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حسین حسن پور
1 

 :چکیده

دیپلماسی به مفهوم کلی آن شامل روابط میان دولت ها و اداره ی امور در 

بین آنها با ابزار مسالمت آمیز است که به وسیله آن ،سیاست های خارجی  

اجرا شده و دولت ها را قادر می سازد به نتایج و اهداف مشخص خود در 

در هدف از بحث رفتار سیاسی و دیپلماسی . روابط خارجی دست یابند 

؛ بررسی و مطالعه ی روش ها و ( ص)اسالم و در سیره سیاسی پیامبر

شیوه های برخورد و واکنشهای سیاسی است که اسالم در روابط خود  به 

دیپلماسی پیامبر اسالم که بر .عنوان خط مشی اصولی ترسیم می کند 

پایه ی استراتژی دعوت، صلح و جهاد  استوار است، نوعی از برخورد 

همچنین . ام با صداقت و صراحت و قاطعیت را نشان می دهد سیاسی تو

اهم  شیوه های  اجرایی دیپلماسی ایشان، مذاکره با سفرا و نمایندگان، 

ارسال پیام به سران دولت ها و قبایل ، انعقاد پیمان ها و قرارداد های 

 . سیاسی می باشد

 دیپلماسی، روابط دیپلماتیک، استراتژی صلح  :واژگان کلیدی

 

 
 

                                                                                                              
 اسالمی ، دانشگاه آزاد اسالالمی، واحالد نهالران مرکالزی    کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق  - 8

،23hasanpour@gmail.com 
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 مقدمه
،آیینی است که تنها به مباحث ایمانی و اعتقادی شخص  اسالم دینی است جامع

نمی پردازد بلکه  برای تمام شئون زندگی انسانی اعم از فردی و اجتماعی برنامه 

قرآن مانند سایر کتاب آسمانی نیست که فقط منحصر به .و راهکار ارائه می دهد

باشد بلکه قرآن هم ایمان است هم عقیده هم عقیده و ایمان و مباحث اعتقادی 

ایشان هم پیام آور و . نیز تنها پیام آور نیست( ص)پیامبر اسالم . قانون و شریعت

هم الگو در تمام شئون اعم از حاکم، مدیر و هم یک سیاست مدار قابل می 

به ویژه  در روابط (  ص)شناخت ابعاد سیاسی روش حکمرانی پیامبراسالم.باشند

کمرانان خارجی و غیرمسلمان برای درک مناسب تر جامعیت تعالیم اسالمی با ح

از طرفی  با توجه به اهمیت دیپلماسی و چانه زنی . امری الزم و ضروری است

سیاسی در تعقیب و پیگیری اهداف و منافع کشورها، طرح موضوع دیپلماسی 

رورت این پژوهش با نظر به ض.بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است

موضوع، می کوشد تا با استناد به منابع تاریخی اسالم،دیپلماسی دولت اسالمی و 

و حقوق بین الملل در حوزه روابط و سیاست ( ص)سیره و رفتار سیاسی پیامبر

 .خارجی دولت ها استخراج و تدوین کند

 دیپلماسی   -1

 :دیپلماسی در لغت    1-1

ل رهبری مذاکرات میان ملت ها فن وعم» دیپلماسی در فرهنگ نامه دهخدا 

برای حصول سازش که مورد رضایت متقابل همگان باشد و کارکرد و روش 

 (1394، 1،ج1385دهخدا،.)تعریف شده است«رهبری مذاکرات میان دولتها 
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دیپلماسی در فرهنگ معین مجموعه قواعدی که از روابط بین دول بحث 

عمید نیز سیاست،علم  دیپلماسی در فرهنگ( 1552، 2،ج1362معین،.)کند

سیاست،کار سیاست و فن ارتباط با کشورهای دیگر تعریف شده 

 ( 488، 1388عمید،.)است

 : دیپلماسی در اصطالح 1-2

اصول و مقرراتی است که به موجب آنها روابط »دیپلماسی در اصطالح        

افقت یا دولتها با یکدیگر از طریق مذاکره و ارسال ماموران فوق العاده و جلب مو

 ( 316، 1392جعفری لنگرودی،.)عقد قراردادها نظام می یابد

که به مفهوم « diploma»دیپلماسی واژه ای است برگرفته از ریشه یونانی       

نوشته ی طومار گونه ای است که به موجب آن امتیازهای خاصی به کسی داده 

به .دولتها اطالق شداین واژه بعدها در نزد دولتهای دیگر و فرستادگان . می شود

تدریج با افزایش روز افزون مبادله ها و نیز ضرورت استخدام افراد برای نگه داری 

و شغل شان را « دیپلمات»این اسناد،به این امر توجه بیشتری شد و آنان را 

مفهوم کنونی واژه ی دیپلماسی و دیپلمات،به اواخر قرن .خواندند« دیپلماسی»

بعدها همین اصطالح در مورد (   22 -19، 1392،سجادی.)هجدهم برمی گردد

احکامی به کار رفت که به موجب آن امتیازی به یک موسسه یا غالبا به یک 

داده می شد و سند مزبور بدارنده آن؛ حق می داد که از آن حقوق یا  شهر

در زبانهای )و دیپلما ( در فرانسه)از این ریشه واژه دیپلم .امتیازات استفاده کند

ساخته شده « دیپلمات»و صفت دیپلماتیک و کلمات دیپلماسی و ( ر اروپاییدیگ

صفت دیپلماتیک در معنی عام به روابط بین دو دولت اطالق می شود،اما . است

 ( 15 – 14، 1376صدر،. )در معنی خاص برای نوعی از روابط به کار می رود

 :برای کلمه دیپلماسی تعاریف مختلفی آورده اند از جمله    
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 .اداره امور یبن الملل به وسیله سفیر و دیگر ماموران دیپلماتیک -»

 اداره امور بین دولتها به وسایل مسالمت آمیز -

 شغل دیپلمات -

هنر دیپلمات در اداره امور خارجی دولت به وسایل مسالمت آمیز خصوصا با  -

 ( 2، 1386موسوی،)«.مذاکره و گفت و گو

موسع آن روابط بین دولتها و اداره امور بین آنها  دیپلماسی که به مفهوم کلی و

با وسایل مسالمت آمیز است،امروزه،بیشتر به شیوه ای گفته می شود که بوسیله 

آن، سیاستهای خارجی اعمال و دولتها قادر می شوند به نتایج و هدفهای 

پس،سیاست خارجی؛ خط مشی و برنامه .مشخص خود در روابط خارجی برسند

دفهای داخلی و خارجی دولت را در عرصه ی بین الملی مشخص رسیدن به ه

می کند و دیپلماسی طریقه و شیوه ی اعمال خط مشی ها و برنامه های 

، 1379عمید زنجانی،.)خارجی و کیفیت شیوه های دیپلماسی را بر عهده دارد

266 ) 

 اهمیت دیپلماسی  1-3

دولت ها با سایر بازیگران دیپلماسی با مدیریت مناسبات میان دولت ها و روابط 

بدین لحاظ دیپلماسی وسیله ای است که دولت ها به کمک آن ، . سر و کار دارد

و از طریق نمایندگان رسمی و غیر رسمی خود و نیز سایر بازیگران،با استفاده از 

مکاتبات ، مذاکرات خصوصی،تبادل دیدگاه ها،اعمال نفوذ،مالقات ها، تهدید ها، 

ای مربوط به بیان، هماهنگ سازی و تامین منافع ویژه و و دیگر فعالیت ه

هر چند اغلب متصور می شد دیپلماسی با فعالیت صلح .گسترده تر می پردازد

آمیز سر و کار دارد،ممکن است برای نمونه در بستر جنگ یا تعارض مسلحانه 
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نیز تحقق یابد و یا برای هماهنگ سازی برخی فعالیت های خشونت آمیز مورد 

در حقیقت مشخص شدن مرز میان فعالیت دیپلماتیک و .تفاده قرار گیرداس

خشونت از جمله تحوالت برجسته ای است که وجه مشخصه ی دیپلماسی نوین 

این نکته به شکل کلی تر در مورد محتوای در حال گسترش .به شمار می رود

سی از یک جنبه تغییراتی که در شکل اساسی دیپلما.دیپلماسی نیز صادق است

حاصل بوجود آمده در قالب اصطالحاتی چون دیپلماسی دالر، دیپلماسی نفت، 

امروزه دیپلماسی از . دیپلماسی منابع و دیپلماسی اتمی منعکس گردیده است

مفهوم سیاسی استراتژیک نسبتا محدودی که زمانی برای آن حمل می شد،فراتر 

ی محدود یا رسمی از طرف دیگر مناسب نیست که با قائل شدن معنای.می رود

برای دیپلماسی ،آن تنها متعلق به وزرای خارجه و کارکنان ادارات دیپلماتیک 

چه بسا طیف وسیعی از کارکنان دیگر وزارتخانه ها با موسسات با .دانسته شود

همتایان خارجی خود به اجرای دیپلماسی در معنای فنی کلمه 

تلف همچون صندوق بین همچنین ممکن است مقامات سازمان های مخ.بپردازند

و دبیرخانه سازمان ملل متحد با هم یا شرکت های خارجی ( IMF)المللی پول 

یکی دیگر از ویژگی های .و یک حکومت میزبان،در حال اجرای دیپلماسی باشند

بسیار برجسته توسعه روش های دیپلماتیک، افزایش فوق العاده حجم فعالیت 

،مذاکرات و معاهدات های دیپلماتیک همچون جلسات،دیدارها

 ( 26و  21، 1379بارستون،.)است

 (ص)سازوکار اجرایی دیپلماسی  پیامبر -2

 از حیات، هدفمندی از آگاهی، و قلم از بعثت، از پس ،(ص)اکرم پیامبر     

 حکومت برابر در آنان بودن یکسان و الهی پیشگاه و خلقت در ها انسان برابری

 سفید، و سیاه برابری ای، قبیله و قومی تفاخرات و امتیازها نفی و بطالن اسالمی،

 سخن عربی جامعه در... و مردان ذمه بر ایشان قطعی حقوق و زنان واالی ارزش



  89پاییز / شماره نخست/دوره اول؛یفقه و حقوق اسالم  یننو یشهاندفصلناهم  /  21

 
 قبایل، رؤسای و شیوخ برای تنها نه تعالیمی و ها پیام چنین. گفت می

 هماهنگی نیز( ص) پیامبر انسانی پایگاه با بلکه بود؛ دهنده آزار و شکنی سنت

 سالی سه و بیست دوران توان می اساس، این بر( 23، 1381زرگری نژاد،.)نداشت

 گوناگون های زمینه در را جامعه رهبری و هدایت وظیفه( ص)اکرم پیامبر که

 دوره تقسیم دو به داشت عهده بر را... و حکومتی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،

 : نمود

سال در  13به مدت ( ص)در این دوره که پیامبر اکرم:دوره ملت سازی  : الف

های اساسی اخالقی و اعتقادی امت اسالم با پشتوانه  مکه اقامت داشت، شالوده

 (79-78، 1386موسوی،). عظیم آیات الهی در قالب آیات مکی شکل گرفت

پس از اینکه آزار و اذیت قریش و کفار مکه نسبت به : دوره دولت سازی: ب

در این صدد بر آمد تا مومنان را ( ص) یاران وی شدت گرفت، پیامبراکرمپیامبر و 

بنابراین، دستور خداوند برای هجرت از مکه . از این وضعیت اسفبار نجات بخشد

ترین راه برای رهایی مسلمانان از این وضعیت محسوب  به مدینه مناسب

سالم به حساب توان مدینه را نخستین مرکزی در ا بر این اساس، می. گردید می

( ص)آورد که حکومت در آن شکل گرفت و در رأس این حکومت که پیامبر اکرم

ناپذیر از  جدایی قرار داشت، براساس آیات الهی و بر این اساس که حکومت جزئی 

برنامه فراگیر اسالم است و با تمامی تحوالت زمان و مکان و با توجه به تفاوت 

زرگری .)ه تأسیس حکومت اسالمی پرداختها سازگار و هماهنگ است، ب انسان

 ( 45، 1381نژاد، 
. هجرت به مدینه موجب گردید تا پیامبر به وظایف و اقدامات جدیدی بپردازد

 :  د توان اهداف اولیه حکومت اسالمی را این موارد برشمر بنابراین، می

سیاستگذاری برای استحکام پیوندهای سیاسی، نظامی و اجتماعی  -الف

ن با یکدیگر و با دو جریان اصلی اعتقادی که در یثرب وجود داشت، مسلمانا

 .یعنی مشرکان و منافقان

ساماندهی به مشکالت اقتصادی مهاجران که خانه و کاشانه و ثروت خویش   -ب

 .را در مکه ترک نموده بودند و به مدینه مهاجرت کرده بودند
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 .هایت دعوت جهانیگسترش اسالم در یثرب و اعراب پیرامون آن و در ن -پ

دانست تشکیل حکومت اسالمی در مدینه از  می( ص)از آنجایی که پیامبر اکرم

  سوی عوامل بیرونی همانند قریش و نیروهای نظامی آنان و تحریک آنان در

میان قبایل بدوی و همچنین از سوی عوامل دورنی همانند بروز شکاف اختالف 

پیمانان آنان همانند  نه و سایر هممشرکان و یهودیان مدی و منازعه و وجود

بنابراین، در راستای جلوگیری از چنین .مشرکان مکه، تهدید خواهد شد

که مهم ترین آنان  تهدیداتی بعد از ورود به مدینه، اقداماتی را شروع نمود

تأسیس مسجد به عنوان مرکز سیاسی، عبادی، اجتماعی و   :عبارتست از

اوس و  )ن برادری و عقد اخوت دو گروه انصار انعقاد پیما؛ حکومتی در مدینه

تأسیس نخستین ؛ های انفرادی اخوت میان انصار و مهاجران و پیمان( خزرج

که عمده ترین اصل آن  ماده بود 37فصل و  4قانون اساسی مدینه که شامل 

، 1ق ،ج1348ابن هشام، .)همزیستی جریانهای اعتقادی در درون شهر مدینه بود

326-333) 

استراتژی دعوت ( الف:  اتژی های پیامبر در روابط دیپلماتیک عبارتند ازاستر

 .استراتژی جهاد( ج. استراتژی صلح( ب.

دعوت،استراتژی اول پیامبر در دیپلماسی بود و متناسب با شرایط زمانی و مکانی 

تقدم دعوت بر (الف: شیوه ی پیامبر در استراتژی دعوت شامل.صورت می گرفت

در اسالم، اصل در روابط . استفاده از نقاط مشترک است( ف، جانعطا( جنگ، ب

خارجی بر صلح استوار است و جنگ حالت استثنایی دارد و بنا به ضرورت تجویز 

پس با این فرض ، اسالم در روابط خارجی خود صلح محور .می شود

از سال ششم هجرت استراتژی صلح را جایگزین استراتژی ( ص)پیامبر.است

در معنی عام .در فقه اسالمی جهاد دو مفهوم خاص و عام دارد.جنگ کردند

اما جهاد در معنی خاص،برای .هرگونه جهاد و مبارزه در راه خدا را جهاد گویند

دین و در راه حق است که در قرآن کریم از آن به عنوان قتال تعبیر شده 

قرآن در .در اسالم دعوت مقدم بر جهاد است و جهاد بی دعوت مجاز نیست.است

حتی یک آیه هم نمی توان یافت که بر جنگ یا کشتار مردم داللت داشته 

نویسندگان و اندیشمندان اسالمی وجود امام یا نایب خاص و عام او،احتمال .باشد
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کسب نتیجه،دعوت رقبا به اسالم پیش از جنگ را از شرایط جهاد برشمرده 

 (97، 1386موسوی،.)اند

 دیپلماتیکروابط  در( ص)استراتژی پیامبر اکرم-3

 استراتژی دعوت  3-1

در روابط خارجی اسالم، اصل دعوت به عنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه 

قل یا »: نماید گونه بیان می عمران، این اصل را این باشد و خداوند در سوره آل می

به اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم اال نعبد اال اهلل و ال نشرک 

ای  ، بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخن دادگرانه(64آل عمران،آیه ) «شیئا

که میان ما و شما مشترک است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را 

 .شریک او نکنیم

در دیپلماسی بود و این امر متناسب با ( ص)دعوت، اولین استراتژی پیامبر اکرم

توان شیوه دعوت  برای اثبات این مدعا می. رفتگ شرایط زمان و مکان صورت می

گاه موظف به تبلیغ  پیامبر را از ابتدای بعثت که با دعوت سری آغاز گردید و آن

دین اسالم در میان اقوام و خویشاوندان خویش گردید و بعد از آن، دعوت 

شیوه آن حضرت در استراتژی دعوت، . عمومی و آشکار، آغاز گردید، ذکر نمود

  :گردید موارد ذیل میشامل 

در دیپلماسی پیامبر، دعوت نسبت به سایر امور : تقدم دعوت بر جنگ( الف

در اولویت قرار داشت؛ چرا که دعوت از چنان اهمیتی برخوردار بود که پیامبر 

پرداخت و این امر حتی شامل افرادی که  ها، ابتدا به دعوت می حتی در جنگ

،  3ق، ج1348ابن هشام،.)گردید بود، نیز می پیامبر قبالً آنان را دعوت داده

216) 
، در حوزه سیاست خارجی مبتنی بر دعوت بود و (ص)رفتار سیاسی پیامبر اکرم

آن حضرت از ابتدای بعثت و قبل از مهاجرت به مدینه و یا بعد از هجرت و حتی 

ای هدفمند و خاص  هنگام فتح مدینه و مکه این اسلوب را به عنوان برنامه
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یده بود و عالوه بر اینکه پیامبر رسالت خویش را بر این اصل استوار گردانده برگز

نمود و سفیران ایشان نیز  بود، این شیوه را برای سفیران خویش نیز توصیه می

را بر   موظف بودند تا از دستورات ایشان تبعیت نمایند و دعوت و دیپلماسی

السالم نیز نقل شده است که  از حضرت علی علیه. های دیگر مقدم بدارند شیوه

کسی جنگ مکن،  با هیچ! یا علی: پیامبر مرا به یمن فرستاد و فرمود»: فرمود

 (711ق، 1422منتظری،. )«مگر اینکه او را به اسالم دعوت کرده باشی

به ویژه در استراتژی ( ص)پیامبر اکرم های  یکی دیگر از شیوه: انعطاف( ب

یمت بود و یکی از دالیل گسترش اسالم و دعوت، دعوت توأم با انعطاف و مال

صدر قلوب دیگران، رفتار سیاسی منعطفانه آن  نفوذ عمیق و وسیع پیامبر اکرم

داند؛  این برخورد را خداوند، برای پیامبر یک رحمت الهی می. حضرت بود

  :چنانکه می فرماید

حولک فبما رحمه من اهلل لنت لهم و لو کنت فظاً غلیظ القلب النفضوا من »

فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ان اهلل 

 (259آل عمران،  آیه )«یحب المتوکلین

از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشتخوی و »

شدند؛ پس از آنان درگذر و برایشان  سنگدل بودی، از پیرامون تو پراکنده می

نما و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن و هنگامی که تصمیم  طلب آمرزش

به انجام کاری گرفتی، بر خدا توکل کن؛ چرا که خدا توکل کنندگان را دوست 

 .«دارد می

برای ایجاد انگیزه در مخالفان ( ص)پیامبر اکرم: استفاده از نقاط مشترک( ج

ان جهت مذاکرات صلح های اصولی و راضی نمودن آن در جهت مذاکره و توافق

 (275، 1379عمید زنجانی،).نمود آمیز از نقاط مشترک استفاده می
های آن حضرت به  ها و پیام استفاده از نقاط مشترک در دیپلماسی پیامبر و نامه 

به ( ص)نامه پیامبر اکرم در خوبی مشهود است به عنوان مثال ها به سران دولت

 :پادشاه حبشه آمده است نجاشی
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از محمد فرستاده خداوند، به نجاشی اصحم، . ام خداوند بخشنده مهربانبه ن»

در آشتی هستی، من همراه با تو، خداوندی را که معبود : پادشاه حبشه

عیب و نقص، ایمن دارنده  جز او نیست، خداوند فرمانروای پاک، بی( راستینی)

روح خدا و  دهم که عیسی، فرزند مریم، ستایم و گواهی می نگاهبان را می[ و]

