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چکيده؛
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ا م اامت مسلـانه نیز ده پذیرش کیفر ار سوب مرقکبان آن است .البته با قوجّه به انگیزة اخالقی ا ه ف آهمانی
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مقدّمه
اراعت ار قوانین یکی ار مسائلی است که هاواه موهد قوجّه حکارانانق سیاستم اهانق نالسفه
ا ح وق انان بود ا آنان هاواه ده پی پاسخ به این پرسشها بود ان که چگونه میقوان انراد ها
به اراعت ار قوانین ااداه کرد یا چگونه میقوان ب ان اجباهق هاکاهب انراد ها ده اراعت ار
قوانین به بهترین نـو خواستاه ش .
هاة مکتبهاب ح وقی متفقال ول هستن که اگر قوانین با اصول ا معیاههاب اخالقی سارگاه
باشن ق هاگان بای ار آن پیراب کنن (داهکینق 8218ق ب .)832 :ها نین هرچه قوانینق بیشتر
با اصول قانون نویسی هاگاح باشن ق مردح نیز بیشتر با آنها هاراهی خواهن کرد .الی هاواه
قوانین اینگونه نبود ان ا گا قوانین ناعادالنه هستن  .حال آیا میقوان ار اراعت چنین قانونی سر
بار رد؟
ار هارگاه پیشین قاکنونق هاواه مسائلی اقّفاق انتاد است که ده ا ر آنهاق اقباع یو دالت
ار اراعت ار قوانین سر بار رد یا به قوانین ناعادالنه اعتراض کرد ان  .یکی ار انواع حقّ قارّد
نسبت به قوانینق نانرمانی م نی است .نانرمانی م نی کنش هاگانیق غیرخشنق مسئوالنه ا ده عین
حال سیاسی است که به عا یکی ار هنجاههاب قانونی ها ن ض میکن ق ب ان آنکه بخواه کل
یو نظاح ح وقی ها م وهد قردی قراه ده ق بلکه صرناً به دنبال قغییر ا اصالح قانون یا سیاست
خاصی است .این کنش ده چاهچوب یو نظاح سیاسی اقّفاق میانت ا ار اعاال م اامتی مـسوب
میشود.
نانرمانی م نیق یکی ار مباحث ج ی ده جهان م هن میباش که رایی ة آمور هاب لیبرالیسم
است .البته هد پاب آن ده یونان باستان یانت میشودق چنانکه ناایشنامهاب ده این رمینه به ناح
آنتیگونق ار پانص سال پیش ار میالد مسیح برجاب مان

«نانرمانی م نی» ها نخستین باهق هنرب دیوی

است ) .(Huijun, 2010: 14اصطالح

وها 8ده سال 8146میالدب به کاه برد ( Thoreau,

1. Henry David Thoreau.
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 .)2002: 28اا به عنوان پ ه نانرمانی م نی شناخته میشود ( .)Ben-Noon, 2015: 33ار این سال
به بع ق نانرمانی م نی به چالشی میان نالسفهق ح وق انان ا عالاان علم سیاست قب یل ش  .ار س ة

بیستم به بع ق نانرمانی م نی هش کرد ا متـوّل ش ق به نـوب که اشخاصی هاانن گان بق مان ال
ا لوقر کینگ با استا اد ار این هاشق نابرابربهاب ناعادالنه ا ظالاانة عایق ده جامعة خود ها به
چالش کشی ن .
ادبیات سیاسی ا نلسفی ایرانیان قا ح ادب با مفهوح نانرمانی م نی بیگانه است .این اصطالح
ار سال  8276به بع ده هارنامهها ا ادبیات سیاسیق بیشتر دی

میشود ا اغلب با دی ب منفی به

آن نگریستهان ا ار آنق معناب شوهش ا قغییر نظاح ها برداشت کرد ان ق حال آنکه این اصطالحق
م اامتی داه ار خشونت با ه ف اصالح قانون یا سیاست موهد نظر است.
ده این نانرمانی که کنشی آشکاها با پرهیز ار خشونت به شااه میهادق قالشی براب نراه ار
شناسایی نایشود ا هیچ گونه م اامتی ده برابر قوقی

ا دستگیرب یا مجارات اجود ن اهد.

انزان بر اینق قـت قأ یر اج ان صوهت میگیرد ا ده آنق قانون موهد نانرمانیق لزاماً قانون
موهد اعتراض نیست .این ایژگیهاق نانرمانی م نی ها ار دیگر اعاال م اامتی ا اعتراضی هاانن
ن ض عادب قانونق انواع اعتراضهاب ان البی ا قجزیهرلبی متاایز میکن  .ده نهایتق این قاایز
ما ها به این پرسش میهسان که چه ااکنشی ده برابر کنشگر نانرمانی م نی بای اعاال ناود؟
آیا اب سزاااه مجاراقی مانن ناقض عادب قانون است؟ آیا اب ها بای براب عبرت دیگران
ش ی قر ار ناقض عادب قانون مجارات کرد؟ یا بای اب ها قبرئه ناود؟
ده دنیاب امرارق ح وق یکی ار مهمقرین عناصر قنظیمکنن رن گی جاعی بشر است .رن گی
بشر صرناً ده جامعة م نی ا قانونم اه میسر میشود .امرار علوح مررهاب قو بع ب ها
دهنوهدی است؛ ح وق هم ار این م ولهق مستثناء نیست ا با دانشهاب نلسفهق علوح سیاسیق علوح
اجتااعیق هاانشناسی ا  ...گر خوهد است .نانرمانی م نی هم ار مباحث مشتر

میان نلسفهق

علوح سیاسی ا ح وق به شااه میهاد .ده پژاهش حاضرق برآنیم مبانی نظرب ا قوجیهی مجارات
یا ع ح مجارات نانرمان م نی ها ار منظر نلسفی برهسی نااییم .ده این خصو

آهاب متع دب
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اجود داهد .ده ذیلق این آهاء برهسی خواهن ش  .لیکن الرح به نظر میهس جهت قبیین بهتر
موضوع ده قسات نخست به اختصاه به برهسی انواع نانرمانی م نی پرداخته شود .سپس قسات
داّح به نظریه هاب مربوط به اعاال مجارات نسبت به کنشگر نانرمانی م نی ا قسات سوّح
هایکردهاب مربوط به ع ح مجارات یا اعاال قخفی

ده مجارات ها موهد بـث قراه خواه داد.

 .1انواع نافرمانی مدنی
نانرمانی م نی ار جهات مختل ق به انواع گوناگون ق سیم میشود :برمبناب قانون موهد ن ض به
نانرمانی م نی مست یم ا نامست یمق برپایة انگیز ها ا بااهها به نانرمانی دهستیبنیاد ا ع التبنیاد ا
بر مبناب چگونگی انجاح ش ن به نانرمانی م نی سنّتی ا م هن دستهبن ب میشود .یو کنش
نانرمانی م نی میقوان ده هاة این دستهبن بها قراه گیرد ا ار جهات مختل

برهسی شود.

 .1-1بر مبنای قانون مورد نقض
یکی ار انواع نانرمانی م نیق ق سیم آن به دا نوع مست یم ا نامست یم بر مبناب قانونی است که
نسبت به قانون موهد اعتراض ن ض میشود .هاان گونه که ار عنوان بر میآی ق نانرمانی م نی
مست یم به این معناست که شخصق هاان قانون موهد اعتراض ها ن ض میکن .
بهعنوان ناونه هارب هرا پاهکسق رن پنجا سالهق ن یر ا سیا پوستق سواه اقوبوس ش ا ده
صن لی هاب انتهایی مخصو

سیاهان نشست .ربق هایة مرسوح ده مونتگارب چنان ه یو

سفی پوستق صن لی براب نشستن پی ا نکن ق سیا پوست بای جایش ها به اا ب ه ق امّا هرا ار این
کاه خودداهب کرد ا ده نتیجه اا ها به کالنترب بردن  .این خبر به گوش ماهقین لوقرکینگ هسی .
ده نهایت به ههبرب اب قصایم گرنته ش ده اعتراض به این اق اح ظالاانهق هاة سیاهانق به م ّت
یو هارق ار اقوبوسها براب هنت ا آم استفاد نکنن  .آن هارق این قـریم بهصوهت کامل
اجراء ا سپس قصایم گرنته ش قا رمانی که شرکتهاب اقوبوسرانیق ح ّی براب سیا پوستان قائل
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نشون ق قـریم ادامه یاب  .این قـریم به م ّت  213هار ادامه یانت .سرانجاح شرکت اقوبوسرانی
ده برابر خواسته سیا پوستان قسلیم ش (ژهبوق .)32-89 :8274
حال اگر شخصی به قانونی خا

