داهی و اطم داجی دربدار
حرومت و نشور خود داشته باشند جا ببانند ه از در ت ا ت و ه از نادر ت .انآا
به بیث نافرمانی مدنی بر ام .البته نوزسند میترن در اخر نتاب اشار نرد اندد نده همانده
جاان ازت بیثهاط ا اهیبفشی ا تط ولی به نظر میر دد خدوب ا دت صدویاجی بده ازدت
بیث اختصاص داد شود نه در زک حرومت دزندی اه منظدر امارالادؤمناتط مدردن بازدد اه
هاه از م یع باشند و راهها باه باشد جا ما بعداً به مسائیی مثل نافرمانی مدنی بر ام.
 .1نهج البالغه ،صبحی صالح ،ص.424

ازت ا تاد دانشآا پس به بااب نرات موردی خود پرداخت .وی وت:
در صویه  ۴0نتاب امد ا ت نه در ازت مواردط حر مقاومت و نافرمدانی و دود دارد؛
زری در صورجی نه خمف احران مسیّم شرع باشد .دونط در صورجی نه به جشفاص قاطبده
نفبآاب و نارشنا اب و صاحبنظرابط اب مسألهط جصاام و زا قانوب نا ادالنه و جبعداضامادز
باشد .ون ازنره خمف مصال باشد .حال ا ر حرای بر خمف ا من نباشدط ولدی بده نظدر
د ای اه قمی امعه نا ادالنه و جبعاضاماز باشد؛ مثمً ا رازش نا ادالنه باشدد زدا ازنرده
اآلب همانهاش فراهم ناست و زا مدیشدود ا دتنباط دزددی ندردط ازدا در ازدت مدواردط حدر
نافرمانی و ا تراض و ود ندارد؟ به نواب مثدالط ا درای برخدی اه حددود در همداب غابدتط
جع ال میشود .خمصه ازنره ازدتط مسدیّم فدرض نشدود نده در برخدی حدوه هدا اصدمً حدر
ا تراض و ود ندارد .به نظر میر د ازت م یب در رجا ر ازدت نتداب مودروض ا دت؛ در
حالی نه می شود دربار اب صیبت نرد.
در صویه  ۴۵امد ط ا ر هر ناهی جعززر زا حد داشته باشدط پس امر به معدروف و نهدی
اه منرر آونه قابل جو اه ا ت؟ زعنی ا ر نهدی اه منردر راهرداری جرباتدی ا دت و بدرای
یو اری اه نا قرار داد شد ط پس نبازد هاه ناهابط جعززر زا حد داشته باشند .ازنجا هدم
بازد مبنای ما در نهی اه منردر روشدت مدیشدد و نوزسدند میتدرن بازدد در ازدت مبیدث وارد
بر زک مبنا ت و مارت ا ت با برخی اه مبانی دزآر نداب اه ار نباشد .بده ندواب مثدال
ایةاهلل استانی ازت موضوع را مورد بیث قرار داد اند .ازشاب معتقدند در ازنجا اصدمً بیدث
نا م رح ناستط بیره زک راب ه اون و خصوص مدت و ده برقدرار ا دت؛ زعندی ماردت
ا ت زک ایی نا باشدط ولی نهی اه منرر نداشته باشددط امدا در مقابدل زدک ادل ندا
نباشدط ولی نهی اه منرر داشته باشد؛ مثمً ا ر فردی فقط بدا هاداب لبداس وا دب شدر ی بده
خااباب باازد؛ زعنی جنها تر ورجات نندط ازت ال او نا ناسدتط ولدی نهدی اه منردر دارد.
البته در برخی اه موارد ناز ال انجان شد ط هم نا هست و هم نهی اه منرر دارد.
هاچنات در صویه ۵۵ط اب روازدت امارالادؤمنات ذندر شدد نده فرمودندد :مدیخدواهم
ا رای حدی ننم هرنسی حدّی بر هد اش هستط ازنجا نازستد .به ز خود حضرتط امان
حست و امان حسات