کلمه اوست که خداوند آن را به سوی مریم عذرای پاک پاکدامن افکند، آن گاه 

او به عیسی بارور گشت و خداوند او را از روح و دمیدن خویش بیافرید، چنانکه 

من تو را به خدای . و دمیدن خویش، هستی بخشید[ قدرت]آدم را با دست 

از او و اینکه از من پیروی کنی و بدانچه انباز و یاریگر بر فرمانبرداری  یگانه بی

خوانم؛ چرا که من فرستاده خدا  که به سوی من آمده است، باور داری، فرا می

[ دعوت الهی]به راستی . خوانم هستم و تو و سپاهیانت را به سوی خداوند فرا می

را رساندم و پند دادم؛ پس اندرز مرا بپذیرید و درود بر کسی که پیرو هدایت 

 (169، 1363احمدی میانجی، .)«دگرد

از مجموع آیات و روایات و سیره ی پیامبر اسالم که ناظر بر دعوت هستند این 

گونه مستفاد می شود که دعوت یکی از اصولی اساسی در روابط خارجی اسالم با 

جوامع غیر اسالمی است و دعوت از آن چنان اهمیتی برخوردار است که جهاد 

ا از مشروعیت خارج می سازد و بیشتر فقهای شیعه و غیر مسبوق به دعوت ر

 (255، 1375خلیلیان،.)سنی بر این امر اجماع نظر دارند

 

 : استراتژی صلح  3-2

. یکی از مسائل اصلی نظام بین الملل و دغدغه دولتها ،پدیده ی جنگ است

بدون تردید،اقوام و قبایل ساکن جزیره العرب در دوران (28، 1371مسائلی، )

هلیت و قبل از اسالم،خواسته یا ناخواسته درگیر جنگ های خونین می شدند جا

در مقابل از فرصت هایی چون .و حتی  این جنگ ها سالها طول می کشید

برای توقف جنگ و خونریزی استفاده « قداست زمین مکه»و « ماههای حرام»

: ملهمی کردند و بعضی از جنگها نیز ختم به صلح و مصالحه می گردید از ج

پس از یک رشته از حوادث پرفراز و نشیب در تاریخ « خزاعه»و « قصی»صلح 
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و متحدان او از اقوام قریش،کنانه و « قصی بن کالب»کهن شهر مکه،آن گاه که 

قضاعه رویاروی قبیله خزاعه حاکمان وقت مکه قرار گرفتند،دو طرف پس از 

افق شد که زمام امور بر اساس این صلح،تو.جنگی خونین با یکدیگر صلح کردند

مکه به قصی واگذار شود و افراد قبیله خزاعه،تنها این اجازه را داشته باشند که 

در پی این صلح بود که قصی به سازماندهی امور .در مجاورت آن شهر به سر برند

شهر مکه پرداخت و چون قصی ، خود یک قریشی بود،از آن به بعد،قبیله قریش 

 (132، 1382منتظری مقدم، .)ت یافتنیز به سیادت در مکه دس

این واژه در اصل کلمه .یکی از واژه های دلنشین برای جامعه بشری است« صلح»

در فرهنگ اسالمی .ای عربی است که در فارسی به معنای آشتی و سازش است

ابن .)مترادف با صلح و به معنای مسالمت آمیز است( بر وزن علم)«سلم»واژه ی 

امنیت، استقالل ، رعایت : واژه صلح با کلماتی چون (132، 1ق ،ج1348هشام، 

در .حق حاکمیت،عدم مداخله و عدم توسل به زور و تهدید به کار رفته است

فرهنگ علوم سیاسی آمده که صلح ، حالت آرامش در روابط عادی با کشورهای 

دیگر و فقدان جنگ و نیز فقدان نظام تهدید است و منظور از همزیستی 

یز، رعایت اصول حق حاکمیت،برابری حقوق مصونیت،تمامیت ارضی مسالمت آم

هر کشور کوچک یا بزرگ، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و فیصله 

 (193-192، 1363آقا بخشی،.)مسائل بین الملل از طریق مذاکره است

استثنایی و به  حالت وجنگ استوار بوده  صلح بر خارجی روابط دراسالم،

 یک عنوان به را خواهی صلح همواره( ص)اعظم پیامبر .ویز می گرددضرورت تج

 از ویژه اند؛به کرده اعالم خارجی روابط در خود سیاسی رفتار در مهم استراتژی

 جنگ استراتژی جایگزین دقیق طور به را صلح استراتژی هجرت ششم سال

.  بود حدیبیه صلح آن عینی نمود ترین ملموس و بارزترین که کردند؛( جهاد)

 -دیگری چون  ای طلبانه صلح اقدامات صلح این از قبل(ص)اعظم پیامبر البته

... خیبر و ی غزوه در یثرب، صلح یهودیان با مدلج، صلح بنی و ضمر بنی با صلح

 (131-132، 1382منتظری مقدم،.)انجام داده بودند
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 : استراتژی جهاد  3-3

 که شده اشاره «قتال» ،«جهاد» ،«حرب» چون هایی واژه به کریم قرآن آیات در

 جنگ را "اهلل سبیل جهاد" تنها کریم قرآن .است«  جنگ» معنی به آنها تمامی

 و الهی ارزشمند اصول حاکمیت ؛ اسالم در جهاد ی فلسفه.  داند می مشروع

همچنین در شریعت اسالم دعوت مقدم بر جهاد است .  است ظلم  رفع و انسانی

در حقیقت جنگ و جهاد به عنوان آخرین راه . دعوت مجاز نمی باشدو جهاد بی 

 کارهای و ساز از یکی (52، 1354شلتوت، . )و یک ضرورت پذیرفته شده است

 بود جهاد استراتژی از الزم گیری بهره( ص) اعظم پیامبر فعال دیپلماسی اعمال

 ریستنگ می اضطراری حل راه یک ی مثابه به جهاد به( ص)اعظم پیامبر. 

 پیامبر دیدگاه از جهاد.  یافت می ضرورت که شد می متوسل آن به که وزمانی

 و شرافتمندانه های راه ی همه که شد می شمرده مجاز شرایطی در( ص)اعظم

 قاعده با منطبق دیپلماسی، در شیوه این. باشد شده بسته عاقالنه آمیز مسالمت

 (365-364، 1379زنجانی،عمید ).است «فاسد به افسد دفع» عقالنی

  (ص)اعظم پیامبر دیپلماسی سیاستهای اجرایی-4

 .است سیاست به ویژه سیاست خارجی  اجرای برای ای وسیله دیپلماسی    

 وبه واحد امت به رسیدن مدینه اسالمی دولت خارجی سیاست ی عمده هدف

 پیامبر.بود واحدالهی قانون حاکمیت تحت جهانی واحد کشور آمدن وجود

 جاویدان و بودن جهانی) خویش رسالت مهم ویژگی دو به توجه با( ص)اعظم

استفاده می  متعددی های شیوه از اسالم اساسی هدف شدن عملی برای( ماندن

 اشاره می شود؛ آن اجرایی های در ادامه به اهم مکانیزم. کردند

  نمایندگان و سفرا با مذاکره  4-1

 برخوردار توجهی قابل اهمیت از اسالمی دولت خارجی روابط در مذاکره،    

 ممالک سران به نامه وارسال( ص)اعظم پیامبر های دعوت در نکته این. است
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 تمام برای را مذاکره و دعوت( ص)اعظم پیامبر.شود می مشاهده غیراسالمی

 دیپلماسی کردتا می موظف را آنان و دانست می دینی تکلیف یک خود سفیران

 پیامبر فراغت و مکه فتح دنبال به. بردارند آمیز خشونت های شیوه بر مقدم را

 و ها دولت و قبایل سفرای با مذاکره تا یافت فرصت وی کارقریش، از( ص)اعظم

 های هیأت ورود شاهد مدینه هجری ششم سال از.ترکند فعال را ملوک

 از کامل احترام با( ص)اعظم پیامبر. بود مذهبی های گروه و ها دولت نمایندگی

 می مذاکره آنان با قاطعیت و صداقت وبا استقبال نمایندگی های هیأت

 (712، 2ه ق، ج 1422منتظری، .)کرد

. شد آشکار مدینه به اعراب شدن سرازیر با مکه فتح آثار نهم، سال فرارسیدن با

 "الوفود عالم"اعراب حضور کثرت دلیل به را هجری نهم سال نویسان، سیره

 نام سال این در نمایندگی هیأت هفتادوسه از الکبری طبقات صاحب. اند نامیده

 (193، 1378حسنی، .)است برده

   قبایل هاو دولت سران به پیام ارسال و مبلغان اعزام 4-2

 اعزام(ص)اعظم پیامبر سیاسی رفتار و دیپلماسی در معمول های شیوه از یکی

 این. بود ها دولت و قبایل رؤسای به پیام ارسال و کنندگان دعوت و مبلغان

  .داشت گوناگونی های شکل دعوت

 مناسبت به که هایی هیأت و سران و افراد با( ص)اعظم پیامبر مستقیم تماس -

 آمدند؛ مکه به حج

 و انگیزه با حبشه، به نوبت دردو( ص)اعظم پیامبر امر به مسلمانان هجرت -

 تبلیغی؛ ماهیت

 ، یمن به حبل معاذبن:  مانند مسلمان، ی برجسته های شخصیت اعزام -

 عبداله بن ،اقرع امیه ابی مهاجرین عبداهلل ، مراره بن مالک و یمن به( ع)علی

 حمیر؛

 فرستاد؛ رجیع و نجد و یمن به که هایی هیأت مانند تبلیغی های هیأت اعزام -
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 های دولت و قبایل سران به ها پیام ارسال به مبلغان، اعزام کنار حضرت،در آن

 فراغت و حدیبیه صلح داد قرار انعقاد با ، هجری ششم سال از. پرداخت می دیگر

 در جدیدی فصل شدو برطرف اسالم پیشرفت اصلی مانع قریش، کار از

 وارد ای گسترده شکل در المللی بین روابط و آغاز( ص)اعظم پیامبر دیپلماسی

 (124، 1386موسوی، .)جدیدشد ی مرحله

 تحرکات دشمنکسب اطالعات و مواجهه فعال با   4-3

بدیهی است که میزان کارآمد بودن هر رفتار مستقیم با بستر شکل گیری آن     

رفتار دارد و شناخت دقیق شرایط پیرامون داخلی و خارجی در تصمیم گیری 

طبق نظر سیستمها تعادل نظام سیاسی در گرو میزان دقت .بسیار مهم است

ابراین،نظام سیاسی برای حفظ بن.عملهای دستگاههای اطالعاتی به بازخورد است

تعادل و نظم داخلی خود نیازمند اطالعات الزم و کافی است و اطالعات از 

پیامبر .وضعیت خود و دیگران برای برقراری نوع و سطح روابط بسیار موثر است

هم به عنوان رئیس دولت اسالمی مدینه بر این امر واقف بود و بر (ص)اکرم 

آن حضرت برای به دست .به تصمیم گیری می کرداساس اطالعات دقیق اقدام 

آوردن اطالعات متناسب با شرایط آن روزگار از شیوه های مختلف بهره می 

مثال در جنگها و غزوات گروهی را پیشرو سپاهیان می کرد تا از وضعیت .گرفت

دشمن و شرایط حاکم بر آنها اطالعات الزم را کسب کرده و آن را در اختیار 

از طرف دیگر ،نتیجه عینی دیگر،برخورداری از پشتوانه قوی .رندپیامبر بگذا

اطالعاتی شناخت دقیق از وضعیت طرف مقابل و در شرایط بحرانی اتخاذ 

 (127-126، 1386موسوی،)تصمیم خردگرایانه و انتخاب عقالیی است 

  سیاسی قراردادهای و ها پیمان انعقاد 4-4

 از یکی:  اسالم در المللی بین قرارداد نخستین یا مدینه منشور - 4-4-1

 دیگر، جوامع با( ص)اعظم پیامبر ازسوی که هایی پیمان ترین جامع و ترین مهم
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( ص)اعظم پیامبر ورود آغاز در که است پیمانی شد، برقرار مشرکین و کتاب اهل

( مدینه منشور)شد تدوین خارجی و داخلی امنیت و حفظ برای مدینه، به

  :است قرار بدین آن مفاد وبرخی از

 مؤمنی ضد بر را کافری و نکشد کافری جای به را دیگر مؤمن مؤمنی، هیچ -

 نکند؛ یاری

 پناه در را کسی اگر مسلمان فرد کوچکترین و است یکی خداوند پیمان و عهد -

 پذیرند؛ می را آن همه آورد، خود

 و شود می برخوردار برابری و یاوری از باشد ما پیمان هم کس هر یهودیان، از -

 شود؛ نمی یار او برضد کسی و کند نمی ستم او به کسی

 و قاتل برساند قتل به را دیگری کس هر.  نیست ممنوع( قصاص) خود انتقام -

 .باشند می ضامن او ی خانواده

 ، است مسلمانان بر مسلمانان ی نفقه و یهودیان بر یهودیان ی نفقه -

 شود؛ می شمرده حرم یثرب شهر منشور، این کنندگان امضا برای -

 (54-49، 1359شهیدی، )کند نمی پشتیبانی گناهکار و ستمکار از پیمان این -

 برقرار هجری ششم سال در که حدیبیه صلح پیمان: حدیبیه صلح  4-4-2

 مفاد از برخی. بود( ص)اعظم پیامبر سیاسی درزندگی عطفی ی نقطه شد،

 :قرارند بدین حدیبیه صلح پیمان

 نکنند؛ جنگ هم با سال ده تا که شدند متعهد مسلمانان و قریش -

 قریش تقاضای صورت در پیامبر فرارکند، مدینه به اجازه بدون فردی اگر - 

 تحویل را او شود پناهنده قریش به مسلمانی اگر ولی گرداند، باز مکه اورابه

 داد؛ نخواهند

 ببندند؛ پیمان خواستند که ای قبیله هر با توانند می قریش و مسلمانان -

 .بشمارند محترم را یکدیگر اموال که متعهدند طرفین -

مدینه؛  اسالمی دولت می توان به شناسایی حدیبیه صلح پیامدهای و آثار از

 سیاست بر مکیان اسالم؛ وقوف به مردم بیشتر دعوت جهت راه شدن گشوده

 با قبایل سیاسی شدنمایندگان و آمد و مکه ، فتح (ص)اعظم پیامبر طلبانه، صلح

 (334ق، 1348ابن هشام،  )آن،  اشاره نمود از بعد( ص)اعظم پیامبر
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 بین معاهدات از دیگر یکی: نجران مسیحیان با دایمی صلح پیمان4-4-3

.  بست نجران، نصارای با حضرت آن که است پیمانی( ص)اعظم پیامبر المللی

 به را دیار آن ساکنان نجران، اسقف ابوحارثه، به ای نامه طی( ص)پیامبراعظم

 منظور به نجران نمایندگی هیات عنوان به گروهی کردو دعوت اسالم پذیرش

 .آمدند مدینه به او دالیل بررسی و( ص)پیامبراعظم با مذاکره

 آن میان صلحی پیمان کار این از مسیحیان زدن سرباز و مباهله طرح از بعد

 به مبلغی پرداخت به متعهد مسیحیان و امضارسید به مسیحیان و( ص) حضرت

 مسؤولیت نیز( ص)پیامبراعظم ودربرابر، شدند اسالمی دولت به سالیانه صورت

 آزادی و نجران مسیحیان به مسلمانان ازطرف ظلمی هرگونه از جلوگیری و دفاع

 (348، 1335خدوری، .)گرفتند عهده به را مذهبی مراسم در آنان

   حکمیت4-5

 این. است«حکمیت» از گیری بهره ها، دولت اختالف حل های شیوه از یکی

 در عرفی ی قاعده یک صورت به بشر اجتماعی زندگی روزهای نخستین از قاعده

 داشته وجود اسالم از قبل عرب جاهلیت ی دوره ودر باستان روم و یونان ایران،

 :قرارند بدین اسالم تاریخ در حکمیت کاربرد نمونه های . است

 به پیشنهاد و قریظه بنی یهود شکن پیمان ی قبیله شکست از پس -

 صادره حکم و ایشان قبول و معاذ سعدبن حکمیت خصوص در( ص)پیامبراعظم

 او؛ سوی از

 هجری؛ 37 سال در صفین جنگ در حکمیت -

حل اختالفات به صورت داوری و حکمیت رسمیت داشت که نمونه های  -

زیادی از این داوریها در تاریخ ذکر شده که معروفترین آنها داوریهای 

عبدالمطلب برای قریش درباره حفر چاه زمزم و نصب حجر االسود در جدار خانه 

 ( 221-222، 1375خلیلیان، .)است..کعبه و 
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   (اقتصادی ابزار) قلوب تألیف 6 -4

 بود قلوب تألیف( ص)اعظم پیامبر دیپلماسی اجرای های مکانیزم از دیگر یکی

. است کرده ثبت را( ص) حضرت آن اقدام این از متعددی شواهد اسالم تاریخ که

این پیوند و .تالیف در لغت به معنای پیوند دادن و ارتباط ایجاد کردن است

واژه تالیف و الفت در قرآن به همین .استارتباط شامل دو بعد مادی و معنوی 

لو انفقت ما فی »:معنا به کار رفته و این کلمه از واژه های مقدس قرانی است

؛ ای ( 63سوره انفال،آیه )«االرض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اهلل الف بینهم

پیامبر اگر تمام آنچه که روی زمین است مصرف میکردی نمی توانستی آن 

خداوند به واسطه اسالم میان دلهای مردم الفت و پیوند داد،تالیف و  چنان که

   .پیوند بدهی

 اقتصادی و مالی حمایت از است عبارت سیاسی فقه اصطالح در قلوب تألیف 

 رهبر عنوان به( ص)پیامبراعظم .اسالم به مردم جذب منظور به مسلمین امام

 گسترش برای اقتصادی ابزار این از ای عدیده موارد در اسالمی دولت نخستین

 می گذاری سرمایه جهت این در دیگران مخالفت رغم علی و. گرفت بهره اسالم

 (.357ق ، 1348ابن هشام، .)کرد
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 نتیجه گیری

ها و اقداماتی است که ایشان در جایگاه  آله فعالیت و علیه اهلل دیپلماسی پیامبر صلی

رئیس حکومت اسالمی و سفیران برگزیده او در راستای انجام وظایف سیاسی 

های کلی اسالم در عرصه روابط  مشی دولت اسالمی، تحقق بخشیدن به خط

آله  و علیه اهلل ماسی پیامبر صلیدر واقع، زیربنای دیپل. اند الملل انجام داده بین

از اصول اساسی . هاست ها در همه زمان ساز وحی به همه ملت رساندن پیام انسان

در سیره سیاسی  نبوی به ویژه قبل از برخورد و جنگ ها الزام مسلمانان و 

فرماندهان سپاه اسالم به دعوت و مذاکره برای رسیدن به توافق و تفاهم بوده 

در روابط دیپلماتیک را می توان به استراتژی ( ص)ی  های پیامبراستراتژ.  است

دعوت، صلح و جهاد تقسیم بندی نمود که زیربنای  سیاست های اجرایی 

دیپلماسی ایشان که همانا مذاکره با سفرا و نمایندگان، ارسال پیام به سران 

می باشد   دولت ها و قبایل، انعقاد پیمان ها و قرار دادهای سیاسی، تالیف قلوب

 . را تشکیل می دهد
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  بررسی فقهی حریم  میراث فرهنگی وآثار و بناهای تاریخی

 

 21/26/1398:تاریخ پذیرش                         13/25/1398:  تاریخ دریافت

 

 1  فاطمه عرب احمدی

 :چکیده
حفاظتی، بصری، کاربردی در نظر در حریم آثار و بناهای تاریخی سه نوع حریم 

گرفته شده که هدف غایی از ایجاد آن حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می 

در ایران طبق قانون ، یکی از وظایف  سازمان میراث فرهنگی و . باشد 

گردشگری  تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت 

یافت می شود   "حریم"تب  فقهی  برای مصادیق محدودی در ک. شده می باشد

به مقوله اجتهاد  و لزوم پاسخگویی به گره ها و مشکالت زیستی  و  توجهبا .