معترض باش الی ار قانون دیگرب براب ابرار اعتراضش

سرپی ی کن ق نانرمانی نامست یم ناح میگیرد .هنگامی که نانرمانی مست یم ماکن نباش یا عواقب
منفی به دنبال داشته باش ق میقوا ن ار نانرمانی م نی نامست یم م د جست .البته به شرری که با
ن ض آن قانون بتوان قوجّه دیگران ها به قانون موهد اعتراض جلب ناود ا نیز ن ض قانون نامست یم
متضان آسیب کم قرب به دیگران باش ا ده عین حال بتوان معترض ها به ه نش نزدیوقر کن
(مت یق .)86 :8262
نانرمانی م نی وها دهخوه قوجّه است .اب براب نشاندادن اعتراض به بیع التیهاب موجود
ده رمان خود نظیر حاایت دالت ار برد داهب ا ها ان ارب جنگ مکزیو ارسوب دالتمردان
آمریکاییق ار پرداختن مالیات خودداهب کرد ا با این کاه میخواست نابرابرب اهگانهاب
مختل

ها بیان کن  .اب جنگ مکزیو ها به عنوان یکی ار سیاستهاب خا

دالتیق هنتاه

قبهکاهانه قل ی نایکن ق بلکه آن ها نوعی قرایج قجاارق خشونت ا ن ض عه به شااه میآاهد
( .)Cain, 2000: 153-157اب میگوی هنگامیکه دالت ار برد داهب حاایت میکن ا
جنگهاب ناهاا به ها میان اردق شخص دهستکاه بای قارّد جوی  .رمانی یو دالت میقوان
احتراح وها ها برانگیزان که ار برد داهب داهب کن ( .)Cain, 2000: 160وها براب این اق اح
بارداشت ش  .اب ار دستگیر ا مجارات ش ن هیچ ابایی ن اشتق ریرا ده این صوهت میقوانست
آشکاه سارد که علّت ع ح پرداخت مالیات اعتراض به چه معضلی ده جامعه بود است.

 .2-1بر اساس انگيزه
این نوع نانرمانی به دا دسته ق سیم میشود :نخستق نانرمانی دهستی بنیاد است؛ به این معنا که گاهی
ااقاتق قانون چیزب ها خواسته است که اج ان بی اه مطل اً آن ها نای پذیرد .براب ناونه شخصی معت
است که خودداهب ار کاو به بردة نراهب که به اب پنا آاهد استق هنتاهب نادهست بود ا ب قر ار
آنق قـویل دادن اب به م امات صالحیت اه است .ار نگا داهکینق اگر اشخا

ده چنین اضعیتی با
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قوجّه به اعت اداقشان کاهشکنی کنن ق کاهب دهست انجاح داد ان  .ده م ابلق اگر انراد ار چنین قانونی

اراعت کنن ق بارب ها کامالً باخته ان ا بعی است که قانون به رادب قغییر کن  .کنشگر نانرمانی بای
پیام هاب احتاالی چنین هنتاهب ها برهسی کن ا اگر هنتاهش موجب اخیمقرش ن اضعیت شودق
ار نانرمانی بپرهیزد (داهکینق  828 :8218ا .)824

نوع دیگر ار نانرمانی بر اساس انگیز ها ع الت بنیاد نامی ان  .سیا پوستانی ها ده نظر بگیری
که بر هاب نیاکت هاب مانوع نشسته ا خواهان داشتن امتیار خوهدن غذا ده کناه انراد متنفر ار
سیا پوستان بودن  .اینان ار قبعیض نژادب به ستو آم

بودن ا ح وقی برابر با سفی پوستان ها

میخواستن ( .)Laudani, 2013, 107ده این گونه نانرمانیق قانون به مثابة یو برنامه سیاسی
ناعادالنه انگاشته می شودق ار این ها به دنبال سرپی ی ار آن هستن  .شای بتوان این نوع نانرمانی
ها ده موقعیتهایی سختقر نسبت به نانرمانی دهستی بنیاد موجّه قل ی کردق امّا ده عین حال
کنشگران آن بای سلسله مراقب ها هعایت کنن ؛ به این معنا که ابت ا ها هاب من هج ده قانون
اساسی ها براب قغییر قانون ری کرد ا ده صوهت ع ح اصالح ا قغییر آن میقوانن ار آن نانرمانی
کنن (داهکینق  821 :8218ا .)829

 .3-1بر اساس نحوة اعتراض
گاهی نانرمانی م نی به صوهت سنّتی مـ ّق میشود .براب ناونه انراد ده مخالفت با یو مصوّبة
دالتی یا م رّهة حکومتی که آن ها ظالاانه میانگاهن ق با هنتاههایی نظیر کم کاهبق اجراب
نادهست آن مصوّبهق سخنرانیق نوشتن م اله ده هارنامهق چاپ ا نشر کاهیکاقوه ا ص اه اعالمیّهق
اعتراض خود ها به ناایش میگذاهن  .این نوع ار نانرمانی م نی قا ح ب که مشراعیت نظاح
حاکم ها به چالش نکش ق معاوالً ار ررف حاکایّت قـاّل میشود ا هزینههاب کاترب بر داش
معترضان ا حکومت خواه گذاشت (قاسایق  .)31 :8216یکی دیگر ار ابزاه این نوع نانرمانیق
ع ح هاکاهب است که به عنوان ابزاهب ق هقان ده اختیاه گرا هاب مخال

است .ااقعیت این

است که هیچ حاکایّتی ب ان هاکاهب مردح ده رمینههاب سیاسیق اجتااعیق اقتصادب قوان اداهة
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جامعه ها ن اهد ( شاهپ ا هلوبق  .)891 :8219اعتصاب ا قظاهرات نیز ار انواع دیگر نانرمانی
سنّتی مـسوب میشون .
براب مثالق گان ب ده سال 8638میالدب ههبرب کنگرة ملی هن ها برعه گرنت .اا ده این
داهانق ان یشة مباهرة ب ان خشونت ها میان هن یان هااج داد؛ ارجاله آنکه ار مردح هن خواست
استفاد ار پاهچههاب خاهجی ها قـریم کنن ا خودشان نخهیسی کنن ا پاهچه ببانن (ق یپوهق
 8217ا  .)41 :8211ار دیگر مص اقهاب مباهرات گان بق شکستن مالیات ناو بود .حکومت
هن استانق استخراج ناو ها به صوهت انـصاهب دهآاهد ا براب آن مالیات قعیین کرد بود.
گان ب ا پیراانش ده اعتراض به این مسئلهق هار دااردهم ماهس  8629میالدب ح اد دایست
مایل ها پیاد قا سواحل دهیا هنتن ا گان ب مشتی ناو ها ار آب دهیا برداشت ا ب ین صوهت
انـصاه ناو شکسته ش (صناعیق  .)811 :8294گان ب باهها به علّت مباهرات ا اعتراضاقش به
رن ان انتاد ا هاواه ده برابر مجارات قسلیم بود.
ده ایرانق نخستین ا مهمقرین نانرمانی م نی به شکل سنّتی ده ااقعة قـریم امتیار قوقون ا
قنباکو ده اااخر داهة سلطنت ناصرال ینشا قاجاه اقّفاق انتاد .دادن امتیار قوقون ا قنباکو به
انگلیسق قـریم آن ار سوب علااء ا اعتراضات مردح ایران سرانجاح به لغو این امتیار منجر ش .
این های اد نخستین جنبش ا بی اهب مردح ایران علیه استب ادها ا بیع التیهاب پادشاهان ا
نخستین اق اح براب گرنتن ح وق خود ار استثااهگران بود (قیاوهبق .)89 :8298
نانرمانی م هن قسم دیگرب ار ق سیمبن ب بر اساس نـوة اعتراض است .ده رول سالیان اخیرق
با قوسعة اسایل اهقباری نظیر اینترنتق موبایلق شبکههاب اجتااعی ا سایتهاق بسترب ج ی ا
مناسب براب ارالعهسانی نسبت به اجود هنتاهها ا قوانین ناعادالنه جهت هسی ن به اه اف
نانرمانان م نی به اجود آم استق ریرا قوانسته ده کوقا قرین رمان اعتراضات یو گرا خا
ها با اجود مـ ادیّت هسانهها ا کنترل حکومت بر آنهاق به گوش قع اد ریادب ار مردح برسان .
ده نتیجهق میقوان بر این اعت اد بود که مفهوح ج ی ب قـت عنوان نانرمانی م نی الکترانیو
متولّ ش است (قاسایق .)31 :8216
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 .2رويکرد ايجابی به مجازات نافرمان مدنی
ان یشان ان این نگرش بر این بااهن که اقتی جامعهاب بر م اه قانون قشکیل میشودق انراد آن
جامعه ار بیشترین آرادب برخوهداه خواهن بود .ده م ابلق هاین انراد براب حفظ آرادب خود ا
دیگران بای ار قوانین اراعت کنن ؛ ده غیر این صوهتق جامعه دچاه بی نظای میشود .این دسته
ار ان یشان ان معت ن قانونق قانون است ا بای ده برابر آنق سر قعظیم نراد آاهدق حتّی اگر
ناعادالنه باش  .این دی گا به روه مفصلقر ده دا بن مطرح میشود :نخستق هایکرد ایجابی به
مجارات نانرمان م نی ده دی گا نیلسونان ا داّحق هایکرد ایجابی به مجارات نانرمان م نی ده
نظاحهاب مجارات.

