
 
         پژوهشگر  

 حبيب زلمي عضو انجمن 
 حقوقدانان افغان مقيم اروپا

 
 

لسفه حقوق  ف

 ت مقاومت رد ربارب قوانين انردس 
 

 ی،اهدا به دوستداران مكتب حقوق وعلوم سياس
 

اول حفظ نظم در اجتماع و دوم باال بردن  دو وظيفه كلي برعهده دارد، ،كه دارد   قانون طبق تعريف  
 . فرهنگ اجتماعي 

ورياگر  وع بودن مقاومت آ مبناي حقوق را عدالت يا قواعد طبيعي و فطري بدانيد، نتيجه ض  ن مشر
و  در برابر قوانين   ي اصلي خود پير

، هرچند كه به  یاست كه از مبان  نكرده است. زيرا اين گونه قوانير 
 . سازد  ظاهر بر مردم تحميل شود، وجدان ايشان را پاي بند نم

 يكي از قواعد شناخته شده اخالق   چندان هم ساده یاين داور 
 نيست، زيرا تكليف اطاعت از قانون نير 

است كه از دير باز حكيمان به ان پرداخته اند. پس، در واقع بايد در باره ارزش دو تكليف"أطاعت " و 
 . شايسته و معقول براي اين اقدام برگزيد   ینشست و معيار   ی"مقاومت"بر مبناي اوضاع و احوال به داور 

 
 
 
 



  مقا
 : ومت منف 

وع بودن اين مقاومت مي گويند:  وان مشر ي كند و »پير  را ارزيان 
هركس حق دارد در وجدان خود قوانير 

يك را فقط در صورت اجبار رعايت  تشخيص دهد، به كدام قاعده بايد باميل و رضا گردن نهد و كدام
رند در باره ارزش كند. راست است كه اطاعت از قانون يك وظيفه اجتماعي است، ولي همه حق دا

ي دست زنند، تاحد امكان ازاجراي 
واقعي آن فكر كنند و بدون اين كه در عمل به دفاع پردازند يا به تعرض 

 .«. قوانير  خالف حقوق بشر خوداري كنند 
ي يا تجاوز به قانون گاه نير  عمدي نيست. ولي بايد دانست كه تجاوز ناخود اگاه به قانون 

مقاومت منف 
ه رسيدن به عدالت استبه بحث   یارتباط ندارد. ما به گامها ،ويژه ما، كه مقاومت اگاهانه و به انگير 

 ن. لرزان گمراها دستهاني به استوار مبارزان نظر داريم نه 
 

 : مقاومت دفایع
 

براي   . خودداري كنند ، كه با قانون عالي تر از خود مخالف است   یقاعده ا یمردم حق دارند از اجرا
ي را كه معارض ي   اجراي آياز  : مثال

ي قانون 
 نامه ها و تصويبنامه هاي مخالف قانون امتناع ورزند ويا حن 

 .با قانون اساسي مي بينند رعايت نكنند 
ي كه خالف ...

ي كه اين طرز مقاومت مجاز دانسته اند،هركس حق دارد از اجراي قوانين 
ولي در ديد كسان 

ي كند و محاكم نير  به نوبه خود نبايد اين حقوق بشر است خوداري و در برابر  
 

ماموران دولت هم ايستادگ
 .مقاومت را جرم شناسند 

 
ي كرده است

 
 ...زيرا كسي كه از حق خود دفاع مي كند، دربرابر تجاوز و ظلم ايستادگ

 آنچه را كه مردم در وجدان خود عادالنه مي بينند به رغبت اجرا مي كنند و از آنچه حكم زور مي پندارند 
ي براي گريز از ستم 

مي گريزند. اين رسشت انسان است كه جز به زور ناماليم را نپذيرد و از هر فرصن 
 . استفاده كند 

  فرا م  رسد كه عدم همكاري به اندازه همكاري وظيفه هركس م  شود و كس    به گفته گاندي: 
"زمان 

 " كه از اين حق خود رصفنظر كند انسان شمرده نم  شود
ي و اجتماعي است كه اخالق نير  ان را  بنابر اين مقا

ي در برابر قوانير  نادرست يك واقعيت روان 
ومت منف 

 . تاييد مي كند 
ي از اجراي قوانير  مخالف عدالت وجود دارد اين است  ، براي جلوگير ي

تنها راهي كه در حقوق كنون 
ي نير  در ان

تقاد از انها كوتاهي كه،دادرسان اين گونه قواعد را تفسير محدود كنند، و نويسندگان حقوق 
  .نورزند و راه را براي نسخ قواعد مزبوط هموار سازند 

——————————————————————  
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