هاه رفتند .پس اه ازدت روازدتط نتاجده رفتده شدد نده بده رغدم
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ا تراف مردن د با جرک میل ا رای حدّ د به ارجراب ناهی نده مو دب حدد الهدی ا دتط
حضرت اناب را مجاهات نررد ا ت .ازت برداشت اه روازت نادر ت ا ت؛ درا نده ادلده
اثبات د وا در ازنجا موقود ا ت؛ زعنی حضرت یی بر ه ا ا دی ازنهدا را مجداهات نندد؟
جرک مجیس جو ط انها زک جییال ذهنی ا ت و نایجواند مستند برای ا رای حد دردد؛
را نه اقرار مو ب حدط بازد صرز بود و در مجالس متعددد اجوداق باوتدد زدا ازنرده مدثمً
بانهای در نار باشد .بنابرازت دلال در ازنجا اخصّ اه مد ا ت.
اشرال بعدی مربوط به صدویه  6۱ا دت .در ازدت صدویه اقدای ور دی بیدث موصدیی
دربار ناهاب صغار و نبار و ازنره واقعاً جعززر به نددان د دته اه ناهداب اختصداص پاددا
مینندط نرد اند نه بیث البی هم هستط اما خوب بود نه زک جوضدا مفتصدری داد
میشد نه واقعاً منظور اه نبار و صغار

است؟ وب بیث مقداری مفیدوط شدد ا دت.

ازشاب در بااب دلال دون در صویه  60اورد اند« :نادیجدواب در ناهداب صدغار مجرمداب را
جعززر نرد؛ هزرا نه در ار حضرات معصومات

و نه در ار فقهای ا من نات ادزی

مشاهد نشد ا ت نه مردن را برای ناهاب صغار ط شمق بزنند .پس جعززر فقط در ناهاب
نبار ا ت» .ازت وقتی روشت میشود نه نوزسند میترن قبمً هر ندان اه ناهداب صدغار و
نبار را جعرزف نرد باشند و بعد بآوزند :جعززرط مفصوص ناهاب نبار ا ت.
نرته دزآر در صویه  ۱۷۳در بیث ا تثنائات واه مقاومت و نافرمانی مدنی ا دت نده
زری «اختمل نظان» و دزآری «اضرار» ا ت .هاچناب نه اقای دنتر ا دممی هدم فرمودنددط
خایی وارد جوصال بیث و زئادات شدد اندد؛ در حدالی نده اب خدودش بیدث مسدتقیی را
مطالعات فقه معاصر
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میطیبد نه واقعاً منا دب بدرای زدک درس خدارج ا دت .شدازد ا در مقدداری ادعبنددی
نوجا جری میشدط نوازت مینرد .ایةاهلل منتظری میفرمودند به مدت اشدرال مدیننندد نده
را وقتی در درس فقه بده نرتدهای اصدولی مدیر دادط دوبدار بیدث اصدولی اب را م درح
مینناد؟ ازشاب فرمود بودند نه ازت طیبهها در ت در های

را نفواند اندد فیدذا مدت

مجبورن وقتی به زک نرتهای میر مط اه بای بسم اهلل شروع ننم و دوبار انها را بآوزم.
اخرزت اشرال ناقدد میتدرن دربدار دروت امارالادؤمنات در برابدر خیودای ده انده و
روت یاا در صویه  ۱۹6نتاب ا ت نه به نظر میر د رب ی به اصدل موضدوع نددارد؛
ا ر ه خودش فی حدّ نوسه بساار الب ا ت.

دامنه گسترده استثنائاتِ جواز نافرمانی مدنی

در ادامه یسه اقای دنتر ضاائیفرط ضات جشرر اه هاه ا اجاد میترنط به باداب دو نرتده
در قالب ؤال پرداخت و وت:
وقتی انساب میخواهد ازت موضوع را بر ا اس مبانی ا دممی و فقهدی برر دی ننددط دو
حوه