 .8-3مجازات نافرمانی از نگاه فيلسوفان
نیلسونان نای گرا نخستین انرادب بودن که مخالفت خود ها با نانرمانی م نی آشکاه کردن ق
ریرا به اعت اد آنانق نانرمانی م نیق عاملی ده جهت بی باقی جامعه به شااه میهاد .حتّی اگر
بتوان پذیرنت که قانون مصوّب دالت با برخی اصول ده قضاد باش نایقوان با هنتاههاب خالف
نظم عاومیق آن ها موهد اعتراض قراه دادق بلکه بای قوسط نااین گان مردح با هعایت م رّهات ا
هاشهاب قانونی نسبت به قغییر قانون اق اح نااین (هستایق .)321 :8268
بسیاهب ار مردحق اکال ا حتّی هاشنفکران بر این دی گا ان که کنشگر نانرمانی م نی ها بای
مجارات کردق ریرا نانرمانی به حکم اج ان ها نانرمانی غیرقانونی میپن اهن ا مخالفان ها هرجا
مرجرلبانی به شااه می آاهن که بای پیش ار گسترد ش ن نسادشان مجارات شون  .به اعت اد
این ع ق نانرمانی م نی به لـاظ اخالقی ماکن است قوجیهپذیر باش ق امّا ده هر حالق قانون بای
اِعاال شود.
کسانی نیز که به ح وق نطرب ا ربیعی معت ن ق آن قوانین ها هایشگیق جاادانق ب یهیق
جهانشاول ا ابت میانگاهن که برقر ار اهادة حکومتها ا غایت مطلوب بشر ا مال

قوانین
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بشربان (پاهساپوهق  .)843 :8218این قوانینق قخلّ ناپذیرن ا هیچکس قوان سرپی ی ار آنها
ها ن اهد.
گراسیوس (نیلسوف هلن بق  8112-8941میالدب) ار معت ان به ح وق نطرب ا ربیعی
است .ار نظر ابق قشکیل دالت مسبوق به یو قراهداد اجتااعی است که ده دا مرحله انع اد
مییاب  .نخستق مردح براب ایجاد یو جامعة م نی با هم قوانق میکنن  .داّحق مسئوالنی ها براب
حاکایّت بر خویش به سراهب برمیگزینن ؛ یعنی حقّ حکومت بر خود ها به حاکم انت ال
میدهن  .ار این پسق مردح دیگر نایقوانن علیه اا رغیان کنن ق هرچن به نادهستی هنتاه کن ا
یا قوانین غیرعادالنهاب اضع ناای ق بلکه بای ده برابر اا صبر پیشه نااین (قرباننیاق .)42 :8218
بنابراینق ار این دی گا این گونه استنباط میگردد که ده صوهقی که مردح ار این قوانین سرپی ی
نااین ق بای ده م ابل مجارات قسلیم شون .
س راط (نیلسوف یونانیق  496قا  266پیش ار میالد مسیح) ار نخستین نانرمانان م نی است
که بر اساس اج ان ا قعه اخالقیاش آشکاها به قبلیغات میپردارد .اب به منـرف کردن
جوانان ا استفاد ار قواناییشان براب بارداهب آنها ار اناداهب به قانون ا نیز پرستش خ ایانی غیر
ار خ ایان آنان متهم ش بود .ده نظر آنان س راط است الل ضعی قر ها بر است الل قوبقر غالب
میکن ق شیوة خویش ها به دیگران قعلیم میده ا نیز آنان ها به دنبالههاب ار آن شیو ها قرغیب
میکن ).(Colaiaco, 2001: 1
س راط ار شناسایی ا دستگیرش ن ااهاهاب ن اهد ا هنگامی که دستگیر ا مـکوح ش ق براب
نراه ار مجارات ا انکاه عالش قالشی نایکن  .بنابراین ابق نه قنها مخال

نانرمانی م نی نیستق

بلکه آن ها اق امی ضراهب میانگاهد؛ هر چن بر این بااه است که نانرمان م نی به خارر سرپی ی
ار قوانین بای هاانن ناقض عادب قانون به مجارات عالش برس  .علّت این امر ها ده این نکته
میقوان دانست که قوانینق امتیارات نرااانی ها براب آهامشق نظم ا سهولت رن گی انراد ده یو
جامعه نراهم میکنن  .ده م ابلق این انتظاه ار انراد میهاد که به نرامین آن جامعه احتراح بگذاهن ق
ریرا باالقر ار هر چیزب براب بشرق نظم ا قانون است .انزان بر اینق ده صوهقی که نردب با قوانین
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سررمینش مخال

استق می قوان ار آن سررمین خاهج شود ا به هرجاب دیگرب برادق امّا اگر

به هغم هاة این مسائل ده آن سررمین مان ق ب ین معناست که اا با نرامین آن سررمین موانق
است ا اگر سرپی ی کن ق گناهکاه است ا بای ده برابر مجارات سر قعظیم نرا آاهد .ده غیر این
صوهتق خیانت خود ها به قانون نشان میده  .به هاین دلیل س راط هرگز ار ان یشة پیراب ار
قانون که قاهیخ شهر آقن بر آن استواه بودق دست برن اشت.
اگرچه دیگران چنین قوصی

آهمانگرایانهاب ار قانون ن اهن ق با بیان س راط ده لزاح اراعت

ار قانون هاگرایی میکنن  .دالیل آنها ها میقوان ار جنبههاب گوناگونی موهد قوجّه قراه داد.
برخی اراعت ار قانون ها یو اظیفة اخالقی میدانن ق چون قانون خود مـصول اهادة هاگانی
استق حتّی اگر اقفاقاً ابعاد ظالاانهاب داشته باش  .بعضی دیگر ار جنبههاب پوریتویستی ا به ایژ
ار نگا غایتگرایانه مجارات نانرمان ها قوجیه ا قص یق کرد ان  .ار جاله بنتاح ا هاس معت ن
که هاواه ده بـث ار مفاهیم هاجع به ح وق ربیعی میقوان موهدب ها پی ا ناود که با یکی ار
قوانی ن بشرب ده قضاد باش ا این دستاایزب ده دست هر شهران ب خواه بود که ار ریر باه
قوانین نراه کن  .ده این صوهت هیچ دالتی یو هار هم دااح نخواه آاهد ا ح وق ربیعی
بزهگقرین دشان ع ل ا احشتنا قرین عامل مخرب دالت به شااه میهادق ریرا ح وق ربیعی
مبتنی بر مکاشفه ا شهود است ا مکاشفات اشخا

با یک یگر یکسان نیست (موح ق :8214

.)379
هاهت نیز ب ین نکته اشاه میکن که ار هر کس پرسی شود قانون چیستق م رّهاقی ها نشان
خواه داد که ده نظاح هاب ح وقی ده حال اجراست .ار نظر اب قانونی بودن قانون ا اخالقی
بودن آن دا موضوع ج ا گانه هستن  .ع ح سارگاهب آن قانون با اخالقق بر قانونی بودن آن به
دی اکثریّت خ شهاب ااهد نایکن ( .)Shapiro, 2011: 101انزان بر آنق قل ّی انراد ار اخالق
یکسان نیست .بنابراینق هرکسی میقوان ادعا ناای که نالن قانون با اعت ادات اخالقی من منانات
داهد ا ده نهایت خود ها ملزح به آن قانون ن ان ا دادهس نیز میقوان قانونی ها که با بااههاب
اخالقیاش منانات داهدق قانون ن ان  .ده نتیجهق این اضعیت سبب میگردد که اصل قفکیو قوا
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نادی انگاشته شود ا قوة قضائیه بتوان ده اموه قوّة م نّنه دخالت ناای ا آن ها ار اعتباه بیان ارد
(موح ق  .)379 :8214هاهت بر این بااه است که بای ع ح اعتباه قانون با ع ح سارگاهب قانون با
اخالقق دا موضوع متاایز انگاشته شون قا مردح با ذهنی بار ده م ابل سوءاستفاد دالتیان موضع
بگیرن ا نیان یشن که اگر امرب به لـاظ قضایی هسایّت یانتق دیگر به سرانجاح هسی

ا

نایقوان قغییرب ده آن ایجاد کرد .اب ده کناه اعتباه قوانین موضوعهق ها ها براب نانرمانی جهت
اصالح آن بار میگذاهد .ایشان هرچن اعتباه قانون ها ده گرا موان ت با اخالق قراه نایده ق
امّا پیون قانون با اخالق ها میپذیرد .اب معت