ست فقه در مسائل با مقتضیات زمان و مکان ، ضروری گسترش و پیشرفت 

مستحدثه ورود بیشتری نماید و زمینه را برای رسیدن به جامعه ای اسوه و 

نی فقهی ایجاد حریم آثار و بناهای تاریخی را می توان  بر مبا. نمونه  فراهم آورد

اصولی چون مصالح مرسله، اصل مالزمه ، قاعده  –مبنای مباحث و قواعد فقهی 

به دلیل اینکه بسیاری از آثار . الضرر ، انفال و مشترکات عمومی پایه ریزی نمود

ر اساس حکم و بناهای تاریخی جزء انفال به حساب می آیند ؛ دولت شرعا و ب

اولیه حق دارد برای حفظ آنها ، حریم و قوانین الزم را وضع کند و افراد را ملزم 

با بهره گیری از موازین  "فقه"در مجموع می توان گفت که  .به رعایت آن نماید

شرعی در حفظ آثار و میراث فرهنگی  می تواند اثرگذار باشد و متولیان و 

 . دسازمان های مربوطه را یاری نمای

 حریم، فقه، آثارباستانی،میراث فرهنگی: واژگان کلیدی 
 

                                                                                                              
، اسررالمی آزاد ، دانشررگاه مرکررزی تهررران ،واحررد حقرروق اسررالمی  مبررانی و فقرره دکتررری -8

1arabahmadi@gmail.com 
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 مقدمه

اندیشه و معنویت آن است که ی  میراث فرهنگی هر کشور، در واقع، آیینه 

چگونگی حفظ هویت . گاهی در معرض بی توجهی و نابودی قرار می گیرد

 ای است که نه تاریخی در شهرهای مدرن یا شهرهای در حال پیشرفت، دغدغه

در تمام شهرهای معاصر . تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد

های  ها در نگهداری از هسته کنند بیشترین نگرانی که به سرعت پیشرفت می

  داشتن شهر مدرنموضوع ؛ یکی  تاریخی شهرهاست که باید بتوان میان این دو

از اساسی ترین کارها در یکی . کردحفظ بناهای تاریخی تعادل ایجاد دیگری  و 

برای نیل به این . برای آثار تاریخی می باشد  "حریم "این  زمینه توجه و ایجاد 

هدف ، قوانین مختلف حقوقی   تهیه و تصویب شده است اما با اینحال از بین 

واضح است تا لزوم  و .   رفتن و تعدی به آثار و ابنیه های تاریخی دیده می شود

انین  برای مردمان درک نشود ، هیچ قانونی نمی تواند اثرگذار ضرورت  اجرای قو

و پایدار و موفق شود  لذا ضروریست از ابزارهای مختلفی برای درونی سازی این 

به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد و مبانی حقوق بر   "فقه". قوانین استفاده گردد

د می تواند ، در  مبنای دین و شرع  با داشتن ویژگی های منحصر به فرد خو

این مقاله می کوشد ضمن بررسی حریم  .رسیدن به مقصود کمک و راهنما باشد

در ادبیات فقهی و حقوقی و با بهره گیری از مباحثی چون مصالح مرسله، اصل 

مالزمه ، قاعده الضرر ، مشترکات عمومی و انفال  به تبیین مبانی  فقهی حریم 

یخی  پرداخته و به  این پرسش که آیا می میراث فرهنگی وآثار و بناهای تار

 .توان برای ایجاد این نوع از حریم ادله های فقهی مطرح نمود ،پاسخ دهد
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 حریم  میراث فرهنگی وآثار و بناهای تاریخی -1

 "میراث فرهنگی ": در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی اینچنین آمده است 

نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که 

می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر 

، 1ماده . )می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید

از طرفی، یکی از وظایف این (.  1364اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 

اها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده سازمان تعیین حریم بن

 .و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم ، مشخص شده است

ای است که متولی اثر تاریخی بر اساس ضوابط  محدوده  "حریم"در آثار تاریخی

حریم آثار تاریخی، باعث حفظ موجودیت و . کند قانونی برای حفظ آن تعیین می

با توجه به تعریف فوق ( 22، 1386حبیبی و همکاران، .)شود مییکپارچگی اثر 

 . می توان حریم را به سه دسته ی حفاظتی، بصری، کاربردی تقسیم بندی نمود

این حریم برای جلوگیری از فروریختن و آسیب دیدن : حریم حفاظتی : الف » 

سازهای و ها و ساخت ها، کاربری در این حریم، فعالیت. شود کل اثر تعیین می

 .شود نامناسب بر روی نقشه مشخص می

این حریم برای ایجاد ارتباط دیداری دوطرفه بین محیط و اثر : حریم بصری : ب

به عبارت دیگر، حریم بصری، دید اثر تاریخی به بیرون و . شود تاریخی تعیین می

 .دهد انداز بیرون به اثر تاریخی را حفظ کرده و ارتقا می چشم

شود که پیوستگی اثر  این حریم بدین جهت تعریف می: حریم کاربردی: ج 

تاریخی و محدوده پیوسته به آن، دارای پیوستگی و همگنی با کارکردهای 

ای به تعیین  یژهدر تعیین این نوع حریم، بخش و. و مراکز تاریخی باشد شهرها

حبیبی و همکاران، )« .یابد کارکردهای مطلوب و قابل توصیه اختصاص می

1386  ،25) 

 مفهوم حریم  1-1

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
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تعابیر گوناگونی برای حریم هم در اصطالح و هم در لغت بیان شده است  هر 

مفاهیم مختلفی را بکار   "حریم"کس با توجه به استعمال و ضرورت بکارگیری 

 "و  "تحریم" "حرام"،  "حرمت"مشترک تمامی این مفاهیم   بسته  که قدر

در ادامه  برای شناخت بیشتر مفهوم . می باشد   "آنچه نیازمند حمایت است   

 . حریم ابتدا به بررسی لغوی و اصطالحی آن  پرداخته می شود

 حریم در لغت  1-2

پیرامون آنچه از » :   در فرهنگ لغت معین  حریم اینگونه تعریف شده است

خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است 

در (  1352، 1، ج1363معین، . )«و جمع آن حرم،احرم ، احاریم می باشد

بازداشت کرده و حرام کرده شده است که » لغتنامه دهخدا  حریم به معنای 

دهخدا، ) « نتوان زدچیزی که حرام باشد و دست، بدان . مس آن جایز نیست

 . آمده است( 523، 1332

حرریم را بره این دلیل حریم نامیده اند که منع : ابن منظور می نرویسد»

حرام است ( بی اجازه مالک)در آن یا ترصرف دیرگران در آن   تصرف  از  صاحبش

حریم در لغت به هر چیزی که مرستلزم حرمایت براشد : می گوید  هم  و بستانی

به همین دلیل، به زنان و مسکن مردان، حریم اطرالق مری   .شود  یم  گفته

حریم آن » در کتاب العین  آمده است که   (138،   1383شفایی، )«.گرردد

چیزی است که مس آن حرام شده و نباید نزدیک آن شد و اعراب در موسم حج 

حرم بودند وقتی وارد حرم می شوند ، لباسهایشان را در می آورند و تا وقتی در 

در تاج العروس زبیدی ( 222، 3ق ،ج 1414فراهیدی، ) « .آن را نمی پوشیدند

حریم آن چیزی است که حرام شده است و نباید آن » : درباره حریم آمده است 

حریم در اصل ، پیرامون چیزی از حقوق و منافع آن است مانند ... را مس کرد

ل در معانی لغوی حریم  می توان به با تام(34، 1، ج 1368زبیدی، )« ... .خانه 

این نکته رسید که نزدیک شدن به حریم  روا نیست و ممنوعیت دیگران در 

تسلط و تصرف در آن الزم است  در نتیجه  تصرف از سوی غیر مالک در حریم  

 . ، از منظر عرف و شرع حرام می باشد
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 حریم در اصطالح1-3

 اصطالح فقهی  1-3-1

در کتب فقهی و برخی از اخبار و احادیث صحبتی از آن به از جمله مسایلی که 

. فقیهان برای حریم تعاریف مختلفی آورده اند. میان آمده، مساله حریم است 

کسی که ... » : درباره حریم می نویسد "المبسوط  "شیخ طوسی در کتاب

زمینی را احیا می کند، پیرامون آن را نیز که مصالح و منافع زمین جز با آن 

عالمه (  269، 3ق،  ج.ه 1345شیخ طوسی، )« .بدست نمی آید ، مالک می شود

برخالف فقهای پیشین به مصادیق حریم بسنده نکرده و برای نخستین ( ره)حلی

حریم اشاره به مکانهای نزدیکی دارد که  » :بار تعریفی از حریم ارائه داده اند 

مثل جاده ها ، محل . می باشدنیاز  به آنها ( از ملک مامور)برای کمال انتفاع 

ق ، ج  1414عالمه حلی، . ) «جاری شدن آب، محل ریختن خاک و امثال اینها

12 ،413  ) 

از تعریف عالمه در مورد ( ره)مانند محقق ثانی( ره)فقهای پس از عالمه حلی 

کسی که زمینی را آباد می کند، حریم آن » : حریم استفاده نموده و می نویسد 

ک می شود ؛ چراکه پیرامون آن زمینی است و انتفاع کامل از زمین به را نیز مال

 ( 22،  7ق، ج.ه 1428محقق کرکی، ) « .آن بستگی دارد 

پیرامون حریم می  "تحریر الوسیله"از فقهای معاصر در (  ره)امام خمینی 

وقتی کسی زمین مواتی را برای احداث خانه، باغ و مزرعه و امثال آنها » : نویسد

یا کند، مقداری از زمین های اطراف آن ، یعنی مقداری که بهره برداری کامل اح

از زمین احیاء شده منوط به آن است و عرفا و عادتا بدان بستگی دارد، از لحاظ 

حکم شرعی از ملک احیاء شده تبعیت می کند و این مقدار از زمین های اطراف  

به نظر می رسد که ( 199، 2ج ق ، .ه 1423امام خمینی، )« .را حریم می نامند

از حریم، تعریفی مطلوب باشد  ، زیرا  برای ( ره)تعریف حضرت امام خمینی 

مساله عرف در پیدایش حریم ، نقش بسزایی قایل شده اند ؛ لذا  با مراجعه به 

) عادات مردم در هر منطقه می توان  مساله حریم را مطرح نمود  و حدود آن 

 (7، 1393بشیری و همکاران ،  . ) کردرا مشخص ( کمال انتفاع

 اصطالح حقوقی    1-3-2
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در ماده . در حقوق ایران ، تعریف قانونی حریم نزدیک به تعاریف فقهی است 

حریم مقداری از اراضی » : قانون مدنی ، حریم اینچنین تعریف شده است  136

اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آنست که برای کمال انتفاع از آن ضرورت 

 «  .دارد

یع مقررات مربوط به حریم نویسندگان حقوقی ، درباره فلسفه و علت تشر»

و برخی  "جلوگیری از تضرر صاحب حریم  "برخی . امالک متفق القول نیستند

« . را فلسفه حریم می دانند و عده ای نیز نظر بینابین دارند "کمال انتفاع "

 (8، 1393بشیری و همکاران ،  )

لب استفاده از غا» :  گروهی دیگر ، فلسفه حریم را چنین مطرح می کنند  

امالک ، مستلزم آنست که زمین اطراف آن به مالکیت شخص دیگری در نیابد، 

یا دست کم تصرفی که بهره برداری از ملک را ناممکن یا دشوار می سازد ، در 

مثال ، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند ، برای آنکه  بتواند . آنها نشود

ا ببرد، باید آن مقدار از زمین از آبی که حیازت شده است ، استفاده مطلوب ر

اطراف حلقه چاه ها را که جهت ریختن خاک آنها الزم است، همیشه در اختیار 

. داشته باشد و دیگران نتوانند قنات و چاه دیگری در نزدیکی قنات او حفر کنند

حق "و حقی را که مالک بر آن دارد  "حریم"این مقدار از زمین را در اصطالح 

 (332، 1373و لنگرودی،  232، 1374کاتوزیان، ) « . می نامند "حریم

در حریم : لذا برای حریم؛ دو نوع ، حریم درجه اول و درجه دوم تعریف کرده اند 

. درجه اول ، کمال انتفاع و در حریم درجه دوم ، جلوگیری از ضرر مطرح است

یر مثال در چاه و قنات ، آن مقدار از اراضی اطراف که برای نصب چرخ و سا

ادوات الزم برای بهره برداری و ریختن خاک به هنگام تنقیه قنات یا چاه الزم 

است ، حریم درجه اول بوده که برای کمال انتفاع مالک قنات یا چاه از ملک 

آن تصرفات سایرین در این فاصله ممنوع است ؛   خود، تشریع شده و مطابق

ست که برای دفع ضرر از لیکن بیشتر از مقدار ، جزء حریم درجه دو محسوب ا

چاه یا قنات است و فقط حفر چاه یا قنات توسط دیگران ، در این فاصله ممنوع 

 ( 12-11، 1393بشیری و همکاران ،  . )است
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با توجه به تعاریف فوق ، حریم از منظر حقوقی ، مقداری از اراضی اطراف ملک و 

 . اشدامثال آنست که  برای دوام و دفع ضرر از ملک الزم می ب

 مصادیق حریم  در فقه  -2

مصادیق محدودی در فقه برای حریم یافت می شود ؛ البته در کتب حقوقی به 

.  تبع قوانین جاری و مسائل روز ، موارد بیشتری برای حریم ذکر گردیده است

تقسیم بندی (  مسحدثه)بنابراین مصادیق حریم را به دو گروه  ، متاخر  و جدید 

 . می کنند

 :ادیق متاخر مص 2-1

  سست هزار ذراع و در  زمین  در :حرریم چشمه - 1»: این مصادیق عبارتند از 

 .زمین سخت پانصد ذراع

چرهل ذراع و چاه آب کشی زراعی شصت  …چاه آبشخور شرتر و :حریم چاه -2

 .ذراع

و قنات و چشمه دو   در حریم چاه. همانند حریم چاه است :حریم قنات  -3

حرریم اول، برای استفاده از راه رفت و آمد مالک و چهارپایان : حریم وجرود دارد

که   و امثال آن  او و محل حوض آبی برای آب آشامیدن چرهارپایان مری سازند

آن محدوده ای  .برای انتفاع از آنرها الزم اسرت و حرریم دیگری نیز وجود دارد

  محدوده  آن  که شرخص دیرگر، حق احداث قنات و چشمه دیگر را در  است

 .ندارد

  الزم  اندازه ای از دو طرف نهر کره بررای ریختن گل و الی نهر  :حریم نهر -4

  ترعیین  نهر  اسرت کره برخی انردازه آن را از هرر طررف، به اندازه نصف عرض

 .کررده اند

 .برخی پنج ذراع، ولی اکثر هفت ذراع گفته اند : حریم راه  -5

مقدار زمرین اطرراف قریه که برای رفت و آمد اهرالی و مواشی و  :حریم قریه -6

 .عرلوفه و هیزم و چرای احشام مورد اسرتفاده اهرالی روستاست  ترهیه  نیز برای

نریز  به قدر وصول ریشه ها و شاخه ها در آخرین حدّ رشد و :حریم درخت  -7

 .مالک  راه رفرت و آمد
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اراضی اطرراف آن کره مروقع تعمیر و تجدید برنای دیروار جهت  :حریم دیوار -8

 .نهادن مصالح سراختمانی مرورد استفاده قرار می گیرد

انتفاع کامل از خرانه الزم اسرت؛   برای  زمین های اطراف خانه که :حریم خانه -9

فرع فراضل آب، مرحل ریرختن خراک روبه، راه رفت و آمد، مسیر آب، مسیر د

 ( 144-145، 1383شفایی، . ) «.…انبار علوفه، هیزم و محل نگهداری مرواشی،

   :  (مستحدثه)جدید مصادیق   2-2

 : نمونه هایی از این مصادیق عبارت است از  

 1346مصوّب سال  ، حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق -1

 1347مصوّب سرال  ،زحریم لوله نفت و گا -2

و قانون اراضی ساحلی، مرصوب   1346  حرریم دریرا و رودخانه ها، مصوّب -3

نرامه نرحوه ترعیین حردّ بستر و حریم رودخانه ها و انهار و   و آیرین  1349

 12/4/1372  مصوب  مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی

 حریم راه آهن  -4

 حریم فرودگاه ها؛ -5

 یم آثار تاریخی و بناهای تاریخی؛حر  -6

 ؛1345حوزه استحفاظی شهرها؛ قانون اصالحیه قانون شرهرداری، مصوب   -7

 و بزرگراه ها؛  ها  اههرحریم شا  -8

محیط زیست، همانند مصوبه   حریم در مقررات سازمان حفاظت از -9

 ...و  هیئت وزیران 15/12/78

 

 بررسی فقهی  مصادیق مستحدثه  2-3

.  حریم معموال دو سوال  مطرح می شود( مسحدثه)برای مصادیق و مسائل جدید

با توجه به مستحدثه حریم می توان برای مصادیق آیا سوال نخست اینکه ؛ 
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در مصادیق  : سؤال دوممبانی فقهی ، تعریف و توجیهی شرعی  ارائه نمود؟ 

دازه ها ثابت بوده  این ان آیا،  مشخص شده است حریم اندازه هرایی متاخر برای 

یا جنبه ی تمثیلی دارند؟ حال امروزه با تغییر در زندگی، چگونه می توان اندازه 

شرعی برای حریم مطرح نمود و اندازه های مسبوق  –هایی مطابق مبانی فقهی 

 را توسعه داد؟ 

  های  که اندازه معتقدند ااکثر: اند  شده  دسته  فقها دو  در پاسخ سوال دوم ؛ »

  چون لسان روایات مذکور ؛تعیین شده در روایات موضوعیت دارد و تغییرناپذیرند

از آن . تعبّد داریم  روایات  و ما نیز به  انردازه هرای قطعی برای حریم است  ترعیین

داللت روایات نصّ اسرت، توجیهات و تفسیرهای ذکر شده برای تغییر   که  جا

  برزرگانی  .اعتبار خواهد برود  و فاقد  مقابل نص قرار می گریرد  در  اجتهاد، مقادیر 

مشهور را پذیرفته اند راه تغییر اندازه ها و دخل و   نظر  از فقهای معاصر که

  می  عسر و حرج  و  ضرورت: استفاده از عناوین ثانوی مانند  را  تصرف در آنها

ر، عده ای از فقهای معاصر و نیز نظ  در مقابل این»(146، 1383شفایی،) .«دانند

  برای  زمان  تمثیلی دارد و تنها در آن  جنبه  قدما گفته انرد که اندازه های مذکور

بوده است و با تغییر زمان و مکان شاید اندازه های   کافی  و دفع ضرر  نیاز  رفع

  با  اسازگارن  ایرن ترغییر اندازه ها را هیچ گونه  آنان  .شودزیاد مذکور نیز کم یا 

نمی دانند اختالف نظر میان این دو دسته از فقیهان، به تفاوت   و احکام  شریعت

آنان در حریم باز مری گرردد؛ زیرا یک دسته روایات را مبنای حریم   مبانی

از طرفداران این نظر می توان فقیهانی  .دانسته اند و دسته دیگر دفع ضرر را

 (همان) «.نام بررد …ثانی و محقق سبزواری واسکافی و شهید   جنید  چون ابن

به سؤال اول که آیا مصادیق مستحدثه حریم از نظر   پاسخ  فقیهان معاصر، در»

نظر   اختالف  فقهی پذیرفتنی است و احکام حریم بر آن بار می شرود یرا خریر،

. نرظر آنان نیز به اختالف مبانی برمی گردد  اخرتالف  دارند و دلیل عرمده

یهانی که مالک ضرر را پذیرفته اند، موارد مستحدثه حریم را با آن مالک می فق

را مبنی قرار داده اند، مصادیق   روایات  برنابر مربنای فقیهانی که ی ول  سنجند،

 (147همان،).«مرستحدثه بره آسانی پذیرفتنی نیست
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 احکام حریم -3

 :قرار می گیرداحکام حریم تحت دو عنوان تکلیفی و وضعی مورد بحث 

 حکم تکلیفی   3-1

را  …مکلف، به یکی از عنوان های وجوب، حرمت و  افرعال  از  اتصاف فرعلی»

برای بیان حکم تکلیفی حریم، دو دسته روایات وجرود   .گویند  می  حکم تکلیفی

غیر را بدون اذن صاحب آن منع می کند، و   مال  در  دارد کره دسرته ای تصرف

دسرته اول : دسته اند  دو  نیز  اما عمومات .است  حریم  ایات بابدسته دیرگر رو

تصرف غریر   تحریم  است که داللتی بر( من أتلف شیئاً ضمنه)عرموماتی مرانند 

را بدون   غیر  مال  در حرریم ندارد، و دسته دوم عموماتی است که تصرف در

  ها بلکه عقالستکبرای قرضیه مرورد اترفاق فق. رضایت صاحب آن نفی می کند

  در  امرا  همگی، تصرف در مال غیر را بدون اذن صاحبش جایز نرمی دانرند،  که

آیا تصرف در حریم بدون اجازه صاحب آن، : صغرای قضیه جای بحث وجود دارد

  غریر اسرت؟ این بحث، در پی پاسخ به این پرسش مطرح می  مرال  در  تصرف

بنابر نظر مشهور که حریم را در ملک آیا حریم ملک است یرا حرق؟   :شود

دانند، این مطلب بررمی آیرد کره تصرف در حریم بدون اجازه   می  صاحب حریم

را حق می دانند، به   حرریم  کره  ممنوع است، اما بنابر نظر غیر مشهور  آن  صاحب

که داللت عمومات یاد شده، درست براشد؛ زیررا حرق و به ویژه   رسد  نظر می

 ( 145-144،  1384شفایی،) » .مورد احترام و حمایت است  مالی،  حقوق

   وضعی  حکم 3-2

به قولی  حکم وضعی نیز مطرح می شود و  به دنبال حرکم ترکلیفی، معموال»