دا انه دارد؛ زری در حرومت نامشروع و دزآری در حرومدت مشدروع .در دازی

نه حرومت نامشروع ا تط مسأله خایی فت ناست؛ زعنی نسی اه متفصصات ا دممی
د ه در حوه و ه در دانشآا د مفالوتی با واه نافرمانی مدنی ندارند .جادان دفتی ندار
در بفش حرومتِ مشروع ا دت .در ازدت بفدش ا در مدا بتدوانام مدوارد متعددد مشدرو ات
نافرمانی مدنی را به اثبات بر انام و انها را خوب جقوزت ننامط بساار مواد و الب خواهدد
بود .اجواقاً دغدغه ایی حاج اقای ور ی هدم هادات بدود نده در ندلّ ندارط ازدت را نشداب
بدهند .حتی ازشاب در بفش ا تثنائات هم نظرشاب بدر ازدت ا دت نده اصدلط بدر حدر بدودب
نافرمانی ا ت؛ زعنی اصل بر ازت ا ت نه مردن حر نافرمانی مدنی دارند و در مدوارد شدک
بات ازنره فمب مورد مشاول زری اه ا تثنائات میشود زا نایشودط به راغ اصل میروزم.
با جو ه به ججربة ایی ما نه در ازت هاردهه ذشته در اهوری ا دممی داشدتهازدمط
میبانام نه در مقان الط با ازت مواهام ا ممیط خایی باهی میشود .حتدی در مدواردی نده
د تآا ها رزعاً ا تثنازی برای مسأله پادا نرد و ورود میننند و با اب ا تثنا ط ازت مصداق
معات را خارج میننند و می وزند در ازت مورد هم ما میجوانام دخالت نندام .بدا جو ده بده
دغدغه ایی زاد شد وقتی به نتاب مورد برر ی حاضر نآا مدینندام ممحظده مدیشدود
ا تثنائات بیث نافرمانی مدنی نه م رح شد ا تط بساار دامنه سترد ای دارند و بسدااری
اه مصادزر را میشود ذزل ازت ه ا تثنای سترد ای نه ناب اقای ور ی اورد اندط قرار
داد .در نتاجهط شازد ازی باقی نااند نه مردن بتوانند با جاسّک به اب در حرومت ا ممیط
نافرمانی نرد و برای بهتر شدب مدزرزت نشور و مقابیه با موا د مفتیف ا تراضی برنندد و
با هاات ا تثنا ها یوی انها را نآارندد و نآوزندد نده مشداول هادات مدوارد مدیشدوزد .در
هاات الهای ذشته ناونههازی غار اه مصادزر اا ی م رح بدود ا دت نده قابدل جأمدل
ا ت؛ مثمً در رصه حقوق نار ری اه برخدی اه حضدرات دؤال و ا دتوتا شدد نده ازدا
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نار راب میجوانند ا تراضط ا تصاب و زا جیصّنی انجان دهند؟ در پا خ ا دمن شدد « :ازدت
موارد جضعاف نظان ا ت و حران میباشد» .هاچنات به ا تناد نات برداشتهازی در ندزت
مورد اه احرانهای مرا ع قضائی دزد شد نه اقدان معترض به نواب اقدان یاه امنادت زدا
جبیاغ یاه نظانط جیقی و انواع میروماتهای ناوریط نثار شهرونداب مزبور شد ا ت.
ازت ا تاد دانشآا با بااب ازت ایه اه نتاب نه «مردن نایجوانند در مقابل احران شر ی
بازستند و نسبت به انها نافرمانی انجان دهند» نرته ا توهامی دون خود را متو ه مثالهازی نده
برای ازت ایه اورد شد مینند و می وزد:
ازا برخی اه مثالهازی نده بدرای ازدت ایده ذندر شدد ط میردم و ق عدی هسدتند؟ ازنهدا
مثالهازی هستند نه دربار الزان مردن به ر ازت انها بدات خدود متفصصدات فقهدیط اخدتمف
ا ت و نظرات مفتیوی و ود دارد؛ مثمً زری اه مثالها در مورد حجاب ا ت؛ در حالی نده
ما در اوازل حرومت ا ممیمداب در شدراز ی بدودزم نده مدردن حجداب نداشدتند و زدا اآلب
بسااری اه نشورهای ا ممی ازت

اه الزان به حجابی نه در نشور ما هسدت را ندارندد.

در حال حاضرط در نشور ما ییرغم ازنره دائااً اه حجاب فت می وزام و به اب جشدوزر
و حتی الزان میننامط بسااری اه مردن امً در مورد ابط نافرمانی میننند.
ندی قبل زک امعهشناس خار ی به ازراب امد بود .در شب اخر اقامتش در جهرابط
یسه وتآوزی برازش جرجاب دادند .در اب یسه بده ازشداب وتندد :شداا جهدراب را

دور

دزدزد؟ او در واب وت« :مت امعه شاا را بده لیداظ اخدمق مددنی زدک امعده د دار
بیراب و مشرمت ا ا ی دزدن» .اه وی ؤال شد :شاا آونه به نات اعبندی ر ادزد؟
مطالعات فقه معاصر
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ازت امعهشناس جییال خود را ازت ونه بااب نرد« :اخمقاات شاا مبتنی بر شدرزعت بدود و
وب ظاهراً به دالزل و وامل مفتیفط باور مردن بده شدرزعت در امعده شداا ا داب دزدد
ا تط دزآر در ازنجا بنااب دزآری ندارزد جا در رفتار مدنی و اخمقادات ا تادا ی مدردن بده
اب ا تناد و اناب نادز ر ازدت ننندد .ا در شداا هدم مثدل مدا ادزی بده ندان اخدمق مددنی و
شهروندی داشته باشادط ازت مشرمت برازتاب به و ود نایازد .مردن شاا اآلب غار اه اخمق
دزنیط در بعد اخمق مدنیط مشرمت دی دارند و هر ندان اه مردنط خود مر ع را اخمق
میداند و هر ه را خودش اخمقی دزدط ال مینندنه ازدت خ رنداک و دارای پاامددهای
منوی متعدد ا ت» .او در ادامه بیث خود به حجاب در امعده ازدراب اشدار ندرد و ودت:

«شاا در نشورجاب دائااً می وزاد حجاب بازد ر ازت شود و دن ر ازت ابط خمف شرع
و قانوب ا ت .حتی برازش مجاهات هم جعادات ندرد ازدد؛ در حدالی نده ادزی نده مدت در
خاابابهای شاا دزدن ازت ا ت نه نثاری اه مردن باور ندانی به ازت موضوع ندارند».
خمصده ازنرده ازدا ذندر ازدت مثالهددا در نتدابط بیدث مدورد نظدر نوزسدند را جضددعاف
ناینند؟ ازا نایشد مثالهای دزآری به نار رفت نه ق عیجر و میرمجر باشند؟
توضیحات نگارنده کتاب

پس اه پازاب نقدهای ا اجاد میترنط نوبت بده نآارندد نتداب ر داد جدا دربدار نقددهای
م رح شد ط جوضایاجی ارائه نند .وی با جشرر اه ا اجاد و قابل ا تواد خوانددب بسدااری اه
نرات ذنر شد ط به ند نرته نه نبه جوضایی داردط پرداخت و اظهار داشت:
نرته اول ازنره ازت نتاب در فضا و میا ی نوشته شد نده بدا فضداهای دزآدر متوداوت
ا ت .در اب فضا ازی به نان ا تراض زا نافرمانی مددنی یاده حرومدت م درح ناسدت .بده
هاات هت ا ت نه شاا میباناد بعد اه اب وقازعط معترضات زا باغی خ اب میشدوند و زدا
میارب؛ وزی اصمً قسم ومی و ود ندارد .در نات فضدازیط ا در مدت جوانسدته باشدم بدا
هااب روشی نه در اب فضا با اب اشنا هستند؛ زعندی هاداب دبک و دااق مباحدث فقهدیط
مجاهند در برخی اه مواردط انجان دهندط به نظر هدفم جأمات شد ا ت .ازت مسألهط منافاجی بدا
دنبال نردب ازت بیث به لیاظ مبنازی در مباحث فیسدوه اخدمقط فیسدوه حقدوق زدا مباحدث
دزآری نه در حقوق بشر و ود داردط ندارد .در اب صدورتط ازدت نتدابط دبک و دااق
دزآری پادا مینند و وب ازتط زک موضوع ماابرشتهای ا تط حتااً متفصصات مفتیدف
بازد بنشانند و را ع به ازت موضوعط نتاب امعی بنوزسند .مت میخوا دتم قددن اول در اب
فضا برداشته شود .ا ر در قدن اولط نشاب داد شود نده بده لیداظ فقهدی نافرمدانی مددنی در
مواردی مجاه ا تط اب وقت مدیشدود در فضداهای دزآدر قددنهدای بعددی نده هدد دار
وانب دزآر بیث ا ت را برداشت.
نآارند نتاب «برر ی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مددنی» در باداب نرتده دون خدود بدا
اشار به فناب ا اجاد ناقد در مورد مباحث مبنازی ازت موضوع و لزون طرح انها وت:
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بسااری اه مباحث فقهی ازت ونهاند و مبتنی بر مباحث مبنازی دزآدری هسدتند نده ابتددا
بازد اب مباحث مبنازی در فیسوه اخمقط فیسوه حقوقط فیسوه فقهط اصدول فقده و زدا هدر یدم
دزآریط م رح شد و جریاوش مشفص شود.
وی در ادامه جأناد نردنه ازت نتاب را بر مبنای قون؛ زعنی مشهور فقهدا نوشدته ا دت؛
در حالی نه مارت ا ت خود دزد ا دزآری در مبدانی ازدت بیدث داشدته باشددط زدا اصدمً
فرصت نررد باشد بر روی اب مبانی نار نرد و اجّفاذ مبنا نند .به وزدژ نده بده ازدت نرتده
جو ه داشته نه نوشتت ازت نتاب بر مبنای مشهور فقاهاب برای هدفی نده مددّ نظدرش بدود ط
جأثار ذارجر ا ت.
نسبت احکام حکومتی با دین