است آن ه براب کنترل اجتااع الرح میباش این

است که ده صوهقی که شخصی هنتاهب مخال

قانونق حتّی قانون غیراخالقیق مرقکب شود بای

مجارات شود (.)Hart, 1997: 207-212

جان هالز بر این بااه است که کنشگر نانرمان م نی بر خالف مجرح عادب بر اساس اج انق
اق اح به سرپی ی ار قانون میناای قا مسئله ع ح ع التق اخالق ا دموکراسی ها براب عاوح مطرح
کن ق حال آنکه اب با مـ ادیت اناداهب به قانون هابرا است .این عنصر اناداهب است که
نانرمان م نی ها مشتاقانه ا ب ان م اامت به پذیرش مجارات م رّه ده قانون اا میداهد قا پیاح
مهمقرب ها به جامعه برسان  .این ع ح م اامت نشان ار حسن نیّت اب داهد .این انراد بای براب
اینکه ادعاب اهادت خود به قانون ها ا بات کنن بای هزینه سرپی ی ار قانون ها بپردارن ا مجارات
هنتاهشان ها ببینن (هالزق .)141 :8269
هنرب دیوی وها بیان میکن که اگر حکومتی انراد ها ناعادالنه رن انی میکن ق مناسبقرین
مکان براب انسانی عادل هاان رن ان است .گان ب معت

است که م اامت غیرخشونتآمیز

نیارمن این است که انراد هنجِ مجارات ن ض قانون ها بکشن  .چنانکه هاشن است پذیرش
مجارات ار سوب راه ا گان ب بر مبناب الزاح به قابعیّت ار قانون نیستق بلکه راه بر این بااه
است که ده یو جامعة آراد براب یو شخص عادل جایی اجود ن اهد .گان ب با ررح موضوع
هنجش گویا به دنبال قطهیر ا بات حالت هاحانی است (.)Pineda, 2015: 7
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ار آن ه مطرح گردی این گونه استنباط میشود که ماهیّت ا ذات قانون اینگونه است که
بای نسبت به هاه انراد جامعه به روه مسااب ا صرفنظر ار انگیز هاب شخصی اعاال شودق ریرا
کسی که نانرمانی م نی ها به ااسطة ع ی ة اخالقی مرقکب میشودق نبای نسبت به مـکومیت
جزایی که به دنبالش می آی ق معترض گردد ا بای بپذیرد که یو جامعة سارمانیانته هرگز
نایقوان چنین هنتاهب ها قـاّل کن  .ده ااقعق نظریة اینان بر دالیل اخالقی بنا ش است که ع ح
مجارات چنین کنشگرانی نه قنها غیرعالیق بلکه غیرمنصفانه است .به عباهت دیگرق ار نظر این
دسته ار ان یشان انق ار یو سوق قوانین نطرب ا ربیعی مانن قتل ا سرقت قخلّ ناپذیرن ا ده
صوهت سرپی ی ار این قوانین بای مجارات بر عامالن آن باه شود .ار دیگر سوق اقتی قوانینق
امتیاراقی ها براب انراد نراهم می کن ا انراد هم آن قوانین ها به نـوب میپذیرن ق ده صوهت
بای مجارات بر آنان اِعاال شودق ریرا کنشگر نانرمانی م نی شخصی است که قانون ها

قخلّ

مهمقر ار هر چیزب می دان ا ده برابر آن قسلیم است .انزان بر آنق ده صوهت ع ح مجارات
چنین انرادبق نانرمانی م نی دستاایزب براب انراد میشود قا به بهانههاب مختل

ار ریر باه اراعت

ار قوانین شانه خالی کنن که با اِعاال مجارات بر آنها جلوب این امر گرنته خواه ش  .البته گاهی
برخیق رریقِ انراط ها ده پیش میگیرن ا این ع ها هرجامرجرلبانی مینامن که بای پیش ار
گسترد ش ن نسادشان مجارات شون ق حال آنکه کنشگران نانرمانی م نی قانونان قرین انراد
هستن که به دنبال است راه قانون عادالنه هستن ق هر چن این امر نایقوان مانع مجارات آنان
گردد.
با قوجّه به مطالب پیشگفتهق نانرمانی م نی ار دا دی گا سزاگرایی ا نای گرایی به شرح
پیشها قابل ررح است .هیشة سزاگرایی به آهاء ا ع ای کانت بار میگردد .ار این دی گا ق
مبناب ااکنش نسبت به مرقکب با نگا به گذشته ا مالحظة هنتاه مجرمانه بود ا قـ ّق ع الت
ده گرا اجراب مجارات است (مـاودب ا آقاییق  .)248 :8217نگا سزاگرایی ده عاق ان یشة
خود ده این قالش است که اهقباط عای ی با اج ان اخالقی جامعه برقراه کن  .اجتااع نیز ده
ضایر خویش نوعی اصالت براب کیفر قائل استق ریرا جرحق کرامت اخالقی جامعه ها خ شهداه
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کرد ا قنها کیفر است که با قـایل هنج بر متجاارق باه گران برقراهب این کرامت ها به داش
می کش ( جوان جعفرب ا دیگرانق  .)93 :8261به این قرقیبق شرایط مجرح ا علل ا عواملی که
باعث سوق دادن مرقکب به سات جرح اهقکابی ش

است ار دی گا نظریة سزاگرایی مغفول

باقی میمان  .این ده حالی است که ار دی گا کانت به عنوان یکی ار ررن اهان نظریة سزاگراییق
هر چن انراد با هضایت خود جامعة م نی ها برپا ساختهان ق گاح نهادن ده چنین جامعهاب ا
برخوهداهب ار ح وق شهران بق مستلزح اراعت ار قانون ا نهادهاب قانونی است ا مردح بای
سوء استفاد ار ق هت سیاسی ها ده آشکاهقرین شکل قـاّل کنن که ده غیر این صوهتق
برقراهب مط لق قانون ار بین می هاد .اب ده نلسفة سیاسی ار چهاه نوع م اامت قـت عنااین
مسلـانهق قانونیق اخالقی ا ربیعی ناح می برد .چنانکه آشکاها با م اامت مسلـانه که با ه ف
ااژگونی نظاح حاکم صوهت می پذیرد مخالفت می اهردق امّا شکایت نزد نااین گان مجلس ار
ررر کاه حکومت (م اامت قانونی)ق ع ح اجراب قانونی که بر خالف اج ان اخالقی انراد است
(م اامت اخالقی) ا م اامت ده برابر بی قانونی ا نبود ساختاه سیاسی (م اامت ربیعی) ها موهد
قأیی قراه می ده ( مـاودبق  .) 296 :8214با قوجّه به آن ه مطرح ش ق نایقوان سخن ار

مخالفت کانت با نانرمانی م نی به میان آاهدق بلکه بهتر است این گونه بیان شود که کانت
اصالحات ها بر ان الب قرجیح میده  .هاان گونه که ده م ّمه نیز اشاه گردی ق کنشگر
نانرمانی م نی به دنبال قغییر ساختاه سیاسی نبود ا صرناً خواستاه اصالح قانون یا قغییر سیاست
خاصی است .جان هالزق نیلسوف معاصر نیز که قـت قأ یر سنّت نلسفی کانت است ا ساب اً به
بخشی ار نظریات اب اشاه گردی ق بر این اعت اد است که هر شهران بای ااضاع ا احوال موجود
ها براب اق اح به نانرمانی م نی برهسی ناای ؛ به این معنا که قنها ده صوهقی که دالیل قوب براب
نانرمانی م نی اج ود داشتق اق اح به آن موجّه بود ا ده غیر این صوهتق اصل بر پیراب نسبت
به قانون است (هالزق  .)112 :8269ده نتیجهق نایقوان با قارعیّت اعالح کرد که ررن اهان نظریة
سزادهی با نانرمانی م نی مخالفت کرد ان .
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ار دی گا نای گراییق ه ف ار کیفر صرناً بای سودمن ب عاومی ا قوجّه به آین باش  .ده
ااقعق آن ه ده این دی گا قابل قوجّه به نظر میهس ق بارداهن گی ار رریق قه ی به اجراب
مجارات است که می قوان باعث قغییر ده ان یشة مجرمانه شود .ه ف ار کیفر نسبت به مجرحق
صرفنظر ار برقراهب قعادل ار دستهنتة اجتااعیق آن است که براب مرقکب ا کسانی که ماکن
است ده آین مرقکب جرح شون ق دهس عبرقی باش (مـاودب ا آقاییق  .)242 :8217بنابراینق
ار این دی گا ق قرس ار دستگیرب ا اجراب کیفر باعث هابگردانی مجرمان ار اهقکاب جرح
خواه بود .امّا ده موهد کنشگر نانرمانی م نی که قالشی براب پنهان مان ن ار خود نشان ن اد ق
م اامتی ده برابر دستگیرب ا مجارات ار خود برار نایده ا نیز به دنبال کسب امتیار ناعادالنهاب
براب خود ا دیگران نیستق آیا میقوان سخن ار قرس ار مجاراتق ع ح قکراه نانرمانی م نی ا
دهس عبرقی که سایر انراد جامعه ار مجارات اب خواهن گرنت به میان آاهد؟ ها نینق با قوجّه
به اینکه جنبة بارداهن گی مجارات قا ح اد ریادب بستگی به ررر قل ی مردح ار جرح اهقکابی
داهدق آیا میقوان بر این اعت اد بود که اجراب مجارات ده خصو

نانرمانی م نی موهد قوجیه ا

قبول انکاه عاومی قراه میگیرد؟ به هاین دلیلق مجارات کنشگر نانرمانی م نی ها نایقوان ار
دی گا نای گرایی قوجیه ا قأیی ناود.