اگر کسی در حریم ترصرف کرند،  .حکم تکلیفی است  از  حکم وضرعی بررخاسته

بنابر قول غیر مشهور، تنها کار بنابر قول مشهور، و یا تصرفی بکند که ضرررساند، 

شود و چنان کره از نرظر شیخ   حرامی نکرده بلکه نخست در عمل منع می

طوسی و ابن برراج بررمی آید، اگر بر تصرف خود ادامه دهد، از آن بیرون رانده 
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خواست رفع تصرف عدوانی رد  توان  می شود، و بنابر قوانین آیین دادرسی می

امرا درباره . و تصرف واخواهد داشرت را به دفع مزاحمتکرد و دادگاه نیز او 

لحاظ خسارتی که به دلیل   به  تصرفات گذشته نیز ضمان به وجود می آید؛ یعنی

تصرف عدوانی تصرف کننده در حریم ایجاد شده، به همان اندازه ضامنِ جبران 

، گذشته  بخش  بنابر حکم وضعی در دو. خسارت وارد شرده نریز خواهد برود

دربراره آینده . حکم به ضمان تصرف کننده می شود که از عهده جبران آن برآید

  عمومات  مبنای ایرن حرکم نریز. نیز تصرف کننده، از حریم خلع ید خواهد شد

من أتلف : )و تسبیب، و روایاتی است مانند  اتالف  ضرر و زیان در فرض  جبران

  که (یء من طریق المسلمین فهو ضامنأضررّ بش   مرن )و نیز روایت ( شیئاً ضمنه

مربانی برای ضامن   ایرن  بنابر هر دو نرظر، از. عناوین وجود دارد  کتاب  در

دانستن تصرف کننده می توان استفاده کرد، به ویژه بنابر نظر غیر مرشهور که 

برنابر این   مبنای حریم اخذ کرده اند و اما تصرفات بی ضرر،  در  را  مالک ضرر

حریم را  یابنابراین مبن گذشته از ضمان، اصوال. ، حکم وضرعی ضرمان نداردقول

  به شرط آن که احیای آن لطمه ای به حق صاحب  البته  کرد،  می توان احیا

ناپذیر  این در حالی است که بنابر نظر مشهور، حریم احریا. وارد نکند  حریم

 ( 147-146،  1384شفایی، )« .است

 ابنیه های تاریخی در قانونحریم آثار و  -4

اگرچه در قانون مجازات اسالمی قوانین مرتبط با حفظ و حراست از آثار تاریخی 

این قانون به صراحت درباره حریم آنها   562و فرهنگی وجود داد اما تنها  ماده 

هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی  ". صحبت به میان آورده است

ضوابط مصوب و اعالم شده از سوی سازمان مذکور در حریم  کشور، یا با تخلف از

نماید که سبب   آثار فرهنگی ر تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی

به آثار و بناهای مذکور خرابی یا ،تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات 

رده به حبس از لطمه وارد آید، عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وا
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، قانون مجازات اسالمی، بر اساس 562ماده ). "شود می  یک تا سه سال محکوم

 (1392قانون مصوب 

 ضرورت بررسی فقهی قوانین  -5

این سوال مطرح می شود  که چه ضرورتی دارد در مواردی که قانون درباره 

زیم ؟  ، ازجنبه فقهی نیز به بررسی  ادله آن نیز بپردا موجود استموضوعی 

برای برای پاسخ به این پرسش ابتدا الزمست به مقایسه و شناخت فلسفه علم 

 .فقه و علم حقوق پرداخته شود

بسیاری فقیهان موضوع علم فقه را فعل انسان مکلف از حیث احکام تکلیفی و 

انسان با خدا، )وضعی دانسته اند  و از سویی فقه  به همه ی روابط چهارگانه 

اما . می پردازد ( انسان با طبیعت و رابطه انسان با دیگر انسانها  انسان با خود ،

علم حقوق غالبا از رابطه انسانها و در مواردی  رابطه انسان با طبیعت بحث می 

هدف احکام فقهی هم جنبه دنیوی دارد و هم جنبه ی اخروی ؛ ولی هدف . کند

ت در این جهان علم حقوق صرفا دنیوی  و برای گسترش نظم ، امنیت و عدال

روشن است که مسائل فقهی به » (117-113،  1392ضیائی فر،. ) می باشد

، ج 1379امام خمینی، . )«منطقه ای مخصوص و به زمانی خاص اختصاص ندارد

آموزه های اخالقی در طول احکام . ولی مسائل حقوقی اینگونه نیستند(  183، 5

درونی قرار دارند و هم احکام  فقهی اند بنابر این این احکام هم شامل نظارت

الزامی فقه، افزون بر اینکه مشمول ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکرند ، 

بنابراین می .(112،  1392ضیائی فر، .  )نظارت بیرونی را نیز سبب می شوند

توان اینگونه بیان نمود که احکام و دستورات فقهی ، با داشتن ویژگی هایی 

ز آموزه های اخالقی، اثرات دنیوی و اخروی شخص را  با  چون بهره گیری ا

نظارتی درونی و بیرونی  بسوی زیستی بهتر در جامعه رهنمون می سازد ، 

همچنین  برد و عمق قوانین و احکام  را بیشتر می سازد به عبارتی دیگر ، 



 11 / یبخش ژپوهش 

زیستنی صحیح بر مبنای اصول شرعی را بنیان می گذارد و شخص را در مقابل 

 .ی نظارتی از درون خود فارغ از مکان و زمان قرار  می دهدنیرو

 میراث فرهنگی وآثار و بناهای تاریخی مبانی فقهی ایجاد حریم  -6

 مشترکات عمومی  و انفال  6-1

مشترکات عمومی  به آن دسته از ثروتها و امکاناتی گفته می شود که بهره 

اسالم به هیچکس اجازه مندی از منافع آن بر همه ی مردم یکسان است و 

مالکیت آنها را نداده  و همگان این امکان را دارند از آنها استفاده نمایند، ولی 

.   ) اصل و عین آن ثروت طبیعی باید برای استفاده همگان محفوظ بماند

 (128و  43، 1392فیاضی، 

 از آنجائیکه اموال  و مشترکات عمومی جزء انفال قرار گرفته و  از آن خدا و

رسول او   محسوب  می گردند لذا  هرگونه اقدام و فعلی که موجب آسیب و 

در اصطالح فقهی انفال به اموالی . ضرر به آن شود ، جایز شمرده  نمی باشد

امام . باشد می( ع) گفته می شود که به دلیل  منصب امامت در اختیار امام

ت که امام از جهت انفال اموالیس» : در این زمینه می فرمایند(  ره)خمینی 

به ( ص)منصب امامت ، مستحق در اختیار داشتن آنهاست همانطور که پیامبر 

امام خمینی، )« . خاطر برخورداری از ریاست الهی جنین استحقاقی را دارد

انفال ، همه » :آیت اهلل منتظری در تعریف انفال می نویسند (368،  1، ج 1379

د مانند  زمینهای موات، کوهها ، اموال عمومی است که مالک مشخص ندار

منصرف است به خصوص  "انفال"می توان گفت اطالق کلمه .... . صحراها و 

 (8، 2، ج1369ری، منتظ) « .اموال عمومی 

 اصل مالزمه 6-2

دلیل عقلی به دو دسته تقسیم بندی می شود ؛ نخست ، دلیل عقلی مستقل 

د و ادعا می کند این احکام ، است یعنی عقل از راه استدالل به احکامی می رس
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کل ما حکم به العقل ، .) همین احکام شرعیست  و شارع آن را نیز قبول دارد

دسته دیگر ، دلیل عقلی غیر مستقل است یعنی عقل با کمک (. حکم به الشرع

عمده اختالف درباره دسته نخست . گرفتن از شارع ، احکامی را بیان می دارد

در فقه شیعه به عرقل ترحت  (239-237، 1391زراعت، . )است

  میان  توجه شده و مرسئله مالزمه« مرستقالت عرقلیه و مرالزمات عقلیه»عنوان

براساس آن وجوب یا حرمت رفتارى که  حکم شرع و عقل،از مسایل مهم است

از این قاعده با عبارت  . توان تشخیص داد یعنى حسن یا قربح هررعملى را مى

یعنى هرگاه که .شود ترعبیر مى«العرقل حکم به الشرّرع  رهکلّمرا حرکم ب»مرعروف

عقل حسن یا قبح فعلى را تشخیص دهد،در حقیقت حکم شرعى را تشخیص 

هرگاه درسرت بودن و یا نادرست بودن عملى از طرف خرد جمعى . داده است

بنابراین با توجه به اولویت منافع .به آن حکم خواهد داد  نیز  درک شود قانونگذار

عمومى و مصلحت جامعه برمنافع خصوصى و مصالح شخصى عقل سلیم ایجاب 

  اولویت  جهت  به شدن به آثار و ابنیه های تاریخی  خرسارت وارداز  نماید که  مى

باشد باید  شارع اسالمى که همان قانونگذار مى.جلوگیری شود   مصالح عمومى،

  بره  براساس قاعده مالزمه در اینگونه موارد در جهت دفاع از منافع عرمومى

از آثار و   حفاظت  تصمیم بپردازد و این تصمیم چیزى جز واجب دانستن  اتخاذ

 .باشد و حرام دانستن تخریب آن نمى ابنیه های تاریخی 

 : مصالح مرسله 6-3

.  صالح مرسله  امور حافظ مقاصد مهم شرع و فاقد نص شرعی بر اعتبار آنستم

معنای مرسله اینست که مصلحت مورد نظر بر اساس هیچ نصی از نصوص شرع 

نبوده است؛ یعنی هیچ دلیل شرعی بر اعتبار آن اقامه نشده و تنها عقل این 

عی تقسیم مصالح مرسله به دو قسم ظنی و قط.   مصلحت را تشخیص می دهد

مصالح مرسله ظنی ، مصالحیست که نه دلیل بر اعتبار آنهاست . بندی می گردد

-737،  1389فرهنگ نامه اصول فقه، .  )و نه عقل حکم قطعی درباره آنها دارد
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مصالح مرسله قطعی ، مقابل مصالح مرسله ظنی بوده و به مصالحی گفته . ( 738

حجت  "قطع "از آنجائیکه . ایدمی شود که عقل بطور قطع به آن حکم می نم

است در حجیت این نوع مصالح شکی وجود نداشته و علمای شیعه حجیت آن را 

در برخی موارد ، ضرورت ها و مصلحت ها اقتضا می  (738همان، . )پذیرفته اند

نماید که از احکام اولیه دست کشیده و به سراغ احکام ثانویه برویم که در فقه 

ی بر آن وجود دارد هرچند ممکن است اختالف ها فقط در شیعه نیز موارد زیاد

عناوین و نامها باشد  و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همین منظور 

 (316، 1391زراعت، . ) تاسیس شده است

در مورد مصالح مرسله و استحسان شرایط و ضوابطی بیان شده است تا مورد 

همی از مصالح مسلمین یعنی سوء استفاده قرار نگیرد از جمله اینکه مصلحت م

دین،جان، عقل ، نسل و مال مردم تامین شود و با عمومات و اصل شرعی سازگار 

باشد و آن مصلحت برای عموم مردم بوده و فقط اختصاص به طبقه خاصی 

اگر مصالح مرسله و استحسان مصداقی از دلیل عقل باشد که ظن .نداشته باشد

این دلیل نیز احترام گذاشت و مخالفتهای آور باشد باید به احترام عقل به 

فقهای شیعه از آنروست که برخی از حاکمان به نام دلیل عقل و اجتهادهای 

شخصی با قرآن و سنت مخالفت می کردند و وسیله ای برای تحکیم برخی 

پس اگر استحسان و مصالح مرسله تابع نظام . حکومتهای ستم گر شده باشد

ومی و احکام شرعی تعارضی نداشته باشد ، بعید است منطقی باشد و با قواعد عم

زراعت، . )به کل تعطیل شود "عقل"کسی با آن مخالفت نماید مگر اینکه دلیل 

بنابراین در این مبحث نیز حریم آثار باستانی و حفاظت از ( 318-319، 1391

 .آنها ، جزء مسائل مرسله می باشد و مخالفت با آن به حکم عقل شایسته نیست

 قاعده ال ضرر 6-4

قاعده، قلمرو گسترده ای قرائل انرد و در صرورت تعارض این   فرقیهان برای

. قاعده تسلیط، قاعده الضرر را حاکم می دانند: قاعده با قواعد دیگر فقهی، مانند
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  فرقیهان  برسیاری از».جراری اسرت  فرقه  قاعده الضرر در همه جای بنابراین،

و شهید ثرانی شرالوده نظریه   حلی  جرنید، عالمه  ابن  یهمعاصر، با الهام از نظر

باب حریم برنیان گرذاشته اند؛ این نظریه، مبنای اصلی حریم در   در  را جدیدی

شده در   معین  د و انردازه هرایندان  و موضوعات آن را ضرر می  مصادیق  تمام

یراد شرده، در زمان مقدارهای . ند می شمر ترمثیلی برر  جرنبه  روایات را همگی

گاه با   آن  .است  حق حریم دفع ضرر کرده  صدور روایت از مرالک و صراحب

و ابرزار و صنعت، شاید اندازه های تعیین   عرلم  و مکان و پیشرفت  زمان  تغییر

فاصله   آن  و نیز ممکن است بره کمتر از  شرده بررای دفع ضررر برسنده نرباشد

موضوع شناسی حریم را به   این، بهتر است فقیهانبنابر  .شود  ضرر  دفع

برر مربنای   را  کرارشناسان واگرذارند و خود تنها احکام وضعی و تکلیفی حرریم

آنها هم در   و  عرف و عقالست  عهده  بر  مرصداق  ترعیین  .نرفی ضررر صادر کنند

  و  چراهچنین مواردی به افراد خبره مراجعه می کنند و برای ترشخیص حرریم 

که چاه   کرنند  ترعیین  را  یا  فراصله  ضرر، اهل فن به راحتی مری تروانند  نفی

کتاب فقه الصادق نیز عقیده  آیت اهلل روحانی در  .دیگر به چاه اول صدمه نزند

امروز وقرتی مری خواهند روستا یا شهری را بسازند، اندازه راه و دیگر : دارد

که این   مصلحتی  ندسان واگذار می کنند تا براساسبر عهده مه  را  آن  مرافق

و شکی وجود نردارد کره شرع نیز . متخصصان تشخیص می دهند، عمل کنند

و به تعبیر دیگر، روایات، حدود مرافق و  …پذیرد  می  را  خیر و مصلحت عمومی

را مشخص می کند که درآن زمان بوده؛ زمانی که ماشین و بندرگاه ها   ملزوماتی

امرروز دیگر آن مقادیر موضوعیت ندارند، وی   امرا  نرداشته،  فرودگاه ها وجودو 

در زمان ( ع)دارید، من هرگز شک ندارم که اگر امام  شک  اگرر شما: مری افرزاید

کرار مرافق و  شهری را بنا کرنند، حرتما  یا  روستا  ما حاضر بود و می خواست،

) «.شخص کراردان و اهرل تخصص می سپردکامل به   طور  به  حدود الزم آن را

 (174-172، 1383شفایی، 
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 الضررمفهوم قاعده  6-4-1

در این . ترین بحث در این مقوله، مفهوم قاعدۀ ال ضرر است ترین و مهم اساسى»

ها که امام خمینى  ترین آن هاى متفاوتى ارائه شده است که مهم خصوص دیدگاه

  :شرح زیر استها پرداخته به  هم به نقل و نقد آن

  .ضرر زدن به دیگران حرام است: حمل نفى بر نهى؛ یعنى -1

نفى ضرر غیر متدارک؛ یعنى ضررى که جبران نشده باشد در اسالم وجود   -2

  .ندارد

نفى حکم ضررى؛ بدین بیان که در اسالم حکمى که منشأ ضرر باشد جعل  -3

  .نشده است

ساسا در اسالم ضررى وجود ندارد و نفى حکم به لسان نفى موضوع، یعنى ا  -4

  .ضرر، نفى شده نه حکم ضررى

نهى حکومتى و سلطانى، بدین معنا که حاکم اسالمى دایرۀ هر مالکیتى که  -5

  .کند محدود مىرا موجب ضرر و زیان به دیگران باشد 

 هاى فوق بررسى اجمالى دیدگاه 6-4-2

ه شیخ الشریعۀ اصفهانى به آن با توجه به دیدگاه اول که گروهى از فقها از جمل

قائل است، مفاد قاعده ال ضرر، تنها بیانگر حکم تکلیفى حرمت ضرر رساندن به 

بر اساس دیدگاه دوم، نفى به  .گونه داللت دیگرى ندارد دیگران است، و هیچ

حال خود باقى است و به این معناست که هرکسى به دیگرى ضررى بزند، باید 

ضررى که قابل جبران نباشد در شریعت اسالم وجود  آن را جبران کند، زیرا

بر اساس دیدگاه سوم، هر حکمى که از سوى شارع مقدس صادر شده،  .ندارد

شیخ انصارى رحمه . شود آور باشد، به استناد قاعدۀ ال ضرر برداشته مى اگر زیان

  .اند اللّه و مرحوم نائینى همین دیدگاه را پذیرفته
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آن است که در شرع مقدس اسالم اساسا ضرر نفى شده دیدگاه چهارم، بیانگر 

این دیدگاه را آخوند خراسانى پس از نقد دیدگاه شیخ . است، نه حکم ضررى

امام خمینى نیز، در حاشیۀ بر کفایه، در چندین جا، همین .انصارى پذیرفته است

حقیقۀ نفى . . . أنّ قوله ال ضرر: فتحصل من ذلک»: اند دیدگاه را پذیرفته و نوشته

فإنّ »: اند که و در جاى دیگر آورده . «الضرر فى دائرۀ التشریع بلحاظ نفى منشئه

ولى در رسالۀ مستقل خود «نفى نفس الضرر و حقیقته ال األمر الضررى( ال ضرر)

هاى یاد  امام خمینى پس از نقل و نقد دیدگاه .دیدگاه جدیدى را ارائه داده است

دهد و آن را از  ومتى و سلطانى است ارائه مىشده، دیدگاه پنجم را که نهى حک

نفى به معناى نهى است، « الء»بر اساس این مبنا  .داند ها برتر مى دیگر دیدگاه

اما نه نهى الهى، بلکه نهى سلطانى و حکومتى، بدین معنا که این نهى از پیامبر 

« .ه استکه رهبر و حاکم بوده صادر شد صلّى اللّه علیه و اله و سلّم به سبب آن

لذا در مورد حریم آثار باستانی نیز ؛ نهی یاد شده ، نهی ( 41-31، 1386نوحی، )

سلطانی و حکومتی است که از طرف رهبر جامعه اسالمی صادر می گردد و 

 .تعرض به آن موجب حرمت می شود

 تقدم قاعده ال ضرر بر قاعده تسلیط 6-4-3

م فقهى و مبناى آن، جمله دانیم که قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلّ مى"

تواند در  بنابراین قاعده، مالک مى. است« النّاس مسلّطون على اموالهم»مشهور 

به عمل آورد، بدون این که کسى حق ایجاد مزاحمت  یملک خود هر گونه تصرف

اى با قاعده ال ضرر امرى  برخورد و تعارض چنین قاعده. براى او داشته باشد

ال ضرر به منظور محدودتر کردن اقتدارات و اختیارات طبیعى است؛ زیرا قاعده 

. کند ناشى از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعا با آن تعارض پیدا مى

 شود؟ خواهیم ببینیم در مقام معارضه این دو قاعده، مشکل چگونه حل مى مى

تواند با استناد  و مالک نمىشک نیست که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست 

به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفى بکند، بلکه اعمال این گونه تصرفات 

باید مبتنى بر قواعد و تحت اصول و ضوابط باشد، به طورى که اگر قاعده ال ضرر 
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هم نباشد باز مالک حق نداشته باشد در تصرفات خود موجبات اضرار به غیر را 