اقای ور ی در ادامه جوضایات خود وت:
در ازت بفش به برخی اه نراجی نه ا اجاد میترن م رح نردند ط خدواهم پرداخدت.
در ت ا ت نه فصل هارنط حجم غار متعارفی پادا نرد و افراد مفتیوی هم ازت نقد
را داشتهاند و نقد واردی هم هستط ولی دغدغده ای نده با دث شدد مدت بده ازدت بیدث
مقداری پررنگجر بپرداهن ازت بود نه با فرضِ اثبات واه نافرمانی مدنیط ازا قیارو اب
در امعه ا ممی میدودجر اه وامع غار دزنی ا ت و زا و اعجر ا ت؟ را نه ما غار
اه قوانات موضو هط زک شرزعت هم دارزم نه اجواقاً بسدااری اه ازدت احردان شدر ی در
قالب قانوب هم در امد ا ت .حال ؤال ازت ا ت :ا در نافرمدانی مددنی مجداه ا دتط
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مردن جنها با اب قوانانی نه نبه حرومتی و رفی داشته و در واقعط نبه شدر ی نددارد
می جوانند مفالوت ننند زا با اب د ته اه احران شر ی نه در قالب قانوب در امدد هدم
می جوانند مفالوت ناازند؟ البته هاان ور نه در فصدل هدارن هدم اورد انط بدر خدمف
ر ی مشهورط احران حر ومتی را به طور نییط ز دزت نایدانم به طوری نه مفالودت
با انها نا و معصات باشد و قوبت اخروی داشته باشد؛ زعنی هااب نظری نه مرحون
ممه طباطباز ی قائل هستند و معنای رقارجری اه اب در نیاات بعضی اه فقاهاب معاصر
هم و ود دارد  .احران حرومتی مانند بقاه احران رفی هستند نده در هاده دای دنادا
و ود دارد.

نوزسند نتاب در اخرزت بفش اه فناب خود و در پا خ دؤال اول دنتدر ضداائیفدر
وت:
اصل ازنره ازجاد اختمل در نظان حران ا تط اه نظر فقهی م یب مسدیّای ا دت و هداچ
ا تثنا و قادی هم ندارد .البته منظور فقاهاب اه نظان در ازت اصد محط نظدان اا دی ناسدت.
مراد اه نواب «نظان» نه در فقه ما هستط نظان ان ا تاا ی ا ت .خدب نسدی نده در ازدت
فضا و اه نق ه نظر فقهی دربار موضو ی به نان نافرمانی مدنی بیث مینندط بدال بع بدا ازدت
ؤال روبرو ت نه نافرمانی مدنی ا ر به اختمل نظان ان ا تاا ی منجر شدد و امعده را
به هرج و مرج برشاندط ازا باه هم ازز ا ت؟ نسدبتش بدا «حرمدت اخدتمل نظدان» اسدت؟
نایشود ازت ا تثنا را نادزد رفت و طدرح نردرد .مقددار هزدادی اه مشدرمجی نده اقدای
دنتر ضاائیفر میفرمازند ناشی اه ازت ا ت نه ازت مواهامط منضبط نشد اند؛ مدثمً در بیدث
«اضرار به غار» نه زری اه ا تثنائات واه نافرمانی مدنی ا تط در نتاب اشار نرد ان نه
مارت ا ت نو ی اه نافرمانی مدنی اضرار به غار باشدد و نافرمانداب نسدبت بده اضدراری نده
اجواق افتاد هم ضامت باشندط ولی به لیاظ جریاوی مجداه باشدند نده ازدت نافرمدانی را انجدان
دهند .مانند مثالی نه اقای دنتر بهشدتی فرمودندد نده افدراد معتدرض در الاداب روی رزدل
نشستهاند و رزاهاش را هم بازد بپرداهند و میپرداهند.
به نواب ا تثنا م رح شودط اما جراال نار به ازت ا ت نه حدود و ثغدور و معاارهدای ازدت
ا تثنائات به لیاظ موهومی مشفص شد و منضبط باشد جا مورد و ا تواد قرار نآارد.
پیشنهاد :تدوین مجموعه مقاالتِ «نافرمانی مدنی» از منظرهای مختلف

در ادامه یسهط دنتر بهشتی مجدداً وارد بیث شد و به بااب م البی پرداخت .وی ابتددا
با ارائه زک پاشنهادط فت خود را اغاه نرد و وت:
بیث و هباب ناب اقای ور ی در ازت نتابط متارنز بر روی فضای حوه ا تط ولی
نارهازی اه ازت د تط به ازت شرل ا ت نه اه ناحاه ند رشته به زک موضوع پرداختهاندد
و جیقاقاجشاب در زک مجاو ه ا شد ا ت؛ در حالی نده هدر نددان بدا هبداب خودشداب
صیبت نرد و در فضای خودشاب ارائه بیث نرد اند .البته بدرای ازنرده ازدت جیقاقدات اه