 .2-2توجيه مجازات نافرمانی از منظر اهداف مجازاتها
نظاح پیشگیرانة مجاراتق 8هایکردب ساد ها براب م ابله با نانرمانی م نی قوصیه میکن  .ار آنجا
که ه ف ار مجاراتق جلوگیرب ار ن ض قانون ار سوب مردح استق نظاح پیشگیرانهق هرگونه
مجارات الرح براب پایان دادن به نانرمانی م نی ها بر عامالن آن قـایل میکن  .قعیین این مسئله
که این مجاراتها ده م ایسه با مجارات صوهتگرنته ده باهة دیگر ناقضان عادب قوانینق سنگین
قر یا سبو قر استق به مالحظاقی بستگی داهد؛ به این معنا که برخی معت ن که گا مجاراتق
سنگینقر ار سطح مجارات براب قانونشکنان عادب استق ریرا کنشگران نانرمانی م نی کسانی
. Deterrence System

1
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هستن که ده دی گا اخالقیشان ج ّبان ا به سادگی دست ار اعتراض برنایداهن  .ده برخی
مواهد دیگرق مجارات ده م ایسه با مجارات قانونشکنان معاولیق سبوقر استق ریرا معترضان
م نیق جنایتکاهانی سرسخت نیستن ا بنابراین مجارات سبو براب ماانعت آنها ار ن ض قانون
کانی است (.)Brownlee, 2006: 189
عکس نظاحهاب پیشگیرانه ار مجاراتق نظاحهاب استـ اقی اح تگرا ا نظاحهاب اهقباری
مجاراتق 8معترضان م نی ها قا ح ب مجارات می کنن که مستـق آن باشن  .یو نظاح اهقباری
کثرتگرایانه که به بخششق 3به ان ارة استـ اق ا قالنی (جبران خساهت ااهدش

به جامعه)

اهرش میده ق کنشگران نانرمانی م نی ها قا ح ّب مجارات می کن که مجاراتق قوجیه ش
باش ؛ نه قا ح ّب که مستـق آن باشن  .ب ین دلیل که بخشش ا لط

نسبت به مجرح ماکن است

مجاراقی کاتر ار ح ّب ها قوصیه کن که اب ربق موارین ع التق مستـق آن است .ده هایکرد
کثرتگرایانهق این پرسش مطرح میشود که آیا انگیخته ش ن به ااسطة نانرمانی م نیق دلیلی
براب ا بات بخشش ار سوب قانون ده باهة مجرح است یا خیر؟ میقوان گفت اعت اد ا قعه ات
کنشگر نانرمانیق هم قبعیّت ار قوانین ن ضکنن ة آن قعه ات ها دشواه میکن ا هم مانع ار قوسل
به هاش مؤ ر اعتراضی میشود .این قعه ات ا اعت ادات نانرمانق ح ای ی ده باهة اضعیت ااست
که دلیلی ده اختیاه قانون قراه میده قا ده باهة اب با بخشش هنتاه کن  .این مسئله باعث میشود
ش ّت ااکنش ار سوب قانون کاهش یاب (.)Brownlee, 2006: 190
ده نظریههاب مبتنی بر استـ اقق مسئله این است که آیا نانرمانانق مستـقّ قنبیهان ا اگر چنین
استق قا چه ح ّب؟ برخی معت ن که این ع سزاااه مجاراقی هاانن دیگران بزهکاهان هستن ق
ریرا هاه ده برابر قانون مسااب ان ا ار این هاق مجاراتها بای یکسان ا ب ان قبعیض اِعاال
شون  .ار آنجا که اهقکاب قخلّ
ار آن قخلّ

براب هاه منع ش استق انرادب که به دلیل اعتراض به قانون

کنن ق به ان ارة کسانی م صرن که به دالیل شخصیق قوانین ها ن ض کرد ان  .دلیل
1. Monistic desert system and communication system.
2. Mercy.
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دیگر این است که جامعه ماکن است بر اساس قوجیهاقی ار هنتاههاب غیرقانونی چشمپوشی کن .
چنین امرب به ناکامی ده مجاراتِ هنتاههاب ناموجّه که ه ف ار مجاراتهاست منجر خواه ش ق
ریرا حتّی رمانی که مسئوالن ده باهة این مسئله که ک اح هنتاهها بای ار مجارات معاف شون
دهست قضاات کنن ق ماکن است شهران ان برداشتهایی اشتبا کرد ا ضوابط ا معیاههاب
بارداهن گی جرایمق قضعی

شون  .بنابراینق بای با هاة مواهد ن ض قوانین به صوهت یکسان

برخوهد کرد (.)Brownlee, 2006: 190
دالیل پیش گفته بیشتر بر این نرض استواه ش

است که ده ح ی ت نانرمانان م نی با

قانونشکنان عادب قابل قیاس هستن ا معترضان مستـقّ ااکنشی مشابه ار سوب قانونان ق حال
آنکه نانرمانی م نی به میزانی ریاد با جرحهاب معاولی ار لـاظ انگیز ق شیو اهقکاب ا به ایژ
قوجیه اخالقیق متفاات است .به هاین دلیلق نانرمانی م نی بای ار منظر قانونق متفاات ار
جرحهاب عادب قل ی شود .این موضوع دا ها ها ها به هاب ما می گشای  :نخستق نانرمانی م نی
نسبت به جرحهاب معاولی نیارمن مجاراقی سنگینقر است .داّحق نانرمانی م نی نسبت به جرحهاب
معاولی نیارمن مجاراقی سبوقر است.
دی گا م ابلة ش ی قر با معترضان م نی ده م ایسه با قانونشکنان عادبق مبتنی بر دالیلی
است .دلیل نخست آنکه به نظر میهس نانرمانان م نی ده قرجیح قضااتهاب اخالقیشان ده
باهة برخی مسائل خا

ق خود ها ده م اح ا مرقبة باالقرب قراه داد ا قانون ها ده جایگا پایینقرب

مینگرن  .دلیل داّح آنکه ار آنجا که معاوالً این جرایم علنیقر ار دیگر مص اقهاب ن ض قوانین
ااقع میشون ق این امر مسئوالن ها به این نکر اا میداهد که ده صوهت ع ح اقّخاذ قصایای
مناسب براب م ابله با نانرمانی م نیق شهران ان مطیع قانون احساس پریشانی ا ناامنی کنن .
بنابراینق هر چن ماکن است مسئوالن اجار دهن قخلّ هاب کوچکی ار قانون صوهت گیردق
امّا شکست ده مواجهة به هنگاح با ن ض قوانینق ده برخی مواهد ماکن است به این ادعا که قوانین
مـترمن ق خ شه ااهد کن ( .)Brownlee, 2006: 190ده نتیجهق به نظر میهس عواقب هنتاه این
نانرمانان به مراقب ب قر ار پیام هاب ن ض قانون ار سوب مجرمان عادب است .ب ینسانق مجارات
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نانرمانان بای ش ی قر ار بزهکاهان عادب باش ق ریرا آنان عام انه ا علنی قانون ها ن ض میکنن
ا پراایی ار مجارات ن اهن  .ده هاین هاستا ا هاان گونه که برخی نیز معت ن ق هایکرد
پیام گرایانه به کیفر چنین قوجیهی ها دامن میرن (هستای ا سلیایق .)813-812 :8261
ده هر حال دی گا مزبوهق آشکاها چشمپوشی ار مجارات نانرمان ها برنایقاب ا آنان ها بسان
ناقضان عادب قانون مینگرد که سزاااه مجاراقی برابر ا یکسان ا حتی ده شرایطی ش ی قر
هستن ق به این معنا که هیچ دلیلی بر لزاح اراعت ار قانون خ شه ااهد نایکن ق ریرا ده این
صوهت هر کس دلیلی براب ع ح اراعت ار قانون پی ا خواه ناود .اگر اشخا

ار قانون سرپی ی

کردن ق قانون بر هاگی آنان صرفنظر ار انگیز هایشان اعاال خواه ش ا ب یهی است که ع ح
مجارات ع ابق دیگر مطیعان قانون ها ار اراعت آن پشیاان خواه ناود .ده م ابل این دی گا ق
نظریه دیگرب نیز قراه داهد که هایکرد سلبی ا یا دستکم مالیمقرب ده موهد مجارات نانرمان
م نی داهد .خاستگا این قفکّرق چنانکه خواه آم ق بیشتر ده نظریة لیبرالیسم است.