تصرفات مالک در ملک خود باید عقالیى باشد و در وراى این  فراهم سازد؛ یعنى

گونه تصرفات عقالیى چنانچه مالک در ملک خود اقدام و تصرفى بکند، عقال بر 

محقق ) ".گذارند و چنین تصرفى اعتبارى نخواهد داشت آن صحه نمى

 این بیان در مورد حریم بناهای تاریخی نیز مصداق بارز پیدا( 154، 1383داماد،

 .می کند

 تعارض میان دو ضرر  6-4-4

میان دو ضررى که ارتکاب آن، حرام است، قهرا این مورد از هرگاه امر دایر باشد 

 باشد که باید آن طرفى که داراى ضرر کمتر است، انتخاب شود و باب تزاحم مى

تر است، اجتناب گردد، بلکه  که داراى ضرر بیشتر و حرمت شدیدتر و قوى از آن

در صورت علم به تساوى یا احتمال اهمیت . محتمل األهمیّه اجتناب شود باید از

در هریک از دو طرف وظیفه، تخییر در اجتناب هریک از دو طرف 

در مکتب شیعی ، دلیل عقل از آن جهت (267،  1388عبداللهی، )باشد مى

اعتبار دارد که حمایت از حکم شرع می نماید ، بنابراین اعتبار آن تا جاییست 

مرحوم مظفر عقیده دارد احکام شرعی . که با حکم شرع مغایرت نداشته باشد

توفیقی و تعبدی است بنابراین عقل نظری توان فهم آن را ندارد بلکه منظور از 

دلیل عقلی آنست که عقل نظری میان یک حکم قطعی شرعی یا عقلی و حکم 

مالکیت آثار و ابنیه (248، 1391زراعت ، . ) شرعی دیگر ، مالزمه برقرار می کند

از . می باشد( دولت اسالمی )های تاریخی به دلیل نداشتن وارث متعلق به امام 

طرفی این آثار و ابنیه ها جزیی از ثروت های عمومی به شمار آمده که در 

است و به موجب قاعده اتالف ( نسل حاضر و آینده) حقیقت اموال همه ی مردم 

یا خسارت رسیدن به آنها گردد ، حرام و  ، هرکاری که موجب از بین بردن

نقش دولت در اموال (197-196، 1392فیاضی، . )موجب ضمان می باشد

عمومی ، نقش نگهبان امین و مدیر حکیم است که وظیفه نظارت بر بهره 

برداری صحیح ، عادالنه همه مردم از این اموال و پیشگیری از سوء استفاده و 

 (57همان، .)  را برعهده دارد برداشتهای غیرصحیح از آنها
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 :بحث و نتیجه گیری

که بیان می دارد که حریم   "حریم "با توجه معانی لغوی و اصطالحی کلمه 

مقداری از اراضی اطراف ملک و امثال آنست که برای کمال انتفاع  از آن ضرورت 

و  "تحریم" "حرام"،  "حرمت"دارد؛  بنابراین  قدر مشترک تمامی این مفاهیم  

مصادیق محدودی در فقه برای . می باشد   "آنچه نیازمند حمایت است    "

یافت می شود  البته در کتب حقوقی به تبع قوانین جاری و مسائل   "حریم"

بنابراین این مصادیق را به دو .  روز ، موارد بیشتری برای حریم ذکر گردیده است

 "تقسیم بندی شده که   ( مسحدثه)گروه  ، مصادیق متاخر  و مصادیق  جدید 

 . از آن جمله می باشد  "حریم آثار و ابنیه های تاریخی

هدف از تعیین حریم برای آثار و بناهای تاریخی ، حفظ موجودیت و یکپارچگی 

اثر می باشد و درصورت فقدان تخصیص این حریم ، ماندگاری این میراث های  

این حریم شامل حریم های .  گرانبها و ارزشمند با خطر نابودی مواجه می شوند

ماده قانونگذار در قانون مجازات اسالمی .   بصری، حفاظتی و کاربردی می باشد

حفظ و نگهداری از این میراث ها،پرداخته است  ، به صراحت درباره حریم  562

و   سازمان میراث فرهنگی متولی تعیین میزان و حدود حریم آثار و ابنیه های 

به عنوان نمونه بر طبق نظر سازمان میراث فرهنگی و .تاریخی می باشد

در » : گردشگری ،  حریم  مسجد و مدرسه عالی سپهساالر ، اینچنین آمده است

عه ، احداث هر نوع ساختمان های بیش از دو طبقه متعارف و منطقه ممنو

در محوطه پارکینگ مجلس شورای ملی سابق نیز ارتفاع .  هماهنگ ممنوع است

بشیری و .) « .ساختمان نباید از دو طبقه متعارف و هم آهنگ متجاوز باشد

مبانی فقهی ایجاد حریم آثار و بناهای تاریخی را می (798، 1393همکاران، 

اصولی چون مصالح مرسله، اصل  –توان  بر مبنای مباحث و قواعد فقهی 

مالکیت . مالزمه ، قاعده الضرر ، انفال و مشترکات عمومی پایه ریزی نمود

دولت بر انفال ، جزء احکام اولیه است  در نتیجه می تواند هرگونه تصرف 

از اثار و  در انفال را محدود و مشروط نموده و  لذا  بدلیل اینکه بسیاری
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بناهای تاریخی جزء انفال بحساب می آیند،  دولت شرعا و بر اساس حکم 

اولیه حق دارد برای حفظ آنها ، حریم و قوانین الزم را وضع کند و افراد را 

در مورد مصالح مرسله با توجه به اینکه تمام  .ملزم به رعایت آن نماید

و حفظ حریم ، برای عقال و اندیشمندان  به قطع  معتقدند که ایجاد 

موجودیت آثار و ابنیه های تاریخی ضروریست  از طرفی  اهمیت مصالح 

اجتماعی اقتضا می کند که رعایت آن  بر مصالح فردی مقدم شمرده شود، 

هرچند موجب محدودیت هایی  در آزادیهای فردی گردد که این گزاره 

به  "مرسلهمصالح  "منطبق بر منطق عقال می باشد؛   پس می توان از 

همچنین بر مبنای . عنوان یکی از پایه های فقهی این بحث بهره مند شد

هرگاه درسرت بودن و یا نادرست بودن عملى از طرف خرد اصل مالزمه ،

بنابراین شارع .به آن حکم خواهد داد  نیز  جمعى درک شود قانونگذار

در اینگونه  باشد باید براساس قاعده مالزمه اسالمى که همان قانونگذار مى

تصمیم بپردازد و این   اتخاذ  بره  موارد در جهت دفاع از منافع عرمومى

و  از آثار و ابنیه های تاریخی   حفاظت  تصمیم چیزى جز واجب دانستن

 .باشد حرام دانستن تخریب آن نمى
، قلمرو گسترده ای قرائل انرد و در صرورت تعارض الضرر قاعده  فرقیهان برای

قاعده تسلیط، قاعده الضرر را حاکم می : ا قواعد دیگر فقهی، ماننداین قاعده ب

، بدین معنا که است  نهى حکومتى و سلطانىیکی از حاالت قاعده الضرر  .دانند

حاکم اسالمى دایرۀ هر مالکیتى که موجب ضرر و زیان به دیگران باشد محدود 

اظ قرارگیری در ی اصفهان به لح "نما برج جهان "به عنوان نمونه   .کند مى

در . منظر تاریخی و فرهنگی میدان نقش جهان، طبقاتی از آن تخریب گردید

این مورد ، عالوه بر موارد فوق ، شاهد برتری قاعده الضرر بر تسلیط و همچنین  

باید به این نکته توجه نمود که محدوده ی . نهی حکومتی و سلطانی هستیم

ی به مالکیت و همچنین مصالح و مالکیت فردی تابعی است از نگاه عقالی

در خاتمه با توجه به موارد فوق می . مقتضیاتی که کل جامعه با آن مواجه اند
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توان بیان داشت که حفظ حریم آثار و بناهای تاریخی ، برای بقاء و موجودیت 

قانون مجازات اسالمی بر  562آنها ضروریست لذا همانطور که قانونگذار در ماده 

مجازات تعیین نموده ، از لحاظ فقهی نیز رعایت این حریم نه  حفظ آن حرمت و

تنها الزم بلکه واجب و ضروریست و عدم رعایت آن از دیدگاه شرع نیز پذیرفته 

 . نخواهد بود و عملی غیر شرعی تلقی می گردد
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 بخش ترجمه

 

به منظور   در گسترش دانش؛ متون تخصصی با توجه به ضرورت و اهمیت 

در این بخش مقاله های  ،آشنایی بیشتر محققین و پژوهشگران ارجمند 

 ویراستاری علمی زیر نظر شورای سردبیری  مجله ترجمه و بی کهمنتخ

 . ؛ ارائه می گردداندشده 

مجله  متعلق به  الزم به ذکر است کلیه حقوق ناشی از ترجمه مقاله ها

اشد و هرگونه چاپ و تکثیر آن اندیشه نوین فقه و حقوق اسالمی می ب

 .بدون اجازه کتبی ممنوع می باشد
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 مقاومت در برابر مشروعیت
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 1دکتر ابراهیم یاقوتی: ویراستار علمی 

 

 

 :  چکیده
مشروعیت فرصتهایی را برای افراد و جوامع ایجاد  خودداری از پذیرفتن

در این مقاله محتوا و ابعاد . میکند تا با هنجارها و مقررات مخالفت کنند

استراتژیها و  آن، مقاومت یا مخالفت با مشروعیت، دلیل رخ دادن 

تاکتیکهای مورد استفاده برای هدایت مقاومت، پیامدها و نتایج اقدامات در 

اینکه آیا مقاومت یک فعالیت سیاسی و اجتماعی هدفمند و  آن راستای

 . است یا خیر مورد بررسی قرار گرفته است

 

  کشمکش، قانون، سرنگونی حکومت، سرپیچی، دادخواهی: واژگان کلیدی
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Abstract 

The contingency of legality creates opportunities for individuals and 

collective associations to oppose its norms and requirements. This 

article examines the context and dimensions of resistance or opposition 

to legality, why resistance occurs, the strategies and tactics used to 

conduct resistance, the outcomes of acts of resistance, and whether 

resistance is a meaningful social and political activity. 
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 :مقدمه
، تاریخ دان حقوقی؛ فردی که با ( 97، صفحه 1997)به نقل از پیر لژندر   

شود یا کسی که بر فراز  گفتگو و سایر نشانه ها، به سمت دیگری پرت می

فضایی منتقل می گردد که به کمک مشروعیت جنبه انسانی یافته است، فردی 

فردی که در برابر مشروعیت مقاومت میکند مجنون نیست، بلکه . دیوانه است

وی بخاطر نقض گسترده پنداشتهای بین مردم متعلق به مدرنترین رژیمها بسیار 

ز آن صحبت میکنیم این است که، تصوری که ا. عصبانی به نظر میرسد

مشروعیت، متن قانون، تفسیر و اجرای آنها توسط مقامات رسمی و درک 

گسترده و فراگیر از قانون و روشهای قانونی، تعریف کامل، غیر ارادی و خنثی ای 

، 53-842، 22-819، صفحات 1987بوردیو، )از درست و غلط ارائه می نماید 

در این مقاله ماهیت (. 1، صفحه 1964، شکالر 22، صفحه 1998اویک و سلبی 

مقاومت یا مخالفت نسبت به مشروعیت و اینکه چرا این مقاومت رخ میدهد، 

. نحوه هدایت آن و نیز تاثیرات آن بر افراد، جامعه و سیاست بررسی شده اند

: مقاومت نسبت به مشروعیت مخالفت با یکی از یا هردو بعد مشروعیت است

-49؛ صفحات 1998؛ اویک و سلبی 1996برگهام )اری و ابزاری یعنی بعد ساخت

، سارات و کرنز xvi-xviii، صفحات 2226، 1996، مک کان 232-33، 53

در رژیمهای لیبرال دمکرات و برخی (. 35-326صفحات  ،2225، سلبی 1993

 .  از رژیمهای قدرت طلب، مشروعیت، مرجع قانونی نهایی را تشکیل میدهد

در این رژیمها، ایده ی تقریبا انحصار طلبی وجود دارد، مشروعیت  از آنجاییکه

نوعی طرز فکر است که مشخص میکند مردم چه تصوری از دنیا دارند و به نظر 

مردم به مشروعیت مدرن بعنوان حقیقتی پایدار و . آنها دنیا باید چگونه باشد

ی فرهنگی و ممتاز احترام میگذارند که ارزشهای اخالقی و مذهبی، هنجارها

روشهای سیاسی و اقتصادی را فاقد صالحیت می نماید که معنای موضوعات و 

آنها تصور میکنند قانون، روشی اخالقی و موثر . روشهای قانونی را نقض میکنند

شن گلد، )برای حفظ آرامش اجتماعی و مدیریت و حکمرانی بر جامعه است 

بعنوان ابزار یا روش مرتب جامعه کاربرد مشروعیت را (. 22-1، صفحات 1974
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سازی به رسمیت میشناسد که باید به یک روش قانونی پیچیده یا از طریق 

جمع آوری روشها، سازمانها، وضعیتها، قوانین و صالحیتهای قانونی، هنجارها، 

، صفحات 1998رز و والورد، )مباحثه ها، و انواع روشهای قضاوت ایجاد شود 

542-543 .) 

که قانون مجموعه منطقی و منصفانه ای از موضوعات و مردم قبول دارند 

بخاطر . هنجارها است و افراد میتوانند رفتار درست و غلط را تعیین کنند

مشروعیتی که در زندگی بشر تعبیه شده است، او از قدرت برتر برخوردار است 

مشروعیت علیرغم برتری که در ایجاد (. 35-333، صفحات 2225سلبی، )

، ماهیت نامعین و مشروط از روزمره ارتی دارد، در امور قانونی و هنجارهای نظ

اران اغلب قوانینی وضع میکنند که فاقد برای مثال، قانون گذ. بروز میدهد خود

ظرافت و صحت است، قوانینی که عمدا برای فرونشاندن منافع چندگانه مبهم 

ثل میشوند مهستند یا اینکه عواقب و پیامدهای پیش بینی نشده ای را سبب 

خلق (. 2223الول )را اصالح می نمایند  قوانینی که قصد و هدف قانونگذار 

قانونی مقررات، بویژه در رژیمهای غیر رسمی، و مفاد قوانین خود مبین تنوع در 

استفاده از قانون برای حل و فصل تعارضات و (. 1948لوی )تعریف قانون است 

نظر ، تمایل به پیگیری و دادخواهی اختالفات خصوصی به تشخیص نوع اختالف 

میلر )آن، دسترسی به خدمات و منابع قانونی برای پیگیری قانونی بستگی دارد 

تنفیذ حکومتی قانون مستلزم آن است که ماموران متعهد (. 81-1982و سارات 

 .و پاسخگو باشند، از قانون سر در بیاورند، و بطور حرفه ای آن را اجرا کنند

ماموران نیز باید در مورد حوزه های خاصی که با آنها سروکار دارند با این حال، 

هاوکینز )خود را برای اجرای شروط و قوانین سازگار نموده و تطبیق دهند 

همچنین، قوانین غیر رسمی (. 81-156، صفحات 19822؛ لیپسکی 1984

 محلی مکمل قوانین رسمی هستند، و اجرای این قوانین به تمایل افراد برای

شناخت سنتهای محلی بستگی دارد، برای مثال میتوان به قرار دادن یک 

اویک و )اشاره نمود  صندلی برای کنترل استفاده از جای پارک در یک خیابان

در ( رعایت قانون)ماهیت نامعین و مشروط مشروعیت (. 21، صفحه 1998سبی 
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یت و تعریف واقع شرایطی برای مخالفت با تعریف و کاربرد قدرت برتر مشروع

فضا یا زمینه ای برای تفکر و اقدام فراهم می کند که در واقع قدرت ساختاری و 

، فیتزپاتریک 1987، بوردیو 1992ابو لغذ )ابزاری آن را به چالش می کشد 

، صفحات 2225، سلبی 9-6، صفحات 1994بالک  –، هریش و الزاروس 2228

341-46 .) 

گونه میتوانند چاست که، افراد چه موقع و بنابراین سوالی که پیش می آید این 

مشروعیت قوانین را برای حل و فصل مشکالت و تحمیل رفتارهای صحیح به 

چالش بکشند؟ هرنوع مقاومت در این حوزه روشی سیاسی اجتماعی است که دو 

یکی اینکه فرد یا گروه باید نیاز به مقابله با روابط قانونی در : پیش شرط دارد

تی را تصدیق نموده و به رسمیت بشناسد که این تالشی برای تصور شرایط آ

منسوخ کردن کنترلی است که صاحبان قدرت اغلب در تمام رده های اجتماعی 

 . دارند

مخالفت با قانون، اوال خودنمایی در برابر حرمت قانون و مفاد آن بوده و نیز به 

، 2223ک و سلبی اوی)منزله استیالی مخالفت کننده نسبت به فرامین آن است 

ثانیا، مخالفت در رعایت قانون سبب این (. 1996؛ مک کان و مارچ 1314صفحه 

دیدگاه میشود که چگونه قانون باید تخصیص قدرت سیاسی یا اقتصادی را 

مخالفان، تفسیر جدیدی درباره حقیقت ارائه میکنند و . مدیریت و نظارت نماید

ها ایده هایی منکوب شده درباره حقایق جدیدی را بیان میکنند که منشا آن

از طریق . حقوق فردی، قضاوت و هویت اجتماعی همچون جنسیت و نژاد است

روشهای نوین مباحثه درباره حقوق و روابط انسانی، آنها تالش میکنند مرز بین 

فرامین سیاسی و اجتماعی را تعریف نموده، مولفه های برتر قانون را مطرود 

ین یا حقوق جدید و نوینی را برای شکل گیری دوباره نموده و هنجارها، قوان

 . روابط پیشنهاد و ارائه نمایند

تعیین هویت مقاومت نسبت به مشروعیت در مقایسه با مقاومت نسبت به سایر 

مقاومت نسبت به . روشهای اجتماعی و سیاسی همیشه صریح و روشن نیست

این جمله میتوان به روش قانون مخالفت با هنجارهای فرهنگی نمی باشد، که از 

همچنین مقاومت نسبت به . جداسازی زن و مرد در خدمات مذهبی اشاره نمود
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قانون مخالفت با رهبران سیاسی خاص یا خط مشیهای عمومی مثال اعتراضات 

با . عمومی به طرحهای پیشنهادی نخست وزیر برای خط مشی تجاری نیست

سمی مدعی هستند خط مشیهای این حال، در رژیمهایی که در آن ماموران ر

آنها کامال قانونی است، مقاومت عمومی نسبت به صالحیت سیاسی، اغلب با 

مقاومت نسبت به قوانینی تلفیق و ترکیب میشود که از مشروعیت اقدامات 

رابطه مقاومت نسبت به مشروعیت و ارتکاب به جرم . سیاسی حمایت میکنند

گروه ها را تحریک و ترغیب میکند تا  مقاومت اغلب افراد و. همیشه مبهم است

تخطی نمایند، ولی وجه تمایز مقاومت با مشروعیت از نقطه نظر  از قوانین جزایی

مخالفت کننده و . جزایی موجب مطرح شدن موضوعات تفسیری میشود

تبهکاران هر دو قوانینی را نقض میکنند که برای حفاظت از توزیع مسلم قدرت 

طراحی شده اند، تبهکار به کاالها و توجه فردی عالقه و برتری در یک جامعه 

دارد و این در حالی است که مقاومت کننده میخواهد در جامعه ای مورد توجه 

هال و همکارانش )باشد که با قانون و سایر هنجارهای اجتماعی حکومت میشود 

در با این حال، بخاطر اینکه افراد مشوقها و محرکهای مختلفی دارند، (. 2228

برای مثال، در . برخی از شرایط حفظ و نگهداری این تمایز دشوار است

گرجستان شکارچیانی که دزدکی شکار میکنند قوانین بازی را برای تامین 

نیازهای شخصی خود برای کسب درآمد و تهیه خوراک نقض میکنند و همچنین 

 (.1975ن ، تامپسو1975های )در برابر برتری مالکان نیز مقاومت می نمایند 

  

 چرا مردم در مقابل مشروعیت مقاومت می نمایند؟ 

مقاومت در برابر قانون نیازمند آن است که بدانیم چگونه مشروعیت بازشناسی 

تمایالت فردی را انکار میکند، چگونه اعمال میشود یا اینکه موجب توزیع 

همانطور که در پژوهشهای . ناعادالنه قدرت، ثروث یا شهرت می گردد

انشناختی درباره منطق فردی نیز پیشنهاد میشود، آگاهی از این موقعیتها از رو

. احساسات و نیز از شناخت منطقی مولفه های فرهنگی خارجی نشات میگیرد

پژوهشهای روانشناختی همچنین بیانگر آن هستند که احساسات یا داوریهای 
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ایط بیرونی موثر در شرایط مختلف اغلب بر ارزیابی موقعیتهای شناختی شر

تعداد (. 1982؛ زاجونک 2226؛ وینر 1993مورفی و زاجونک )ارجحیت دارد 

کمی از پژوهشها هستند که بین واکنشهای احساسی و اقدامات در برابر مخالفت 

 .  با مشروعیت رابطه برقرار میکنند

استدالل کلی این است که احساسات نسبت به یک موقعیت، فرد یا سازمان، 

بااین حال، با به (. 2221گودوین و همکارانش )مقاومت میشود موجب تحریک 

، 2226کارگیری یک چارچوب نظری از محرکهای پیشنهادی توسط وینر 

میتوان بین پژوهشهای متعددی ارتباط برقرار کرد که ارائه کننده دیدگاه های 

 . نوین درباره چرایی مقاومت و مخالفت افراد با مشروعیت است

 