نگاه و نقدی بر «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»  /جمعی از اساتید

خمصهط ار ای ناست ز ازنره ازت ا تثنائات نه ز مسیّاات فقهدی ا دت در ازنجدا

177

زردزآر باآانه نباشندط الهن ا ت نه ازت پژوهشآرابط اه موضدوع جیقادر و ندار زرددزآر
م یع باشند .دربار ازت موضوع هم میشود نات نداری انجدان داد و بده صدورت مجاو ده
مقاالت و زا ازی بات مقاله و نتاب به ا ر اند .به نواب مثالط بند به زداد دارن نده زدک
مجاو ه هوت یدی به صدورت «انتروپولدوژی»

۱

دا شدد بدود؛ مباحدث انسدابشنا دیط

هزستشنا ی و جراملط هبابشنا یط امعهشنا ی و ...را دارا بود .دو ید اب بیث فیسدوی
بود نه مت وب با اب باشتر ر و نار داشتم اب را خرزددن .مجاو ده بسداار الدب و قابدل
ا تواد ای بود .الب ازت ا ت نه هاه ازنها هزر نظر « ادامر» نده زدک فایسدوف ا دت بده
نواب ردانند نار باروب امد بود.
ازت ا تاد دانشآا در ادامه دو نرته دزآر هم م رح نرد .نرته اول دربار نیاه «مددنی»
ا ت.
ازت نیاه در ازت نتاب خایی باه نشد ا ت .ای جردزد ا ت نه ازت موهون «مدنی» جدا
ه انداه در اب نانترس بیث شاا بجا ت؟ در واقعط ازت موهدون بدرای خدودش دابقهای
دارد و نوانی ان ا ت و باروب اه دازر بیث شاا م رح شد ا ت .در ازت نتدابط وقتدی
نه صیبت اه امعه مدنی م رح میشودط بمفاصیه به «مدینةة النبدی» جوسدار مدی دردد؛ در
حالی نه ازت موهونط انجر اه ازت حرفها ت .بعضی اه ازت مباحث بات ما و ادزاب دزآر نده
با ازت مسائل رو به رو هستند و زا جارزفچهای را پشت ر ذاشدتهانددط مشدترک ا دت .ازدا
نیو موا هه انها با ازت مسائل برای ما قابل ا تواد ناست؟ مثمً اولات قانوب ندار در الاداب
در فاصیه بات دو نگ و در موا هه با بیوک جاه جأ اس شرق (شوروی نوشته مدیشدود.
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ازت قانوب را وهزر نار وقت الااب م درح مدینندد نده خدودش زدک نشداش و اه حدزب
دمونراتمسایی ا ت .ازناب میدانند نه در ندان فضدا در حدال طدرح ازدت قدانوب هسدتند؛
زعنی در مقابل شااب مارنساست .ازت بساار الب ا ت نه انها ه ازهدازی را اه دروب
نت دزنی خودشاب ا تفراج و ا تنباط میننند نده در دات حدال بازدد ر ی هدم باداورد و
میخواهند مقبولات ا تاا ی هم پادا نند.
غرض ازنره ازت مباحث را نه مارت ا ت به پشتوانههای ازت بیث باش اه خدود بیدث
مربوط باشدط میجواب در اهای دزآر دنبال نرد و اه ججربههای اناب نه دزنی هدم هسدتط
 .1انسانشناسی /مردمشناسی (.)Anthropology