 .3رويکرد سلبی به مجازات کنشگر نافرمان مدنی
برخی برآنن اراعت ار قانون ا دالتق اظیفهاب اخالقی است ا پذیرنتن نانرمانی م نیق موجب
برار هرجامرج ده جامعه می شود .اینان آرادب انراد ها ن اب امنیّت ا آهامش جامعه میکنن .
چه بسا این آهامشق موقّت باش ا این آقش ریر خاکسترق هارب خود ها ناایان کن ا عواقبی
ش ی قر ده پی داشته باش .
نیلسونانق ح وق انان ا سیاستم اهانق هاواه ده قب یل نانرمانی م نی به عرنی ده هان
اداهة یو جامعة مردحسااله کوشی ان ق ریرا دالتها هاواه ده پی سلطهگرب بر شهران ان
بود ان ا گا ده این هاستا حتی ار کاهبست سیاستهاب جنایتکاهانه ابایی ن اهن  .ظهوه
دالتهاب ناشیست ده اهاپاب بع ار جنگ ااّل جهانی ا اق امات جنایتکاهانة دالتهاب به ظاهر
مردح سااله ریر لواب قانونق ان یشان ان ها بر آن داشت که ابزاهب ها براب ق ویت کنترل
شهران ان بر هان قانونگذاهب ا نیز سیاستهاب حکومتیق قأمین ا جستجو کنن که به استفاد
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ار نانرمانی م نی هسی ن  .ار این منظرق نانرمانی م نی به منظوه پیشگیرب ار سیاستهاب
جنایتکاهانه ا اح اق حق صوهت میگیرد .ار این هاق این امر جرح به شااه نایهاد (قاسایق
 .)84 :8216این دی گا ار نظر داهکین ا لرد هانان به عنوان مهمقرین ان یشان ان این نظریه
برهسی میشود.

 .1-3ديدگاه دورکين
ار دی گا داهکین ق دالیلی متع د براب قجویز ع ح مجارات کنشگر نانرمانی م نی اجود داهد.
ااضحقرین دلیل این است که انگیزة کنشگر نانرمانی م نی ار انگیزة شخصی که قانون ها ار هاب
حر

ق راع ا شهوتق براب خراب کردن حکومت ن ض میکن ق ااالقر است .دلیل دیگر این

است که اگر جامعه انرادب ها که اناداهقرین ا قانونان قرین شهران ان هستن مجارات کن ق
متـاّل ضره خواه ش ا رن انیکردن چنین انرادبق باعث ج ایی آنها ار جامعه خواه ش
( .)Dworkin, 1997: 250سؤالی که ده این هابطه مطرح میگردد آن است که اگر هنتاه هر
شخصی که قانون ها ن ض میکن ق متضان ضرهب باش ق آیا جامعه میقوان به دهستی ایفاب
اظیفه کن ؟
داهکین گفته است که به هاحتی نای قوان براب کسانی که قانون ها غیراخالقی میپن اهن ا
ار آن نانرمانی میکنن ق مصونیّت ار مجارات ده نظر گرنت .اب ده هدّ منت ان خود به این نکته
اشاه میکن که ررن اهان مجارات نانرمان م نی ده پی این هستن که نشان دهن کنشگران
نانرمانی م نیق قانونی ها که معتبر میپن اهن ق ن ض میکنن ق حال آنکه این کنشگران قانون
نامعتبرق غیراخالقی ا غیرقانونی ها میشکنن ا این نرضیة مست ل اجود داهد که اگر قانونی نامعتبر
باش ق جرمی ااقع نش

است ا جامعه نبای ناقضان چنین قانونی ها مجارات کن  .است الل آنان

این ااقعیت قارع ها پنهان می کن که ماکن است اعتباه قانونق موهد قردی باش ( Dworkin,

.)1997: 251
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نانرمانی ده ان یشة داهکین میقوان ده شکلها ا صوهتهاب گوناگونی قجلّی پی ا کن .
سخن پیرامون آن نوع نانرمانی است که بر اعت اد ا قناعت اج انی نرد مبتنی است .ب یهی است
که هیچ کس نسبت به ن ض قانون ار سوب یو درد یا قاقل احساس ها هدب نایکن  .هیچ
کس نردب ها که با ن ض م رّهات ایانی ده یو سینااب پُر جاعیّت موجب آقشسورب میشودق
قـسین ا قاجی نایکن (هستایق  .)342 :8268ده نگا اا هر جامعهاب که م عی به هسایّت
شناختن ح وق مردح است بای نظریة قکلی

عاح به پیراب ار قانون ها ده قاامی مواهد هها کن ق

ریرا نانرمانی یو حق است ا این گونه نیست که هاه حقهاب قانونی یا حتی حقهاب من هج ده
قانون اساسیق ناایانگر حقهاب اخالقی ده برابر حکومت باشن (داهکینق 8218ق ال .)333 :
داهکین سه نرض ها براب ااکنش انرادق رمانی که قانون قردی برانگیز استق ده نظر میگیرد:
ال ) هنگامیکه قانونی صریح نباش ق موضع قانون مشخص نیست که آیا به انرادق مجور
اهقکاب هر هنتاهب ها میده یا نه .ده این حالتق نرد بای ب قرین نرض ها ده نظر بگیرد که
نای قوان آن هنتاه ها انجاح ده  .اب بای مطابق نظر م امات اجرایی عال کن ق هرچن ار نظر اا
دی گا آنان اشتبا به نظر برس  .البته این نرد میقوان ربق نراین قانونی براب قغییر قانون قالش
کن .
ب) هنگامیکه قانونی صریح نباش ا به ع ی ة نردبق ربق قانون مجور انجاح هنتاه ار ع ح
انجاح آن قوب قر به نظر هس ق قا رمانی که یو نهاد معتبر مثل دادگا اعالح نکرد است انجاح یا
ع ح انجاح هنتاهق ربق قانون موهد نظر صـیح استق اب میقوان ربق نظر خودش هنتاه کن  .امّا
پس ار اعالح نظر مرجع معتبرق این نرد بای ربق نظر آنان عال کن ق هرچن ار دی اب قصایم
قضایی اشتبا به نظر برس .

پ) هنگامیکه قانونی صریح نباش ق ماکن است شخص حتّی پس ار اعالح نظر مرجع صالحق
بار هم بر نظر خودش اصراه کن  .چنین شخصی بای براب این نظر مغایرش دالیلی موجّه ها اقامه
کن  .با قوجّه به اینکه ده آمریکاق هایة قضاییق یو بخش مسلم ار نظاح ح وقی به شااه میهادق
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چنین شخصی میقوان با اقامة دلیلق نظر دادگا ا ده نتیجهق هایة قضایی ها قغییر ده ( Dworkin,

.)1997: 254-255
شایان ذکر است که نظریه ا هاهکاه نوق ده کشوهب مطرح گردی است که نظاح کامنال
ده آن حاکم است .ساراکاه نانرمانی م نی ده نظاح عرنی با نظاح نوشته متفاات است .ده ح وق
نوشته قغییر ده هایة قضایی به مثابة نظاح کامنال ماکن نیست .ده ح وق ایران دهحورة ع ح
صراحت قانونق قفسیر به نفع متهم استق امّا اگر قفاسیر قضایی الرحاالقباع هاانن هأب اح ت
هایه صاده ش باش ق ربق آن هنتاه میشود.
به نظر میهس ربق نظر داهکینق مُ ل نخست انتخاب نایشود .ده بااه داهکینق رمانی که
اعتباه یو قانون کیفرب مردد استق این قانون ده بیشتر مواهد به اشخا

ضربه خواه ردق ریرا

اصول آرادبق ع الت یا بیررنی ها که ربق قانون اساسی ایجاد ش ان ق ن ض میکن  .اگر هایه
این باش که هرگا قانونی مردد استق نرد بای به نـوب اق اح کن که گویی قانون معتبر استق
ده این حالت قوانایی به چالشکشی ن قانون ها ار دست خواهیم داد ا به قطع ده رول رمان قانون
ناعادالنهقر ا غیرمنصفانهقر ش