 شرایط 

در دو . عیت یا مجموعه ای از حوادث منجر به بروز مقاومت میشوندیک وض

حالت یکی وضعیت کلی سیاسی ، اجتماعی و یا شرایط نامساعد اقتصادی است 

که موجب میشود افراد منکوب برای مشروعیت و قانون نوعی تهدید محسوب 

ره اوال، افراد برخی اوقات دربا(. 44-233، صفحات 1998اویک و سلبی )شوند 

اینکه چگونه ویژگیهای ساختاری مشروعیت موجب متضرر شدن آنها میشود 

این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که آنها حقیقت گزارشها . آگاهی کسب میکنند

و علل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را متوجه میشوند، سرکوب هویت قومی، 

ی کنند یا به نژادی یا جنسی خود را تشخیص می دهند، قربانی شدن را درک م

آگاهی علمی یا حقوقی دست می یابند که پنداشت فرهنگی آنها را که اعتماد به 

مشروعیت در گرو آن است درباره حقوق فردی و وضعیت سیاسی یا اجتماعی به 

، 2228؛ کیرک پاتریک 2226، قیصر و ماژور 2226آلبیستون )چالش می کشد 

رهبران (. 2223ورد ، وال25-16، صفحات 1995، مری 129-91صفحات 

مذهبی، دانشگاهیان، فعاالن آسیب دیده یا سایر رهبران ایده ها اغلب باید درک 

در این شرایط، افراد شروع به دفاع . از شرایط نامساعد را بین مردم منتشر نمایند

از این می کنند که مشروعیت از نظر اجتماعی منافع آنها را منزوی کرده و به 
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همچنین، برخی اوقات (. 2223، مارشال 2225ت و هافمن بکا)حاشیه میکشاند 

 . مشروعیت از نظر اجتماعی شکل میگیرد تا آنها را مستثنی کرده یا پنهان نماید

با اینکار شخصیت، فرهنگ و منافع آنها بعنوان یک یاغی شکل میگیرد ، یهودیها 

موضوع مثال  در آلمان نازی یا برده های آمریکایی یا اگر بخواهیم خارج از این

بوردیو )بیاوریم زنان در برخی از کشورهای خاور میانه از این موارد هستند 

ثانیا، روشهای اختیاری (. 26-1، صفحات 1996، یانگ 37-828، صفحات 1987

که توسط ماموران قانون و متون غیر دقیق قانون اتخاذ میشوند نیز بدان معنا 

. ورت خودسرانه نیز پدیدار شوندهستند که مولفه های قانونی ممکن است بص

خودسری در کاربرد ابزاری مشروعیت نیز موجب خلق حس متضرر شدن 

بویژه اینکه خودسری به خلق این احساس که پیچیدگی قانون موجب . میشود

اویک و )ایجاد نوعی سوء استفاده از منافع یک گروه شده است، نیز نقش دارد 

 (. 91-189، صفحات 1998سلبی 

 

 دالیل  توضیح

افرادی که در برابر قانون مقاومت و مخالفت میکنند نیز بایستی بعدا توضیح 

دهند که چگونه جنبه ای از مشروعیت موجب در حاشیه قرار گرفتن وضعیت 

آنها همچنین باید از قدرت برتر قانون . اجتماعی آنها یا رفتار خودسرانه آنها شد

سازد فرصتهای مقابله با قدرت آن را نیز برخوردار باشند، که آنها را قادر می

شناسایی نموده و برای یک آینده بهتر چشم اندازی زیباتر پیشنهاد میکند که 

در آن زمان آنها میتوانند از نظر قانونی عالیق و منافع احساسی خود را تشخیص 

، 2223اویک و سلبی )داده و حس درونی قضاوت و عدالت را درک کنند 

 (. 37-1336صفجات 

ژوهشهای اجتماعی حقوقی بیانگر آن هستند که افرادی که دلیل شرایط پ

نامساعد خود را به مشروعیت نسبت نمیدهند هنجارهای فرهنگی را اتخاذ 

خواهند نمود که آنها را برای سرکوب کردن اضطرابشان تحت تاثیر قرار میدهد 

امساعد ، و میتوانند روشهای دیگری برای کاهش ترس و شرایط ن(1984انگل )
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و اینکه احساسات خود را ( 1986، گرین هاوس 2223انگل و مانگر )پیدا کنند 

اگرچه هیچ (. 2228، کیرکلند 1988بامیلر )منکوب نموده یا تعالی بخشند 

توضیح کامل و جامعی درباره تخصیص شرایط نامساعد در دسترس نمیباشد، 

ی، برخی از محققان پیرو طبقه بندی مشروعیت به جنبه های ساختاری و ابزار

پیشنهاد میکنند آگاهی ( 2225، سلبی 2226، مک کان 1992اویک و سلبی )

از شرایط نامساعد حقوقی روش اجتماعی است که از دو بعد مرتبط با هم 

یکی از دست دادن ایمان و تعهد روان شناختی به قانون بعنوان : برخوردار است

ناختی بعنوان استفاده ابزاری از منبع مشروع عدالت و دیگری ارزیابی مجدد ش

 . قوانین و روندهای قانونی است

، چشم انداز ( شکلی)پژوهشهای روانشناختی اجتماعی درباره عدالت رویه ای 

مختصری درباره این موضوع ارائه می نماید که چگونه تجربیات در شرایط خاص 

ار ن تاثیر گذعمومی به مشروعیت قانو قانونی بر عمق و محدوده اعتقاد و باور

این پژوهشها به بررسی ارزیابیهای عادی افراد از کار و عملکرد دادگاه ها و . است

پلیس در شرایط مختلف پرداخته و شواهدی پیدا میکنند که نشان میدهد اکثر 

افراد احساس میکنند مجبور هستند و باید از قانون و دستورات قضات و افسران 

و الزام زمانی قویتر میشود که افراد تجربیاتی نیز  این اجبار. پلیس اطاعت نمایند

در خصوص قانون و دادگاه ها داشته باشند و احساس کنند این روند عادالنه و 

یکی از : برای این دسته از افراد، عدالت و انصاف دو بعد دارد. منصفانه بوده است

حضور آنها اینکه آنها درک میکنند روند تصمیم گیری بعنوان ارائه فرصت برای 

است و بر عزم و اراده آنها، صداقت، اخالق ، شفافیت و معقول بودن شرایط تاثیر 

دارد، ثانیا ، آنها همچنین عدالت را بعنوان نوعی رفتار شخصی یا آگاهانه از سوی 

متعاقبا، احساس یک فرد که وی در شرایط و رفتارهای . پرسنل دادگاه می دانند

جربه کرده است و فاقد صداقت است خود موجب ناعادالنه و غیر منصفانه ت

، تیلر و هو 1988، 1992تیلر )مقاومت و مخالفت نسبت به قانون میشود 

ارزیابی شناختی شرایطی که موجب خلق نتایجی میشوند که منجر به (. 2222

وقتی افراد . انزوای اجتماعی خواهد شد نیز بنوعی مقاومت را تحمیل می نمایند

ای اجتماعی یا تصمیماتی که توسط سازمانهای قانونی اتخاذ هزینه های انزو
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میشوند را محاسبه می کنند، نشان می دهد که آنها از حقوق و منافع مرجح 

خود بهره ای نبرده اند، و همین امر ممکن است منجر به مقاومت آنها در برابر 

 .   قانون شود

ی و اقتصاد خرد این بویژه اینکه، برخی از محققان از تئوری انتخاب همگان

فرضیه را استنتاج نمودند که مقاومت و مخالفت در برابر مشروعیت مطابق با 

نوعی ارزیابی شناختی از هزینه ها و منافع یا حداکثر سازی فایده و سودمندی 

بنابراین، به نظر میرسد در این توضیح شدت و قطعیت خسارت یا مالیات . است

ن کننده میزان تسلیم یا مقاومت در برابر و عوارض تحریمهای اجباری تعیی

بنابراین، افرادی که مخالف مشروعیت هستند قادرند کلیه . مشروعیت است

اطالعات ضروری را جمع آوری نموده، و تمام هزینه ها و منافع این انتخاب را 

بطور مناسب پیش بینی کنند و تصمیمات غیر احساسی و منطقی اتخاذ نمایند 

، راجرز و 1968بکر )یل تحریمها بر اقدامات مقاومتی آنها میشود که مانع از تحم

منفعت یا تئوری انتخاب عمومی  –تئوری هزینه (. 1997، شالز 1976بالوک 

توضیحی درباره شناسایی دالیل مقاومت فرد در برابر قانون است که بسیار 

با . یرسدپیچیده بوده و در مقایسه با تئوری اقتصاد خرد کمتر منطقی به نظر م

منفعت اغلب شمول منافع غیر اقتصادی بالقوه  -اینحال،در توضیح هزینه

مقاومت یا عوامل غیر اقتصادی که عقالنیت و منطق انتخاب را محدود میکنند تا 

، 1991، کاسی و شالز 1992بچمن و همکارانش )حدودی نادیده گرفته میشود 

 (. 1997، شالز 1998کاپران و ساتین 

به یک اصل اخالقی پایبند هستند و بنابراین اغلب خود برمیگزینند قطعا افراد 

که پتانسیل حقیقی برای هزینه ها را در محیطها و شرایط خاصی نادیده بگیرند 

که این خود بخاطر باور قلبی است که به صحت و درستی آن اطمینان دارند 

اجرای مقررات، ابهام در قانون، چانه زنی در (. 2222، تیلر و هو 1992تیلور )

همکاری در اجرای مقررات و رفتار پرسنل اجرایی همگی در کاهش دادن هزینه 

، شولز 1991ادلمن و همکارانش )های مقاومت و مخالفت با قانون نقش دارند 

نهایتا، اطالعات یک جانبه، ناقض و اغراق آمیز درباره هزینه و منافع (. 1997
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لفت با قانون ممکن است تاثیر داشته خود در کاهش یا افزایش مقاومت و مخا

اگرچه این پژوهشها درباره نقش (. 2224، مای 2224هالتوم و مک کان )باشند 

ارزیابیهای احساسی و شناختی در تعیین علل مقاومت و مخالفت با قانون 

دیدگاه های نوینی ارائه می نمایند، ولی در برخی از شرایط افراد دلیل ناکامیها و 

بسیاری از پژوهشها . عد خود را مشروعیت و رعایت قانون نمیدانندوضعیت نامسا

به این نکته پی برده اند که افراد درباره شرایطی که بواسطه آن میتوانند به 

آنها درباره . واسطه رعایت قانون راه دیگری برای مقاومت پیدا کنند آگاه نیستند

ارانی مواجهه قانون گذا با سازمانهای دولتی، و حقوق خود آگاهی ندارند و ی

دالیل (. 1992سارات )میشوند که مانع از بازشناسی استیالی قانونی آنها میشود 

دیگر مرتبط با شکست و ناکامی در بازشناسی یک وضعیت ناعادالنه و در پی آن 

مخالفت و مقاومت عبارتند از شباهت تام، جنسیت، نژاد، تجربه های قبلی درباره 

خجالت و سایر دالیل روانشناختی و اجتماعی  رعایت قانون، ترس از مجازات،

، 1992، کانلی و اوبار 128-98، صفحات 1988، بامیلر 2226، 2226آلبیستون )

، 2223، مارشال 1992، مری 2226، مک کان 2223، انگل و مانگر 1984انگل 

با این حال، اهمیت نسبی این دالیل برای ناکامی در برابر مخالفت با (. 2226

ه در یک تجربه تاریخی، هویت فردی، فرهنگ و سایر باورهای اصولی قانون ریش

؛ 53-52، صفحات 1992ابو لغذ )در شرایط متغیر و اغلب منحصر به فرد دارد 

، 2225، سلبی 1992؛ سارات 32-528، 25-524، صفحات 2228مک کان 

 (. 55-351صفحات 

  

 مسئولیت و شرم 

میکنند معموال مسئولیت دلیل شرایط  افرادی که در برابر رعایت قانون مقاومت

بنابراین، . نامساعد قانونی خود را نسبت به یک فرد یا سازمان می پذیرند

مقاومت تنها اقدام در برابر مشروعیت نیست بلکه اقدام در برابر افرادی است که 

. معتقدند مشروعیت دلیل شرایط نامساعد قانونی و حقوقی آنها می باشد

ر برابر رعایت قانون مسئول نامیده میشوند و سپس افرادی را مقاومت کنندگان د

که از مشروعیت نفع میبرند بعنوان موضوع مقاومت مورد انتقاد قرار میدهند 
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در (. 1995؛ وینر 81-1982؛ کاتس و پنراد 81-1982فلستینر و همکارانش )

قرار  بسیاری از رژیم ها، روشهای قانونی فرصتی در اختیار افراد و سازمانها

در رژیم هایی که . میدهد تا گزارشات خود را درباره خودسری قانونی بیان کنند

وضع قانون در آنها توسط نمایندگان اتفاق می افتد، یا در رژیمهای قدرت طلب، 

مقاومت کنندگان از طریق قوانین، روشها و سازمانهایی که بخشی از قانون 

، نابرابری، بی عدالتی و یا نادیده هستند، میتوانند دست کم درباره بی اخالقی

گرفته شدن حقوق و منافع آنها توسط قانون یا رژیمی که آن قانون را کنترل 

، 222-182، صفحات 1998اویک و سلبی )میکند دعوی قانونی ارائه نمایند 

، 218-136، صفحات 2227، مصطفی 1994، مور 1995، مری 1994الزاروس 

 (.  1993، یانگ وسن 1994سنگ 

با توجه به پتانسیل وابستگی مشروعیت در این شرایط، احتمال تنش سیاسی 

درباره کسانی که قانون را تدوین میکنند و کسانی که آن را تفسیر می نماید 

 .تقریبا غیر قابل اجتناب است

 خشم و انتخاب مقاومت   

موقعیتها و تخصیص انزوای اجتماعی قانونی، محرومیت از قانون، یا خودسری 

ترس، شرم، عصبانیت یا حس (. 2221پلتا )موجب خلق چندین احساس میشود 

بی قدرتی و ناکامی موجب میشود افراد تمایل زیادی به کناره گیری و خموسی 

رنوشتشان معلوم داشته باشند، افراد احساس میکنند که استیال و انقیاد در س

(. 92-69، صفحات 2221؛ گلیوم 77-52، صفحات 1988بامیلر )شده است 

برای برخی از افراد واکنش احساسی خاص از نقطه نظر دینی ریشه در مقدر 

، در مورد بقیه (65-159، 41-133، صفحات 2223انگل و مانگر )نگری دارد 

وعیت، برقراری دنیا از افراد این نگرش در واقع تصمیمی برای ممانعت از مشر

لحاظ توازن و هارمونی مسیحیت و تالش در صدد حل و فصل منازعات از طریق 

با اینحال، خشم (. 1986گرین هاوس )روشهای مذهبی همچون دعا کردن است 

احساسی متفاوت است چراکه موجب افزایش مقاومت نسبت به مشروعیت 

 . میشود
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اد پیگرد کننده های شهودی هستند که شواهد حاکی از آن است که برخی از افر

به احتمال زیاد وقتی شاهد و ناظر تخلف جدی از هنجارهای قانونی و اجتماعی 

باشند خشمگین شده و باور دارند فرد تخلف کننده از مجازات فرار کرده است 

پژوهشها تا کنون به این نکته پی برده اند که (. 1999گلد برگ و همکارانش )

اضطراب، موجب اقداماتی میشود که موجب کاهش آسیب یا کم خشم، بر خالف 

افراد عصبانی تاثیر منفی موقعیتهای . کردن خطر آسیب در آینده خواهد شد

دیگران را تجربه کرده و آن را با اقدامات یا شرایط قانونی خاصی مرتبط نموده و 

با این . وددر صدد توبیخ یا سرزنش قانون یا انتقام از مباشر در جرم خواهند ب

وجود آنها انتظارات خوش بینانه ای درباره تامین خواسته ها و منافع خود در 

ریشه خوش بینی از حس قطعیتی ناشی میشود که ارزشهای آنها . آینده دارند

درست هستند و حسی است که آنها میتوانند زندگی خود را کنترل کنند 

، لرنر و 2221لرنر و کلنر ، 2225، لرنر و همکارانش 2227هودی و همکارانش )

به منظور کسب (. 66-259و  12-14، صفحات 1995، وینر 2226تیدنس 

اطالعات و یافتن مسیر اقدامات، افراد عصبانی نیز در پژوهشی شرکت داده 

 .شدند

با وجود یک روند شناختی، افراد عصبانی از بین روشهای مقاومت یک مورد را 

استفاده از روشهای غیر مستدل و ویژگیهای  انتخاب میکنند که اغلب مبتنی بر

عصبانیت با تصمیم گیری سرسری . ارزیابی محدود برای روشهای جایگزین است

و احتماال سریع، حساسیت کمتر به خطر، و جهت گیری نسبت به عمل در 

این پژوهشها به بررسی (. 229، صفحه 2227هادی و همکارانش )ارتباط است 

ی و قضاوتهای کلیشه ای، استفاده از جستجوی های غیر رابطه بین خشم با داور

مستدل و محدود برای کسب اطالعات و مداخالت خصمانه بر مبنای دانش 

، لرنر و 2221، لرنر و کلنر 2227هودی و همکارانش )محدود می پردازند 

 (. 2226تیدنس 

در این خصوص پیش بینی ارزش مقاومت حاکی از منطقی است که در 

جونز )مربوط به گزینش های اقتصادی و سیاسی آشکار میشوند پژوهشهای 

درست (. 1973، ورسکی و کانمن 1979، کانمن و ورسکی 2223؛ کانمن 2221
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مثل سایر گزینشهای اقتصادی و سیاسی، نتایج پیش بینی شده مربوط به 

مقاومت در برابر مشروعیت و رعایت قانون اغلب بر مبنای ارزیابی رویدادهای 

، هنجارهای اجتماعی در خصوص مداخله در کشمکشها، و سوگیریهای گذشته

 (. 2225آلبستون )ایدئولوژیک مرتبط با قوانین یا حقوق مورد ادعا می باشد 

در این روش انتخاب، از اطالعات موجود درباره اینکه چگونه یک تصمیم به 

ی پیامدهای سیاسی همچون بی نظمی و اغتشاش، خشونت یا سایر مقهورساز

محاسبه اشتباه نیت و مقصود . های شدید منجر میشود چشم پوشی خواهد شد

قانونی طرف دعوی نیز زمانی اتفاق می افتد که مقاومت کنندگان آنها را از آنچه 

هستند غیر قابل اعتمادتر و قدرتمندتر میدانند، که این همان جابجایی شیطان 

غلط و اغراق درباره نیت اگرچه محاسبه (. 1987ساباتیر و همکارانش )است 

طرف دعوی، فرد یا گروه را تحریک و ترغیب میکند که در برابر رعایت قانون از 

خود عکس العمل نشان دهد، این محاسبه نادرست متعاقبا منجر به خموشی و 

نهایتا میتوان گفت، اطالعات موجود درباره محیطها و شرایط . انزوا می شود

ارها، مکانهای عمومی یا رسانه دادگاه ها، قانون گذثل محلی، مکانی و سازمانی م

ها که امکان برهمکنش و مداخله بین مقاومت کنندگان و یا بیان اظهارات 

مقاومت کنندگان در برابر مشروعیت را ممکن و میسر می نمایند نیز بر انتخاب 

بکت و )برای مقاومت کردن یا نحوه مقاومت موثر و تاثیر گذار خواهند بود 

 (. 2226، نلسن 2226، 2225، مارشال 2223، هافمن 2225من هاف

 

 روش مقاومت دربرابر مشروعیت 

وقتی روشی برای مقاومت ارائه میشود، دو استراتژی کلی پیش روی مخالفان 

مشروعیت گذاشته می شود تا به این ترتیب دادخواست خود درباره منزوی 

اتژی مقاومت درونی باعث استر. شدن اجتماعی یا خودسری را منتقل نمایند

میشود مقاومت کنندگان از طریق سازمانهای قانونی، چالشهای مربوط به مفاد 

اغلب اتخاذ این استراتژی به معنی آن . قانونی یا کاربرد قانون را بیان نمایند

است که مقاومت کنندگان از سازمانهای قانونی برای بحث درباره نقض 
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مشروعیت رژیم یا نهادهای آن . ستفاده میکنندحقوقشان، و نقض اجرای قانون ا

در عوض، مشروعیت و . که قانون را تصویب نموده یا اجرا میکنند انکار نمیشود

 ، صفحات2228فیتز پاتریک، )روند قانونی به ابزاری قدرتمندی تبدیل میشود 

xi-xv .) استراتژی مقاومت بیرونی استفاده از مشروعیت را انکار نموده و روابط

اغلب با رجوع به . اختاری قدرت را نقض میکند که درون آن پنهان شده اندس

بحثهای فرهنگی، اخالقی یا مذهبی، مقاومت کنندگان بیرونی در صدد رهایی از 

در . ار استاز رژیمی خارج میشوند که قانون گذمشروعیت هستند و اغلب 

هم ترکیب و ادغام بسیاری از موقعیتها مقاومت کنندگان این استراتژیها را با 

نموده و در زمانهای مختلف از استراتژی به استراتژی دیگر تغییر موضع میدهند 

برای تسهیل . زیرا آنها در صدد یافتن روشی موثر برای تغییر شرایط خود هستند

هر استراتژی، آنها میتوانند ترکیبی از تاکتیکهای ویژه را در تالش برای مخابره 

گزارش آنها روشی . درباره قدرت مشروعیت بکار گیرند گزارش اجتماعی فرهنگی

اجتماعی است که بیان میکند چگونه استیالی قانون یا مجموعه قانونی موجب 

تحریک انزوای اجتماعی یا تحمیل آسیبهای اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی یا 

 . فیزیکی به مقاومت کنندگان میشود

رباره تغییر وضعیت قانونی و حقوقی مقاومت کنندگان برای بیان گزارش خود د

در بسیاری از موارد، گزارش یک نفر برتر بوده و تالش . خود استدالل می آورند

میکند افراد دیگر را به مقاومت در برابر مشروعیت و رعایت قانون ترغیب نماید 

موقعی که درباره نحوه (. 49-1342، صفحات 2223، 1995اویک و سبلی )

ا گزارشات مقاومت کنندگان تصمیم گیری میشود، عوامل برقراری ارتباط ب

مقاومت کنندگان . متعددی در انتخاب تاکتیکهای مقاومت کننده موثر هستند

افرادی که از نظر اجتماعی منزوی . اول باید تعیین کنند چگونه اقدام نمایند

میشوند یا افرادی که شرایط مشابهی دارند ممکن است به تنهایی مقاومت 

به همین ترتیب، آنها میتوانند از حمایت جمعی، و اتحاد برای مشکل . ندنمای

تاکتیکی که مقاومت (. 24-128، صفحات 1994مک کان )خود برخوردار شوند 

کنندگان انتخاب میکنند به چارچوبهای فرهنگی نیز بستگی دارد که ریشه در 

نشانه های بویژه اینکه، تجربیات مشترک و . تاریخ و تجربیات جمعی دارند
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ماهیت مذهبی، نژادی یا آگاهی عمومی درباره موفقیتها و شکستهای تظاهرات 

-322، 99-69، صفحات 1997جاسفر )قبلی نیز بر انتخاب تاکتیکها موثر است 

34 .) 