بهر برد .مت فرر میننم نه الهن ناست ما در بیث نافرمانی مدنی انداً جارزفچدهای را نده
مثمً در مغربهمات داشته ذنر ننامط بیره میجوانام به ای ازت نارط ازت بیث را در غدرب
بفوانام و ببانام نه ازنها با ه مسائیی رو به رو بود اند نه اب مسائل مارت ا ت باه هم بده
ناوزت ما اضافه شود و مدخلهای دزدی را ازجاد نند .لذا پاشنهاد میننم نه ا ر ناب
اقای ور ی فرصت دارندط ازت نار را برنند؛ را نه نات بیثدی م درح ردزدد و حادف
ا ت نه به مباحث غرب به قصد مسألهزابی پرداخته نشود؛ مدثمً در ازدت نتداب بده «جئدودور
ابرت» اشار شد نه هنوه هم هند ا ت .او زری اه هر های معروف در ازت بیث ا دت.
ازت فردط رازش مسایی دارد و در اعهای مسایات در ازدت بدار صدیبت ندرد ا دت.
خب میشود اه نظرات و ججرباات او در بیث ا تواد نرد .البته مت به نوزسند میترن حدر
میدهم نه نایخواهند نه ازت نتاب در مجاوع اه فضای اصدییاش ددا شدود؛ درا نده
مفاطباب اب هااب فضای حوهوی ا تط اما مدیشدود در ازدت دازدر م الدب دزددی وارد
نرد.
ما خودماب با وشت و پو تااب ازت مسأله را درک نرد ازدمط حتدی در اصدل باسدت و
هوتم قانوب ا ا ی جصرز شد نه «جشرال ا تاا ات و راهپااازیهاط بددوب حادل دمحط
به شرط انره مفلّ به مبانی ا من نباشد اهاد ا دت» .در مسدأله ا تاا دات واقعداً ناداهی بده
قانوب ا ا ی نات اصیی را دارزم نه شاا ا اه دارزد ججاع داشدته باشداد و ناداهی هدم بده
رفتت ا اه خاص ناست و ازت را نق ه قوّت قدانوب ا ا دی مدیدانسدتامط امدا اآلب در مقدان
ال با نات و برخوردی موا ه میشوزم.
در ادامهط دنتر ا ممی هم اختار نافرمانی مددنی را زدک دنّت دمونراجادک شدارد ط
معتقد بود نه حتی در مقان بیث اه قانوب ا ا ی اه دمونرا ی هم یدوجر ا دت؛ زعندی در
زک نت دراهمدت دمونراجاکط مردن به ه نیوی با ازت موضو ات برخورد میننندد و
ه مسائیی را اه انها ا تفراج میناازند .اولات ؤال انها ازت ا ت نه ما اصمً مدناّت را بده
ر اات میشنا ام جا بعد به راغ نافرمانی اب بروزم و حرم اب را مشفص ننام؟
نوزسند نتاب در هاات همانه به بااب خاطر ای پرداخت و وت:
بند در یسة دفاع پازابنامهای با موضوع نافرمانی مدنی به نواب ا تاد راهنادا شدرنت
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نرد بودن .زری اه ا اجاد میترن حقوق دانشآا جهرابط داور یسده بدود .ازشداب بده ندواب
داور معترض بود نه شاا اصمً را نافرمانی مدنی را در بستر نظانهای دمونرا ی بدرد ازدد
و اب را زک موضوع دزد دانستهازد؟ ازت در نت دزنی ما مانند ا تراضات صددر ا دمنط
و ود داشته ا ت.
خب ازت زک جیقی ا ت نه نافرمانی مدنی هاات ا تراضِ به حرومت ا ت نه اه ابتددا
هم بود  .در مقابلط جیقی بند ازت ا ت نه نافرمانی مدنی زک موضوع دزد ا ت .در ازدت
صورتط بازد در ت شناخته شود و فقها حرم فقهی اب را به نواب زدک موضدوع دزدد
بااب ننند؛ حال ازنره در ازت نتاب در ت شناخته شد زا نهط بیث دزآری ا ت.
دنتر ضاازیفر در ادامه یسهط به بااب ناوندههدازی اه دو ا دتواد اه موداهام نشددار و
لزون منضبطنردب مواهاای نه مورد و ا تواد قدرار مدی ارندد پرداخدت و اب را مدورد
جأناد قرار داد ط وت:
ما وب امً مواردی را میبانام و میشنوزمط ازت حرفها را بااب میننام؛ زعندی واقعداً
نااه به زک منضبط اهی ا تثنا ها در مقررات قانونی و حقوقی و ود دارد .ازی نه امً
در خایی اها در حال پاداد شددب ا دت ازدت ا دت نده م دالبی نده بده ا دمن ا دتناد داد
میشودط اصمً نااه به قانوب ندارد و هر نس هر طور نه خوا تط ال مینند و خود را بدر
حر ناز میشاارد!
در ادامه یسهط دنتر مظوری بیدث غندی داهی موداهاای نده اه دااق و زدک فضدای
متواوت برداشت میشود را الهن شارد و ازنره موهدون مدورد بیدثط در دااق ده معندازی
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دارد؛ مثمً ااق بیث نافرمانی مدنیط زک امعه دمونراجاک ا تط زعنی ز جعرزدف اب
ا ت .ما در ابتدا بازد مسائل را شنا ازی ننام و پس به دنبدال پاددانردب نهداد مشدابهی در
نظان حقوقی برای اب باشام .به بداور بندد ط مدا مدیجدوانام بیدث نافرمدانی مددنی را دقاقداً بدا
موضوع امر به معروف و نهی اه منرر ج بار دهام .شهاد م هری هم در صیبتهای قبدل اه
انقمبشاب پاشنهاد نردند نه ما وهارجی با نواب امر به معروف و نهی اه منرر داشدته باشدام؛
زعنی جصور ازت بزر وار نات بود نه به دلال اهاّات ازت موردط متولّی اب بازدد زدک نهداد
دولتی زا زک وهارجفانه باشد؛ در حالی نه اجواقداً امدر بده معدروف و نهدی اه منردر بده هداچ
نواب دولتی ناست و ا ر بند نافرمدانی مددنی را بده اب ج بادر دادنط ابتددا اب را اه فضدای