ا آرادب شهران ان کاهش مییاب  .به گفتة داهکینق اگر مُ ل

نخست اِعاال شودق انراد بای برداشت خودشان ار قانون مردد ها قا رمان اعالح نظر مرجع صالح
به قعویق بین ارن ا این موجب ضعی
نشان داد است رمانی که اشخا

ا ضعی قر ش ن قانون ا ح وق میشودق حال آنکه هایه

بر دی گا خودشان اصراه میاهرن ا براب آن دلیل میآاهن ق

بهترین قصایم قضایی گرنته میشود .ده ضان نبای ار شهران انتظاه داشته باشیم ب قرین نرض
ها ده نظر گیرد .داهکینق مُ ل داّح ها هم هد میکن  .ده این مُ ل قا رمانی که دادگا نظر خود
ها دهباهة قانون مردد مطرح نکرد استق میقوان ربق برداشت خود ار قانون عال کن  .الی
گاهی دادگا متعاقباً نظر ااّلیّة خودش ها ن ض میکن  .حال ده این مواهدق قکلی

شهران ان

چیست؟ آیا شهران ان ده رمان نظریّة ااّل دادگا بای هاان نظر ها اعاال میکردن ؟ به سختی
می قوان به این پرسش پاسخ مثبت دادق ریرا انراد مطابق نظر ااّل دادگا جرمی مرقکب ش ان ق
الی ربق نظر بع ب دادگا کاه آنان جرح مـسوب نایشود (.)Dworkin, 1997: 257
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ب ان قخلّ
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بای ار نظر ااّلیّة دادگا اراعت کنن ق امّا میقوانن

ار آن ده قغییر نظر ااّل بکوشن  .داهکین گفته است که این پیشنهاد ها ده صوهقی

میقوان پذیرنت که اج انی ده کاه نباش ق ریرا ده این صوهت انراد ار قانونی اراعت کرد ان
که اج ان آنان اراعت ار آن قانون ها منع میکرد ا این مسئله به آنان ص ماقی جبرانناپذیر
میرن  .رمانیکه قانونیق اراعت ار چیزب ها میخواه ق انراد میقوانن ار اج انشان قخلّ

کنن ق

الی آیا نرد بای اج انش ها براب اراعت ار قانونی ریر پا گذاهد که مست الً میدان آن قانون
این اراعت ها نای خواه ؟ قطعاً پاسخ منفی است .ده ضانق م ت رمانی که ماکن است دادگا
ار نظر ااّلش بارگرددق قابل پیشبینی نیست ا مشخص نیست آیا دادگا ار نظر ااّلیّهاش بار
میگردد که انراد مجبوه باشن قا رمان اعالح نظر انویّة دادگا ق ار آن اراعت کنن  .مُ ل سوّحق
منصفانه قرین حالت ار اظیفة اجتااعی نرد ده جامعه است .نوع سوّح ب ان معنا نیست که شخص
می قوان نظر دادگا ها نادی گیرد .امّا اگر موضوع ح وق شخصی ا سیاسی مؤ ر است ا مسئله
این باش که دادگا عالی اشتبا کرد استق نرد با قوجّه به ح وق اجتااعیاش ار پذیرش قصایم
دادگا به عنوان قصایم نهایی امتناع میکن (.)Dworkin, 1997: 258-259
بنابراینق هنگامیکه قانون مصرح نیستق شهران ب که ربق برداشت خودش ار قانون هنتاه
میکن ق غیرمنصفانه عال نایکن ا دالت مسئولیت داهد که ده هر رمانیق ب ان لطاة اساسی به
سیاست هاب دیگرق ار چنین شخصی مـانظت کن  .البته این مسئله ب ان معنا نیست که دالت
میقوان مصونیت ا آرادب اب ها قضاین کن ق ریرا دالت نایقوان قاع اب اختیاه کن که هر
نردب ها که ار هاب اج ان هنتاه میکن ق قع یب نکن یا هر نردب ها که مست الً با دادگا مخال
باش ق مـکوح نکن  .ده این صوهت قوانایی دالت براب اجراب سیاستهایش ار کاه خواه انتاد
ا ده نتیجه مهمقرین نای ة م ل سوّح ار بین خواه هنت.
نانرمانی ده ان یشة داهکین ن ط به قخلّ

ار قانون مردد مـصوه نش

ا اشکال گوناگونی

داهد .اا ار قئوهب نای گرا براب قوجیه مجارات نانرمان م د میگیرد .به بااه اا« :هیچ کس ها
نبای کیفر دادق مگر اینکه چنین کاهب ده کل ا ده دهارم ت ا با برهسی هاة جوانب نفعی به
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باه آاهد ».به نظر ابق هرچن نظریة نای گرا ده کل یو قئوهب ضعی

دهباهة ع الت استق امّا

یو شرط الرح ا نه کانی براب کیفر ها بیان میکن (داهکینق 8218ق ب.)844 :
به گفتة داهکین ق دادستان براب اینکه به شخصی اقهامی ااهد ساردق بای به مواهد ذیل قوجّه
کن  :نخستق م اها با چنین شخصی چه پیام هایی خواه داشت ا داّحق آیا مـکومیّت اب
خطرهایی ها ده پی داهد ا جامعه ها قه ی میکن ا ها نین ده نتیجة ههایی مخالفان نانرمانق
چه خساهاقی به سیاستهاب ح وقی ااهد میشود؟ دادستان نه قنها بای م اه خساهاقی ها که به
اجود خواه آم مالحظه کن ق بلکه بای نـوة اهریابی خساهات قوسط قانون ها هم ده نظر داشته
باش  .پشت سر هر قاع ة ح وقی دلیلی خا

براب پیراب ار آن اجود داهد .بعضی قوانین مثل

مانوعیت قتل ا سرقتق براب حفظ ح وق اساسی انراد اضع ش ان ا برخی دیگر به خارر منانع
حاصل ار سیاستهاب اقتصادب ا اجتااعی اضع ش ان  .به گفتة داهکینق موضوع این است که
اگر یو قاع ة ح وقی خا ق یو قصایم هسای اهائه ب ه مبنی بر اینکه انراد ح ّی اخالقی
ها براب مصون مان ن ار بعضی ص مات داهن ق یو است الل قوب علیه هنتاههایی میباش که آن
خساهات ها ااهد میکنن ؛ مثل قوانینی که بیانگر نوعی قصایم مبنی بر مـانظت ار اشخا

ده

م ابل ص مات شخصی ا قخریب اموالشان میباش  .این یو است الل مـکم علیه نانرمانی م نی
مبتنی بر خشونت است ( .)Dworkin, 1997: 262ده نتیجهق داهکین بر این بااه است که نانرمانی
متضان خشونت نبای ار سوب جامعه قـاّل گردد ا مرقکبان آن بای مجارات شون .

 .2-3ديدگاه لرد هافمن
لرد هانان 8چنین بیان میداهد که ده حالی که یو معترض نایقوان اخالقاً مـکوح شود ا
ماکن است حتی براب پیراب ار ن اب اج انش قـسین شودق ضراهقاً براب دالت این امر
ناعادالنه مـسوب نای شود که اب ها به مثابة ناقض عادب قانون مجارات کن  .امّا اگر قانون
خودش ناعادالنه باش ق مسئله متفاات خواه بود ا بیع التی قانون به اجراب آن نیز انت ال پی ا
1. Lord Hoffmann.
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می کن ا دالت حق ن اهد اا ها مجارات کن  .اا دلیل خودش ها داهد ا دالت به خارر منانع
شهران انشق دالیلی متفاات داهد ا هر دا میقوانن دهست باشن ). (Salat, 2015: 158
لرد هانان چنین ادامه میده که «نرض کنی شخصی ار پرداخت بخشی ار مالیاقش امتناع
میکن ق ریرا احساس کرد است اج اناً نبای ده هزینههاب نظامی کاو کن  .ماکن است ما به
عنوان دادهس به دی گا اب احتراح گذاهیمق الی ده عین حال الرح ب انیم هاه ها مانن یک یگر
مجارات کنیم ا احساس کنیم بای اهرشی بیشتر براب اجراب قانونق قائل شویم .ها نین ماکن
است هاب دی گا هاب اخالقی آنان حساب بار کنیمق الی شای یو اظیفة اخالقی بیح ا
حصر ها براب ها دادن به آنها نپذیریم .خوا ناخوا ق ده قصایمگیرب براب قـایل مجاراتق مهم
قرین موضوع این است که اگر چنین کنیمق آیا ص ماقش بیشتر ار نوای آن خواه بود یا خیر؟
ب ان معنا که آیا براب معترضق نایقوان ح ّی قائل ش که مجارات نشود؟ این موضوعی براب
دالت است که برمبناب مالحظات نای گرایانه قصایم بگیرد»). (Freedman, 2015: 274
ده این هابطه برخی معت ن که حق با لرد هانان است؛ قانون میقوان اِعاال مجارات ها
قوجیه کن ق اگرچه ار دی گا هاب نانرمانان جانب اهب میکن  .هاان روه که یو کنش نانرمانی
م نی ده بعضی شرایط اشتبا استق امّا این کنش قوجیه میشود .مجارات آن نانرمانی نیز احتااالً
ده بعضی شرایط اشتبا استق امّا قوجیه میشود .قوجیه هر ررف به دهستی عالکردش کاو
میکن  .هرچه قوجیه کاملقر باش ق میقوان آن عالکرد ها ار هاة جوانب قص یق کن
(.)Brownlee, 2006:188
این ع