سوم اینکه، حضور کارآفرینان سیاسی یا رهبران جنبشها که احساسات شخصی 

انزوا یا خودسری را به نوعی  و فردی، عصبانیت و خشم نسبت به موقعیتهای

روش مقاومت سازمان یافته تبدیل میکنند تحت تاثیر انتخاب روش مقاومت 

کارآفرینان سیاسی انحرافات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در . است

مشروعیت یا اعمال روشهای قانونی پیچیده را شناسایی کرده و مشخص میکنند 

آنها همچنین هدف مقاومتشان را . دارند و توجه خود را به آن معطوف می

اولویت بندی کرده، درباره روشهای برقراری ارتباط با مشکل آنها گزارش تهیه 

میکنند، روشها یا مشوقهایی را برای افزایش حمایت از مقاومت آنها پیشنهاد 

میکنند، و این حمایت را به مفاد قانونی و اجرای مشروعیت اعمال میکنند 

، مک 82-163، صفحات 1972، لیپسکی (76-167، صفحات 1995لیخباخ، )

نهایتا، مقاومت کنندگان باید فرصتها (. 134-124، 88-86، صفحات 1994کان 

آنها برای . را شناسایی کنند و منابع مورد نیاز برای تغییر قانون را کسب نمایند

دادگاه  مطرح کردن منافع خود نیازمند آگاهی درباره دسترسی به سازمانها مثل

ها، آگاهی درباره قانون و سایر روشهای تظاهرات که ممکن است ارائه شوند و 

( پول، زمان، عضویت، دستیابی به رسانه ها) نیز منابع افزایش منافع خود 

 (. 2224، پدریانا 1999، مک آدام 86-48، صفحات 1994مک کان )هستند 

 تاکتیکها و استراتژیهای درونی 

ای مقاومت نیازمند سرمایه گزاری در تاکتیهایی است که استراتژی درونی بر

این نوع از مقاومت مشروعیت را منشاء . مشروعیت را به مبارزه می طلبد

مشروعی می داند که مقاومت کنندگان را تحریک میکند درباره بی توجهی های 

اجتماعی و یا استبدادی که در زمینه های قانونی با آن مواجه هستند و تجربه 

آنها سعی میکنند به کمک گزارشاتی که به . یکنند تجربیات خود را ارائه نمایندم

زبان حقوقی و قانونی بیان میشوند، از مشروعیت بعنوان ابزاری برای اهرم بندی 
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امتیاز انحصاری سازمانهای قضایی و نیز کاهش اشکاالت و دستیابی به خواسته 

، 2226، 79-138صفحات ، 1994، مک کان epp 2228)ها استفاده کنند 

این گزارشات نشان میدهد چندین تاکتیک بر استراتژی (. 1982، زمنس 2228

 . درونی مقاومت تاثیرگذار است

 

 شکایت و تهدید از سوی افراد 

افراد میتوانند ویژگیهای مشروط و بی پایان قانون و یا احکام حقوق شفاهی را 

برای مثال، افراد میتوانند به . نمایندبرای مقاومت در برابر مشروعیت جایگزین 

مجریان قانون گزارشات دروغین و غلط بدهند یا تالش کنند مجریان قانون را 

گمراه نمایند، آنها میتوانند تفسیرشان را از مقررات قانونی زیر سوال ببرند، 

میتواند ادعای آنها مبنی بر صالحیت داشتن را مورد تردید قرار دهند یا میتوانند 

طور فیزیکی فضایی را تسخیر نموده یا اسناد و شکایتهای رسمی را تهیه نمایند ب

، اویک و سبلی 2221گیلیوم )که صالحیت قانونی آنها را مورد انتقاد قرار دهد 

بویژه اینکه افراد میتوانند از این تاکتیکها در تماس (. 63-1352، صفحات 2223

یان قانون فعال در سطح خیابان نیز با افسران پلیس، عوامل بازرسی و سایر مجر

س، عوامل بازرسی شکایتهایی که با تماس حضوری با پرسنل پلی. استفاده کنند

ار  انجام میشوند، و شرکتها میتوانند مقاومت فرد نسبت به و نظارت قانون گذ

نامه به افسران نیز . استفاده آنها از اختیارات و صالحدید قانونی را بیان نمایند

ننده دیدگاه قانون و عدالت است که تفسیر و تعبیر حقوقی و نیز اجرایی بیان ک

نوع دیگری از مقاومت (. 2226لوول، )کردن تصمیمات را به چالش میکشد 

مثال، بعد از طالق یکی از والدین میتواند اجرای . فردی این پا آن پا کردن است

و مجادله درباره حق حکم طالق را با تاخیر در پرداخت نفقه بچه ها و یا بحث 

. مالقات فرزند به تاخیر بیندازد که خود بیانگر نارضایتی از حکم طالق است

فردی که بخاطر معلولیت جسمی، نژاد . خطر دادرسی یکی از انواع مقاومت است

و جنسیت تبعیض در محل کار خود را تجربه میکند در خطر ناآشکار حکم اقدام 

 . قانونی قرار دارد
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عدم قطعیتی که خطر دادرسی اعمال میکند، کارمندان خود را برای  در پاسخ به

تامین منافع کارفرما همساز و سازگار نموده یا از روند درون سازمانی برای 

کاهش خطر دادخواهی و دعویهایی استفاده میکنند که با خواسته مقامات 

 ، مارشال1993، ادلمن و همکارانش 1992ادلمن )قانونی مخالفت میکند 

خطر اقدام قانونی نیز موجب تحریک افراد، سازمانهای غیر انتفاعی، (. 2225

کسب و کارها و دولتها میشود تا برای فرونشاندن تعارضات و مناقشات از طریق 

گفتگو یا جلوگیری از خطرات ناآشکار قانونی و نیز استفاده بالقوه از پیچیدگی 

، 2229، اپ 2226بارنز و برک ) قانون برای مقاومت خط مشیهایی را اتخاذ کنند

علیرغم شانس و فرصتی که این نوع مقاومت دارد، (. 1978راس و لیتل فیلد 

این خط مشیها اغلب تالشهای دسته جمعی و گروهی طراحی شده کارافرینانی 

در عوض، هدف . نیست که بتواند اعتقاد و باور به مشروعیت را به چالش بکشند

 . تفاده های خودسرانه از قانون استآنها تشفی افراد بخاطر اس

 

 مشروعیت افراد 

دعوی قضایی به افراد فرصت میدهد با مفاد مشروعیت و نحوه کاربرد آن از 

افراد، اغلب زنان و فقرا، . سوی قانونگزاران و سازمانهای قانونی مخالفت کنند

 میتوانند از دادگاه ها یا حل و فصل مناقشات قبل از تشکیل جلسه رسیدگی

بعنوان فرصتی برای بیان گزارش و شرح حال خود درباره موقعیت اجتماعی و 

با اینحال، ازآنجایی که این افراد معموال از حمایت . هویت خود استفاده کنند

یدادها برخوردار نیستند، قانون حرفه ای یا جمعی برای بیان گزارش و شرح رو

نی بیان نموده و تصمیماتی اران و قضات اغلب گزارشات آنها را به شکل قانوگذ

اویک و )قانونی صادر میکنند که وضعیت نامساعد طرف دعوی را بدتر میکند 

، 171-118، صفحات 1994، مک کان 1994بالک  –، الزاروس 1992سلبی، 

، یوونسون 1992، وایت 1994، سنگ 1994، مور 23-18، صفحات 1995مری 

انجام شد، چون آنها باید در  همچنین، طبق پژوهشی که در کشور هلند(. 1993

این رقابت برنده شوند، برای در امان بودن نسبت به آسیبها با مشکالتی روبرو 
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با این حال، این نمونه های مقاومت حاکی از  (.1991وان کوپن و مالش )هستند 

آن است که دعوی قضایی هنوز بعنوان تاکتیکی محسوب میشود که برای انتقام 

ر مقابل گروه هایی است که از مشروعیت بهره مند جویی و کسب قدرت د

 . میشود

 

 

 اقدامات توسط تحرکات اجتماعی و گروه های ذینفع 

تالشهای جمعی برای طرح شکایت درباره شرایط نامساعد و اشکاالت مربوط به 

شکایت درباره قانون و سازمانهای قانونی . اصطالحات قانونی حائز اهمیت هستند

شهای قانونی گروهی مثل کمپینهای سازمان یافته نامه نگاری، را میتوان به رو

تفسیر حقوقی و انتشار در رسانه ها، حضور در میزگردها، رژه ها، تحریمها، و 

تدارک کمپینهای سیاسی به سایر روشهای تظاهرات انجام داد؛ اعمال فشار و 

 ، اسپلند2225بکت و هافمن )اران و دعوی قضایی کمک میکند قانون گذ

کارفرمایان سیاسی نیز میتوانند جنبشهای اجتماعی را (. 1997، جاسفر 1994

در گروه های ذینفع سازمان یافته به منظور هدایت و حفظ مقاومت مذکور 

توسعه دهند، اتحاد ایجاد کرده و مقامات دولتی را تحت تاثیر قرار داده و از 

شکالت استفاده روشهای مختلف، و بویژه حق قانونی صحبت کردن و بیان م

در بسیاری از این اقدامات مقاومت کنندگان از گزارشی فرهنگی درباره . نمایند

نقض حقوق استفاده میکنند و یا افراد را تشویق میکنند حقوقشان را مطالبه 

نمایند یا در فعالیتهایی شرکت کنند که مختص تامین حق و حقوقشان است 

 (. 2222، پلیتا 2226مک کان )

روش دیگر مقاومت برای جنبشها یا گروه ها از طریق خلق سازمانهایی است که 

میتوانند از قوانین و مفاد قانونی که هویت اجتماعی آنها را به حاشیه میکشاند 

سازمانهای فرهنگی همچون مدارس مسیحی و کلیسایی نیز این . بگریزند

تحده آمریکا اعمال مقاومت را به آن دسته از تصمیمات قضایی دولت ایاالت م
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میکنند که مطالعه انجیل، عبادت، دستورالعملهای مذهبی، و خلق دانش در 

 (1994بوور ). مدارس دولتی را محدود میکنند

  

 دعوی قضایی از طریق مالکیت اشتراکی 

برخی از جنبشها نیز میتوانند بطور قانونی ازطریق دعوی قضایی در این مقاومت 

در رژیمهایی که به افراد مشهور اجازه میدهد در سیاست . مشارکت نمایند

شرکت نمایند، جنبشهای اجتماعی شرایط موجود در خصوص انزوای اجتماعی و 

قض حقوقشان نیز استبداد و خودسری را توسط تهیه گزارشاتی در خصوص ن

با این حال، دعوی قضایی درحال تبدیل (. 1998اپ )مورد اعتراض قرار میدهند 

، 2227مصطفی )شدن به تاکتیکی متداول برای مقاومت در رژیمهای مستبد 

، هازمیر 2221بویل و تامسون )، و نیز مباحث فراملی می باشد (2229تزکر 

ن نوعی مقاومت بخاطر اشتیاق به مشارکت در مرافعه جمعی بعنوا(. 2229

هزینه نسبتا کم آن و نیز توانایی در ارائه داوریهایی است که قانون را تغییر 

میدهند و یا درباره هویت قانونی و حقوق گروه های زیان دیده پیامی منتقل 

 . میکنند

جنبش یا گروهی که در شرایط نامساعد قرار دارد زمانی موثرتر خواهد بود که از 

ر خصوص طرح دعوی برای شرایط نامساعد خود برخوردار باشد آگاهی الزم د

که بصورت انکار حقوق قانونی و نیز دستیابی به سازمانها و ارگانهای فتوی 

ساختار . و حمایت از این ساختار مطرح میشود( قضاوت کننده )دهنده 

پیشتیبان نیز شامل گروه ها یا جنبشهایی است که از تغییر قانون و حقوق 

نفع می برند و اینکه به تخصیص و تامین مالی هزینه های طرح دعوی و فردی 

در (. 1998اپ )نیز مهارتهای قانونی حرفه ای در بلند مدت کمک میکند 

پژوهشهای بسیاری بطور مفصل بررسی شده است که چگونه جنبشهای مقاوم 

در اران بر حمایت سیاسی و دالیل قانون گذ در رژیمهای دموکرات و قدرت طلب

، 2227هالیدی و همکارانش )خصوص طرح دعوی در این زمینه متکی هستند 

این (. 2224، شن گلد و سارات 2226، 2225، 2221، 1998سارات و شنگولد 
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حقوق دانان استداللهای قانونی در اختیار طرف دعوی قرار میدهند که مفاد 

دگاه های حقوقی قبلی را به چالش کشیده یا احکام دادگاه ها را توسط دا

اپ )استیالفی در حمایت از تغییرات در اصول قانونی و حقوقی اصالح میکنند 

اغلب طرح دعوی در (. 1992؛ اپستین و کابیلکا 622-598، صفحات 2228

خصوص مقاومت در برابر مشروعیت نیازمند یک کمپین برنامه ریزی شده برای 

ه استینافی است، حمایت از یک قانون خاص یا تفسیر قانونی از یک دادگا

بنابراین گرو های مقاوم باید این محکمه ها را با قضات یا قوانینی اداره کنند که 

به نفع دعوی آنها و سازمانهای سیاسی باشد که بعدا ممکن است غلبه و پیروی 

، صفحات 2228؛ 4-222، صفحات 1998اپ )آنها را در آن دادگاه اجرایی نماید 

597-98 .) 

ر شرایط نامساعد قرار دارند، نیز میتوانند در کمپینهای تبلیغاتی گروه هایی که د

و البیهای تقنینی شرکت کنند تا پیمانهای خود را برای حمایت از قانون و نیز 

اصالحات ساختاری که ممکن است تغییر الگوی تضمیمات حقوقی و قضایی 

دها برای در ایاالت متحده چنین گروه هایی از کاندی. نمایند فراخوانباشد 

انتخابات یا انتصابات قضایی به منظور خلق قانونی که پذیرای زیر سوال بردن 

تاکتیکهای دیگر شامل کمک کمپین به . این اصل باشد حمایت میکنند

کارمندانی است که مخالف اقدام قضایی هستند که شرایط حمایت نامساعد مالی 

نموده و تبلیغات منفی  برای ادامه طرح دعوی را توسط یک گروه متضرر تائید

درباره تصمیم دادگاه یا قاضی که مخالف با ادعاهای گروهی متضرر شده است را 

، صفحات 2229، میلر 24-223، 19-218، صفحات 2229بریسبن )رها میکند 

125-33  .) 

 

 مقاومت در برابر رعایت قانون از سوی ماموران دولتی 

وی ماموران دولتی بخاطر مفاد حقوقی اکثرا مقاومت در برابر رعایت قانون از س

چنین مقاومتی در رژیمهایی مثل ایاالت متحده آمریکا مرسوم است . قانون است

که در آنجا قدرت و فدرالیسم که از نظر ساختاری از هم جدا و تفکیک شده اند 

انتقاد از تصمیمات قضایی برای مثال، . رقابت سیاسی سازمانی خلق  میکنند
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ایاالت متحده اغلب زمانی رخ میدهد که آنها فکر میکنند اران قانون گذ

. پاسخشان موجب افزایش و ترغیب به حمایت از انتخاب مجدد آنها خواهد شد

آنها قانون، تصمیم قضاویی، یا سایراقدامات قانونی در سخنرانیها، رسانه ها و 

وانینی را مصاحبه ها را یا حمایت میکنند یا تقبیح می نمایند، و مطبوعات نیز ق

انتشار داده یا معرفی میکنند یا اصالحات ساختاری را پیشنهاد میکنند که 

تالشهای قانونی برای اتخاذ تصمیمات قضایی . شانس کمی برای تصویب دارند

نامتداول بوده و معموال بر تصمیم گیریهای غیر محبوب درباره حقوق افراد 

رسی ساختاری قانونی هستند که تمرکز دارند و نتیجه دعوت دادگاه به منظور بر

اران میتوانند از طریق قوانینی که با این حال، قانون گذ. ه اندقبال تصویب شد

سرمایه گزاری برای دادگاه ها را کاهش میدهد بر قوه قضائیه فشار آورند، قوانین 

بریسبون )آن را تغییر دهند یا تغییراتی در انتخاب اعضای آن اعمال کنند 

، 27-116، صفحات 1999، کانون و جانسون 223، 21-219، صفحات 2229

 (.  184-134، 124-15، صحفات 2229میلر 

به عقیده قانون . ی مقاومت کنندمدیران نیز ممکن است در برابر اقدامات قضای

اران، چنین مقاومتی رایج و متداول نیست و معموال محدود به مواردی است گذ

ورای . جر به خلق مزایای سیاسی شودکه در آن اعالم پاسخ ممکن است من

اظهارات عمومی درباره مقاومت یا حمایت، در برخی از رژیمها ممکن است قوه 

مجریه با معرفی کردن متحدان سیاسی خود یا با دستور دادن و نظارت بر عوامل 

اجرای قانون نوع خاصی از موارد جنایی یا مدنی را تحمیل کند و یا با نشان 

ان حامی دادگاه برای گزارش داوری استینافی و یا چغلی کردن و دادن خود بعنو

. تغییر دیدگاه های مدیران سعی کنند برخی از تصمیمات آتی را تغییر دهند

علیرغم شکایتها، قوه مجریه نیز از ابزارهای قانونی برای مقاومت در برابر قانون 

ان پلیس، پیگیری با وجود احکام قانونی، آنها در برابر افسر. برخوردار است

کنندگان و بازرسان قسم میخورند و ارائه کنندگان خدمات دولتی نیز میتوانند با 

توجه به صالحدید خود برای دستگیری یا احضار به دادگاه بخاطر ارتکاب به 

جرایم مدنی، انجام اعمال جنایی یا مدنی، توافق قبل از محاکمه، تهدید افراد به 
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تکاب به جرم یا نقض قوانین مدنی یا تکذیب کردن شیوه های مختلف بخاطر ار

، لیپسکی 1984، هاوکینز 1992فلمینگ )خدمات دولتی خاص اقدام نمایند 

1982 .) 