دولتی خارج نردن و بعد ج بار را انجان دادن .در واقعط بسااری اه ازدت مسدائل مدیشدود در
ااق امعه مدنی بیث شود؛ زعنی به نواب نافرمانی مدنیط اما در قالب امر به معروف نهی
اه منرر مورد جو ه قرار ارد .به بارت دزآرط منظورن مباحث فقهی امر به معروف و نهدی
اه منرر اب هم در حا ه حقوق مردن ا ت نه بازد اه جضااع اب یدو اری شدود .در واقدعط
در برخی مواردط مردن وظاوه مفالوت دارندط لرت بازد مراناسمهازی طراحی شود نه مدردن
بتوانند اه طرزر ازت مراناسمهاط مفالوت خود را ابراه ننند و ازت قیارو بسداار و داعی را در
بر می ارد.
البته اندزشانداب غربی در ازنجا اختمف نظر دارند .زک د ته باشدتر بدر روی نبدههدای
شریی جأناد دارند و می وزند ازت اسدتم دمونراجادک در مقدان ا درا نقازصدی دارد .لدذا
نافرمانی مددنیط مراناسدای ا دت نده اب نقدازص را شنا دازی مدینندد و بده اصدمح انهدا
میپرداهد .در مقابدل ازدت نظرزدهط دزدد ا «رالدز» ۱و دزآدراب ا دت نده بدر روی حقدوق و
اهادیها جراه دارند نه ازت حقوق شهروندی نقدض شدد ا دت .بندابرازتط نافرمدانی مددنی
مراناسای ا ت نه دوبار اه حقوق شدهروندی حاازدت مدینندد .در ازدت نتدابط جنهدا بده
دزد ا رالز ا تناد شد بود.
دنتر بهشتی ناز اضافه مینند:
اقای ور یط ولی هاات طور نه میفرمازاد ازا اصمً مارت ا دت نده مدا ازدت را بده ندواب
زک اصل مراّل زا حتی مقوّن به حساب اورزدم؛ زعندی فراجدر اه دواه بیدث نندامط اصدمً
ضرورت دارد؟ ببانام ازآا بیث نجا ت و ه خمئی را در ازت بفش مهم پر مینند؟
اقای ور ی در ادامه با اشار به ازنره نافرمانی مدنی اه لیاظ فقهیط باالجر اه حرّ ا دت
د بیره اهی جریاف ا ت د جیول در فقه و مباحث فقهی را امری جدرزجی و نداممً اهسدته
و اران دانست نه ا ر ر ازت نشودط نارها ابتر میماند.
در پازابط دنتر بهشتی خاطر ای اه ایةاهلل مو وی اردبایی نقل نرد ط وت:
بند زک بار به ازشاب وتم نه مجاو های یادی در هدامبور

هسدت .ازدت مرندز بدر

روی موضدوع حقددوقط متارنددز ا ددت و منددابع مفتیددف دناددا را زرجدا اددع نددرد و افددراد
 .1جان رالز ()John Rawls؛ فیلسوف آمریکایی مماصر.

نگاه و نقدی بر «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»  /جمعی از اساتید

پاشنهاد اقای دنتر مظوری نار دزآری ا ت و خود بیثدی مجزّا دتط نده جرایده ندار
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میجوانند بروند و برای مدت ه ما در انجدا بده انجدان جیقاقدات بپرداهندد؛ فرصدت بسداار
خوبی ا ت.
ازشاب فرمودند :شاا فرر مینناد ار ناری و یای زک نور برای فقط زک مسأله مثل
مسأله حضانت نافی ا ت؟ به نظر مت نافی ناست .ار مواد جیقاقی زک فردط باش اه ازت
مؤونه میبرد .ما نشستهازم اه فرط نبود صورت مسألهط مجبور شدزم خودماب به نواب فدرض
«إب قیت» بتراشام؛ در حالی نه بازد ببانام ه خبر ا دت؛ زعندی در بیدثهدای مفتیدفط بده
قدری مسائل مورد ابتم و واقعی و ود دارد نه نوبت به صورتهای فرضی نایر د.

مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3
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