دالیلی ها ابرار میکنن که لرد هانان ده است اللهاب اهائهداد براب چرایی اینکه

قانون ده اِعاال مجارات نانرمانی موجّه می قوان قوجیه شودق دچاه اشتبا ش است .نخست آنکه
«لرد هانان به ح ّانیّت قانون ده این موضوع استناد کرد ا ادعا میکن اقتی قانون به هیچ اجه
ناعادالنه نیستق دالت حق داهد مجرح داهاب انگیزة اج انی ها هاانن شخصی که به روه عادب
قانون ها ن ض کرد استق مجارات کن » .امّا این دلیل بر این نرض مبتنی ش است که مجرمان
سیاسی با مجرمان غیرسیاسی قابل م ایسه ان ق حال آنکه آنان با مجرمانی که بای سررنش شون ق
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برابر نیستن  .دلیلی که میقوان براب کاهش مجرمیّت چنین نانرمانانی اهائه دادق بر این مبنا استواه
است که قبعیّت ار قانون براب این انرادق دشواهقر است .قانون میقوان ار نظر اخالقیق مسئلهاب
غامض ده قعایم به قضیة آنها پن اشته شود .داّح آنکه «لرد هانان نیار حاایت ار قانون ها مطرح
میکن »؛ موضوعی که ده ااقع قعیین نایکن که چگونه دادهسان بای ار نظر اخالقی ده
خصو

قضایا هاب صاده کنن  .سوّح آنکه «لرد هانان مالحظات ااقعگرایانة هاگانی ها ذکر

کرد است»ق حال آنکه چنین مالحظاقی هاواه قنها یو ن ش نرعی ها ده قوجیه مجارات بارب
کرد ان  .ها نین این مالحظات ماکن است شرایط ضراهب نامتناسبی ها براب مجارات به اجود
بیااهن ق ریرا جامعه ماکن است با برگشت مجرح به جریان جامعهق شادقر باش ا منفعت این ار
منانع مجارات اب بیشتر است (.)Brownlee, 2006: 189
شای بتوان گفت که اگرچه دناع کنشگر نانرمانی م نی ار اهرشهاب ااقعی باعث ع ح امکان
اعاال مجارات میشودق ده صوهقی قابل سررنش است که قأ یر منفی باالیی بر انراد جامعه
بگذاهد .لرد هانان می قوانست است الل کن که چنین مجرمانی سزاااه مجارات براب کنش
نانرمانی م نیشان نیستن  .لیکن آنها سزاااه مجارات به ان ار اب هستن که عا اًق عالااً یا با
بیپرااییق عواقب خساهتباهب ار رریق کنش انتخابیشان به باه آاهد ان .
انزان بر مواهد پیشگفتهق لرد هانان قانون موهد اعتراضِ نانرمانان ها به قانون عادالنه ا قانون
ناعادالنه ق سیم میکن  .حال آنکه چنین کنشگرب ار قانونی سرپی ی میکن که ااقعاً آن ها
ناعادالنه میانگاهد ا دالت هم قانونی ها اِعاال میکن که آن ها ااقعاً یا بنابر مصالـی صـیح ا
عادالنه میپن اهد ا بر اساس چنین قانونی حکم به مجارات میده  .اینجا قاایز بین کنشگر
نانرمانی ا دالت است .امّا لرد هانان ار این نکته غانل است ا دلیلش بر معیاه مشخصی استواه
نیست که ده این بین قانون عادالنه بر معیاه ک اح ررف بای مبتنی باش .
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نتيجه
ایجاد نظم ده جامعه مستلزح اراعت ار قوانین ا م رّهاقی است که ار جانب حکومتها اضع
می شود .امّا هاة این قوانین عادالنه نیستن  .ار این هاق برخی صرناً با انگیز اصالح ا قغییر چنین
قوانینی اق اح به نانرمانی م نی ار آنها می کنن  .لیکن نبای نراموش کرد که نانرمانی م نی
نای قوان متضان خشونت باش یا موجب خساهت به جان یا اموال مردح شود .بنابراینق قوانین
متضان جرایم علیه اشخا

یا اموال ها نایقوان به بهانه نانرمانی م نی ن ض ناود ا کنشگر

چنین اق امی میبایست به مثابة دیگر ناقضان قانون مجارات شود .شخصی ها ده نظر بگیری که
بر این بااه است مجارات جرح قتل ناعادالنه است ا اق اح به قتل یا شراع به قتل میناای  .هنتاه
اب هیچ قوجیه ع الیی ن اهد ا بای به مجارات جرح اهقکابی مـکوح شود .ده م ابلق نرض کنی
شخصی ار پرداخت مالیات امتناع میاهردق ریرا معت

است این مالیات صرف مخاهج جنگی

میشود که متضان نسلکشی است .چنین اق امی متضان خشونت نیست ا اموال ا جان مردح ها
نشانه نگرنته است .اق اح اب نوعی نانرمانی م نی است.
یکی ار قفااتهاب باهر نانرمانی م نی ار سایر کنشهاب اعتراضی ا ن ض عادب قانون این
است که کنشگران آن مجارات هنتاه خود ها میپذیرن ا حتّی ده بیشتر مواقع با قسلیم بودن ده
برابر این مجاراتق هسالت خود ها قکایل مینااین ق ریرا این موضوع نشان ار آن داهد که چنین
انرادب به دنبال ایجاد هرجامرج ا بیقانونی ده جامعه نیستن ق بلکه به دنبال است راه قانون عادالنه
ده جامعه هستن  .اینان که قانونی ها میشکنن که اج انشان به آنها میگوی ناعادالنه است ا ده
برابر مجارات سر قعظیم نراد میآاهن ق ده ااقع بیانگر میزان باالب احترامشان ده برابر قانون
است .به عباهت دیگرق کنشگر نانرمانی م نی خود ها میان الزامات قانونی ار یو ررف ا آیین
اخالقی ار ررف دیگر میبین  .به این قرقیبق اب ها نایقوان به مثابة یو مجرح عادب که به
دنبال کسب امتیار ناعادالنهاب است ده نظر گرنتق بلکه چنین اق اماقی ها میقوان هم آاایی الزاح
نسبت به اخالق ا الزاح نسبت به قانون قل ی کرد .ها نینق هاان گونه که مطرح گردی ق
صاحبنظران ان یشة سزاگراییق نه قنها مخالفت خود ها به صراحت نسبت به نانرمانی م نی اعالح
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نکرد ق بلکه ار جاالت آنان اق اح به چنین امرب ده برخی ار ااضاع ا احوال قابل استنباط است.
ار دی گا نای گرایی نیز مجارات کنشگر نانرمانی م نی به دلیل اینکه هیچ گونه ا ر اهعابآاه
ا عبرتانگیزب بر آن متصوّه نیستق نایقوان موجّه جلو ناای  .البته براب جلوگیرب ار
سوءاستفاد ار کنش نانرمانی م نی براب ن ض قانون بهتر است حق اِعاال مجارات براب چنین
اق امی اجود داشته باش قا انراد نتوانن با دستاایز قراه دادن نانرمانی م نی ار ریر باه اراعت ار
قوانین سربار رنن  .امّا ده صوهت ا بات انگیز ا ه ف شرانتان انهق میقوان ده مجارات چنین
کنشگرب قخفی

یا قعلیق قائل ش یا حتّی اا ها عفو ناودق ریرا این انراد قانونم اهقرین انراد

هستن که نیار به اصالح ش ن ن اهن .

واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی
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Abstract
Power and freedom are two subjects which are always in contrast to each other.
Governments strive to enhance their authorities to control people with an
emphasis on following the rules; yet, people try to improve their freedom by
different methods. When laws are considered unfair and employing legal ways do
not lead to modifying them, folks disobey them deliberately, consciously and nonviolently through civil disobedience to show the necessity of modifying them.
Although this act is kind of violation of law, its way to breaking the law differs
from other usual offenders. Albeit, this is impossible to ignore their punishment.
Civil disobedience originally is distinguishable from revolution, rebellion, and
armed disobedience based on acceptance of punishment from disobedient.
However, with regard to the moral motivation of disobedience and his/her ideal
aim based on the establishment of justified law, their punishments can include
suspension or mitigation, and in some circumstances can amnesty or remission.
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