گزارش قانونی ارائه شده درباره سوء استفاده زندانیان ایاالت آرکانزاس و تگزاس 

 مشخص می نماید که چگونه افسران ایالتی از تاکتیکها قانونی و روشهای

بروکراتیک برای به تاخیر انداختن یا خنثی کردن پیاده سازی اصالحات مورد 

، صفحات 1999فیلی و رابین )نظر دادگاه برای مدیریت زندان استفاده نمودند 

نهایتا، داوریهای دادگاه های رده پایین تر در برابر رای دادگاه (. 51-59

این فعالیت ممکن . کننداستینافی درباره مشروعیت و رعایت قانون مقاومت می

است زمانی رخ دهد که نظر دادگاه استینافی دربردارنده اظهارات مبهم ، نظرات 

متعدد و استفاده نامناسب از رویه قضایی باشد، یعنی زمانی که دادگاه استینافی 

فاقد صالحیت سیاسی برای اجرای داوریهای خود در محاکم قضایی باشد یا 

و اجتماعی محلی و غرض ورزیهای ایدئولوژیک زمانی که فشارهای سیاسی 

موجب ترغیب قضات دادگاه های رده پایین تر برای مقاومت در برابر پیاده 

 (. 57-29، صفحات 1999کان و جانسون )سازی کامل قانون استینافی میشود 

همانند سایر تالشهای سیاسی برای مقاومت در برابر مشروعیت، اقداماتی که 

 .رده پایین تر انجام میشوند بسیار نادر هستند توسط دادگاه های

  

 استراژیها و تاکتیکهای بیرونی 

بعنوان چالشی برای تقویت کردن روابط در یک رژیم، یک استراتژی بیرونی، 

این چالش شامل . اعتقاد به مشروعیت و قانونی بودن ساختار آن را نمیپذیرد

. شروعیت رژیم تجاوز می نمایدگزاراشات و اقداماتی است که از بعد ساختاری م

متعاقبا، این استراتژی مقاومت اغلب حاکی از نوعی تفکیک و تجریه استداللی 

مقاومت کنندگان نه می (. 45-143، صفحات 1994پاسیفیسی  -واگنر)است 

توانند شرایط نامساعد خود یا خودسری قانونی در زبان قانون را بیان کنند نه 

طق ایدئولوژیک، مذهبی یا هنجاری استفاده کنند که میتوانند از زبانی با من
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، صفحات 2222بریسبین )مفروضات ساختاری مشروعیت دولت را انکار نماید 

 (.37-161، صفحات 2228، اسپید 27-314، صفحات 1998، گیلی 228-18

تاکتیکهای بیرونی که بعنوان دعوی های حقوقی نیز مطرح میشوند قدرت 

نی را انکار میکند که حامی افراد و سازمانهایی است که در سازمانها و شرایط قانو

انزوای اجتماعی قرار دارند و یا بطور خودسرانه و اختیاری زندگی مقاومت 

مقاومت کنندگان میتوانند تاکتیکهای متعددی را . کنندگان را کنترل میکنند

 . بعنوان بخشی از استراتژی بیرونی مقاومت اتخاذ نمایند

 

 سرنگونی حکومت توسط افراد 

حتی در رژیمهای سرکوب کننده افراد و گروه ها، فضایی برای اظهار مقاومت در 

برابر مشروعیت قانون پیدا میکنند، بویژه برتری که برای افراد قائل هستند یا 

صالحیت و اختیاراتی که به مقامات رسمی دولتی نسبت میدهند نیز خود حاکی 

فرد بی خانمان با افشا (. 82-136، صفجات 1992اسکات )از این موضوع است 

. کردن انزوای اجتماعی ناشی از قانون می تواند کنترل اموال را به مبارزه بطلبد

غر زدن درباره اختیارات دولتی یا روشهای متداول در مکالمات عادی و روزمرده 

ت اغلب بیان خصومت و ضدیت فرهنگی بر مبنای ارزشهای غیر قانونی اس

برنامه های خیالی و برخی از برنامه های (. 92-69، صحفات 2221گیلیوم )

واقعی و تاک شوهای تلویزیون کانادا و آمریکا داستانهای ملی درباره جرایمی 

هستند که معموال تبرئه میشوند و نکات فنی را توضیح میدهند و حاکی از عدم 

افراد بوده و اقدام  مشروعیت گزارشات حقوقی و قضایی در خصوص حق و حقوق

 (. 2223دایل )متقابل بر علیه طبقه متمرد و قانون شکن را پیشنهاد میکنند 

لطیفه هایی که حقوق دانها درباره قانون میگویند حاکی از خودسری در روند 

نقض آشکار قانون توسط مقاومت کننده های (. 2225گاالنتر )قانونی است 

کسانی که از . قانون را انکار میکنند فردی رخ میدهد که جنبه های هنجاری

سرطان رنج میبرند در واقع با مصرف ماریجوآنا به منظور درمان، قوانین مربوط 

به مواد مخدر را نقض میکنند، مردانی که چندین همسر دارند مقررات مربوط به 
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اخیرا، افراد با قوانین و تصمیمات قضایی . روابط خانوادگی را نقض میکنند

مثال، افراد فقیر قوانینی . یکنند که بر وضعیت اقتصادی آنها تاثیر داردمخالفت م

را نقض میکنند که درباره دریافتی و استفاده از مزایای دولتی برای کسب درآمد 

، 2221گیلیوم )به منظور تامین خوراک، پوشاک و سرپناه آنها می باشد 

طالق، یا از دست  در مقابل، آسیب فردی یا موارد مربوط به(. 92-89صفحات 

دادن یک انسان مواردی هستند که با پرداخت خسارتهایی که قانونا اعطا میشود 

وان کوپن و مالش )تا با از بین بردن منافع گروه های ذینفغ مخالفت نمایند 

1991 .) 

  

 نافرمانی مدنی : سرنگونی جمعی 

وعیت جنبشهای اجتماعی و گروه های ذینفع میتوانند گامهایی ورای مشر

بردارند تا به این ترتیب آن را نقد کرده یا اختیارات و صالحیت ساختاری آن را 

نافرمانی مدنی یا نقض جمعی غیر خشن قوانین مدنی و جزایی بر . رد کنند

مبنای ارزشهای اخالقی و مذهبی بعنوان تاکیک و مقاومت نسبت به مشروعیت 

 (.  2224توروئو )در نظر گرفته میشود 

مونه میتوان به اعتصاب و تجمعات غیر قانونی ، شب بیرون ماندن های بعنوان ن

غیر قانونی به عنوان اعتراض، و سایر کارهایی که برای تصرف و اشغال غیر 

قانونی فضایی انجام میشود ، رژه ها و تظاهرات غیر قانونی، و سایر اعتراضات غیر 

مشروعیت، ماموران اجرای قانونی اتفاقی و بدون برنامه ریزی بر علیه نمادهای 

بریسبن )قانون، یا سازمانهایی که قانونا دارای نفوذ و قدرت هستند اشاره نمود 

، تامپسون 1972، لیپسکی 66-251، جاسفر صفحات 98-142، صفحات 2222

در این نمونه ها، مقاومت کننده خود انتخاب میکند که به شیوه ای (. 1975

کند و توجه افراد و سایرین را به دالیل خود  کامال مسالمت آمیز قانون را نقض

جلب نموده و پاسخها و عکس العملهای سیاسی مثبت را برای کاهش شرایط 

 . نامساعد خود ترغیب نماید
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 قانون شکنی توسط ماموران 

رژیمهای سیاسی قدرت طلب، رژیمهایی که قدرت را بین سازمانهای مشخصی 

تقسیم میکنند، و رژیمهایی که درآن مقامات رسمی ارشد برای کنترل ماموران 

اداری تحت فرمان خود با محدودیتهایی روبرو هستند شانس مقاومت و مخالفت 

بگان سیاسی در رژیمهای قدرت طلب، نخ. با حقوق و قوانین مدون را دارند

برخی اوقات قانون را دستکاری و تحریف می نمایند تا به این ترتیب اقدامات 

نخبگان قدرت طلب . قانونی مخالفان سیاسی مثال تظاهرات را سرکوب نمایند

اغلب از چابلوسی و تملق بعنوان ابزاری برای کنترل احزاب سیاسی، جنبشها و 

قوه قضاییه که . ی استفاده میکنندگروه های اجتماعی، مذاهب و یا آرای دولت

سمبل قانون در هر کشور است در این شرایط مقاومت می نماید و این درحالی 

است که نخبگان سیاسی دعوی خود در خصوص حقوق و اقدامات قانونی را 

، پریرا 2228، مصطفی 2228، مگالونی 2228گینزبرگ )محدود می نمایند 

سازمانهای مشخصی تقسیم میشود، در رژیمهایی که قدرت بین (. 2228

ماموران رسمی دولت میتوانند با مشروعیت قانون مخالفت و مقاومت نمایند 

بویژه وقتی قوه قضائیه قوانین را به گونه ای تعریف میکند تا منافع سیاسی آنها 

برای مثال، علیرغم قوانین و تصمیمات دادگاه عالی ایاالت متحده ، . تامین نشود

این . ی محلی در مدارس قانون منع دعا در مدرسه را نپذیرفته اندماموران رسم

امر حاکی از آن است که، ماموران عالی محدودیتهایی در کنترل خود بر عوامل 

 . اداری زیردست و تبعی دارند

برای مثال، برای مقامات عالی دشوار است که استفاده از زور، رشوه خواری، 

ر قانونی را کنترل کنند که افسران پلیس تبعیض نژادی و سایر اقدامات غی

میتوانند برای مقاومت در برابر قوانین ساختاری، مدون و اجرایی از آنها استفاده 

 . نمایند و نظم اجتماعی و سیاسی را برای تامین منافعشان تدوین نمایند

 خشونت 

به  افرادی میتوانند انتخاب کنند که بعنوان مقاومت در برابر مشروعیت قانون

افراد میتوانند به تنهایی یا در . شیوه های مختلفی در خشونت شرکت نمایند
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گروه های کوچک در مقابل قوانینی که بنظرشان ناعادالنه است مخالفت و 

برای مثال، به منظور اعتراض به سقط قانونی جنین، اریک . مقاومت نمایند

و  1996بین سالهای  رادولف پارک المپبیک آتالنتا و کلینیکهای سقط جنین را

برای اعتراض به قوانین کار و حکم توقیف در خالل . بمباران نمود 1998

اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ، برخی از افراد در اقدامات برنامه ریزی 

نشده و بدون ساماندهی، مدیران کارخانه و اعتصاب شکنان را تهدید به مرگ 

، 2222بریسبن )ه استفاده نمودند کردند و از مواد منفجره، تجاوز و اسلح

تالشهای سازمان یافته برای جایگزین کردن اختیارات (. 227-192صفحات 

قانونی ناکارآمد و ناعادالنه مثل پارتیزانها و اوباش نیز موجب اعمال خشونت در 

(. 92-39، صفحات 2228کریک پاتریک )برابر مشروعیت قانون خواهد شد 

امات سیاسی اغلب شامل مخالتفهای خشونت آمیز شورشهای مردمی بر علیه مق

برای مثال، قوانین کار و قوانین زمین و روشهای قانونی . بر علیه مشروعیت است

در کیاپس، مکزیک، وضعیت نامساعد و نوعی انزوا را در بلند مدت بر ساکنان 

در سال (. 92-261،صحفات 1998گیلی )هندی بومی آن منطقه تحمیل نمود 

ت مکزیک قانون اساسی و سایر قوانین را به شیوه ای تغییر داد که ، دول1992

بومیان آن منطقه با پایان یافتن اصالحات ارضی، کاهش سوبسیدها و کمک 

های مالی روستایی و نیز آغاز به کار خصوصی سازی زمینهای آن منطقه در 

ا حزب زاپاتیست 1983اگرچه از سال . شرایط نامساعد بیشتری قرار گرفتند

(EZLN ) مخالف دولت و زمین داران بود، تغییرات قانونی توسط دولت تمایل

بومیان آن منطقه برای کمک به این حزب و سایر گروه های مردمی را تحریک و 

 .ترغیب نمود

رهبران این گروه بسرعت از نارضایتی مردم از قانون استفاده کردند و به این 

خود مختار و قانون همگانی در شهرهای  ترتیب ارتشی را ایجاد کرده و دولتهای

بعد از درخواست همکاری از سوی حمایت کنندگان، . حاشیه ای ایجاد نمودند

حزب زاپاتیستا و گروه های دیگر ترکیبی از قوانین عادی و بدیهی کاتولیک، 

فسلفه آزادی، حقوق عادی و رایج افراد، گفتمان جهانی حقوق انسان، تئوری 
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ن دولتی را برای بیان مطالبات مردمی به منظور  بازشناسی مارکسیست، و قانو

 . قانونی حقوق جمعی و حقوق بومیان و نیز حقوق زنان را تهیه و تدوین نمودند

تصرف کردند،  1994سه شهر را در سال  EZLNوقتی نیروهای غیر نظامی 

اگرچه . نفر کشته شد 145جنگ با ارتش مکزیک باال گرفت که منجر به 

ت بین زاپاتیستاها و دولت موجب آتش بس شد، اقدامات خشونت آمیز با مذاکرا

با . شدت کم بین مقاومت کنندگان و نیروهای شبه نظامی همچنان ادامه داشت

این حال، بعد از سال ها تاخیر، دولت نهایتا قوانینی را وضع کرد که برخی از 

گیلی )عمل پوشاند مطالبات به حق مردم و بومیان آن منطقه را بررسی و جامه 

، اسپید و همکارانش 2228، اسپید 245-169، صحفات 1998، هاروی 1998

2226 .) 

 

 خروج 

اگر مقاومت کننده ای متوجه شود که گزینه های قانونی وجود ندارد و 

استراتژِیهای برونی، غیر کارآمد و بدرد نمیخورند، تاکتیک نهایی صرفا ترک 

برای مثال، . روعیت یا سیستم قضایی استموقعیت جغرافیایی تحت کنترل مش

در خالل جنگ ویتنام، برخی از آمریکاییها در مقابل قوانین مربوط به خدمات 

(. 2221هاگان )ارتش اجباری از طریق ترک کردن کشور مخالفت کردند 

همچنین مالیات مذهبی در بلند مدت موجب . قوانینی که مجازات کننده بود

شد تا به کشورهای مهاجرت کنند که رژیمهای آنها  تشویق و ترغیب این گروه

 . در برابر عقاید مردمی مدارا کند

 

 پیامدها و نتایج مقاومت 

مقاومت در برابر مشروعیت قانون چه پیامدهایی در پی دارد؟ هیچ تئوری یا 

در واقع، . نظریه جامعی وجود ندارد که بتواند عواقب این مقاومت را ارزیابی کند

بل توجهی درباره شناسایی پیامدهای موثر و کارآمد مقاومت در برابر بحثهای قا

قانون و نیز و درباره استفاده از ارزیابی ها یا روشهای مثبت گرایان و مفسران 
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، 1978هندلر )درباره پیامدهای مقاومت در برابر مشروعیت قانون موجود است 

ها مقاومتی را اکثر پژوهش(. 1996، رزنبرگ 1996، مک کان 41-34صفحات 

بررسی میکنند که در آن اقدام افراد در حیطه قانون است و تاکتیکهای قانونی را 

اگرچه بسیاری از مطالعات موردی در این خصوص موفقیت های . به کار میگیرند

ملموسی را بر علیه کسانی نشان میدهد که از قانون استفاده کردند و بالفاصله 

ولی دوام و ماندگاری این پیروزیها خیلی کم  بخاطر مقاومتشان محکوم شدند،

پژوهشها همچنین اینگونه استدالل می آورند که دادخواهی و . بررسی شده است

دعوی قضایی بعنوان نوعی تاکتیک مقاومت طیف گسترده ای از پیامدها را به 

برخی از پژوهشها نیز نشان میدهند دادخواهی (. 2228، 1998اپ ) همراه دارد 

این مورد موجب توسعه و افزایش آگاهی درباره . زشی فرهنگی دارداثر آمو

نابرابری و استبداد ذاتی در مشروعیت ، و موفقیت در حل و فصل مشکالت 

افرادی میشود که در این برنامه و نظام سیاسی شرایط نامساعدی دارند و نیز 

مک کان )موجب تحمیل فشار به مجریان قانون برای اجرای عادالنه قوانین است 

 (. 34-32، صفحات 2226، 93-182، صفحات 1994

دادخواهی همچون کاتالیزوری است که موجب تحریک گروه ها یا جنبشهایی 

میشود که شرایط نامساعدی دارند و سعی میکنند دستاوردهای سیاسی، 

اقتصادی یا اجتماعی را در سایر حوزه های سازمانی بدست آورده و موجب 

العملهای سازمانی کنشگرایانه برای تسهیل مفهوم  تشویق و ترغیب عکس

دادخواهی (. 9-327، 88-278، صفحات 1994مک کان )تصمیم گیری میشود 

اران و ناظران درباره موضوعاتی میشود که بر طبقه ای موجب تغییر درک قانونگذ

، که خود منجر (1998مادر )که تحت شرایط نامساعد قرار دارد موثر خواهد بود 

و نیز به ( 1999فیلی و رابین )ییراتی در روشهای اجرایی دولت میشود به تغ

طبقه ای که در شرایط نامساعد قرار دارند اجازه میدهد به سازمانهای سیاسی 

با حمایت ساختاری، خط مشی (. 2224کیچوسکی )دسترسی داشته باشند 

د به کارآفرینی، و فرصتهای موجود، جنبشهای مقاوم میتوانند در این موار

دوباره موفقیت دست یابند، یک سری مواردی را شروع کنند که مشروعیت را 
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اران را ترغیب میکند که قوانینی را تدوین نمایند طرح ریزی نموده و قانون گذ

 . که خود خط مشیهای نوین سیاسی یا بررسی مفهوم قانون را ترویج مینماید

برای مثال، ترس از اقدامات مربوط به تعهدات مدنی دولتها را تحریک میکند تا 

استانداردهای نوینی را بر مسئولیت پذیری قانونی اعمال کنند که خود نیازمند 

آن است که عوامل و نمایندگان آنها از گروه هایی که در شرایط نامساعد قرار 

مقاومت از (. 2229اپ )مایت کنند دارند مثل اقلیتهای نژادی، زنان و کودکان ح

طریق دادخواهی، افراد را برای اجرای انواع دیگر مقاومت مثال شکایت، تحریم، یا 

مقاومت آگاهی جدیدی درباره گروه های آسیب دیده . میکند فراخوانتظاهرات 

و حقوق آنها خلق میکند که خود موجب تقویت جنبشهای مقاومت میشود 

پوشش رسانه ای دادخواهی ، افراد میتوانند به دانش  از طریق(. 2222پلیتا )

کافی درباره آسیبها دست یابند، که خود پیش شرط جنبش و بسیح تحرکات 

دادخواهی موفق مقاومت نیز موجب (. 2229هالتوم و مک کان )سیاسی است 

تحریک سایر افراد آسیب دیده شده و آنها را تشویق و ترغیب می کند تا 

سازمانی را ایجاد کنند، و مشروعیتی را دادخواهی کنند که آنها شوند،  فراخوان

 .را بعنوان افرادی که در انزوای اجتماعی هستند تهدید میکند

همچنین دادخواهی موفق میتواند آگاهی عمومی را درباره گروه های آسیب 

دیده افزایش دهد و ماموران رسمی را ترغیب کند که مشکالتی را که این گروه 

، 22-229، صفحات 1978هاندلر )راد با آن سروکار دارند حل و فصل کنند از اف

یا این باور  "اسطوره حقوق"این تغییرات (. 77-227، صفحات 1994مک کان 

که اقدام قانونی موجب پرورش سیاستهای عادالنه، دموکراتیک و مشروع میشود 

، 2228روزنبرگ بااینحال، (. 79-3، صفحات 1974شنگولد )را زنده نگه میدارد 

به وضوح مخالف بود که حتی کمپینهای دادخواهی که توسط آفریقاییهای 

تشکیل شده است در مورد شرایط یی، زنان حامی آزادی سقط جنین، آمریکا

نامساعدی که آنها با آن روبرو هستند به بهبود و پیشرفتهای کمی دست یافته 

ری کلی روزنبرگ را درباره اگرچه محققان شواهدی پیشنهاد میکند که تئو. است

ناکارآمدی دادخواهی بعنوان ابزاری برای تقویت و بهبود شرایط افراد آسیب 
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، مقاومت کنندگانی که در (2229، اپ 1996مک کان )دیده به چالش میکشد 

دادخواهی دخیل هستند با موانع قابل مالحظه ای برای کاهش شرایط نامساعد 

ن موانع ناشی از شرایط درونی یک جنبش برخی از ای. خود روبرو میباشند

چون مقاومت در برابر مشروعیت تا حدودی به رهبری . مقاومت جمعی است

سازمان یافته، رهبرانی که از اقدام جمعی برای دستاوردهای شخصی استفاده 

میکنند، رهبرانی که نمیتوانند مخالفت یا فرقه بازی را در گروه یا جنبش 

برانی که نمیتوانند توسط اعضای خود به وطن پرستی مقاومت کنترل کنند، ره

یا اراده گرایی دست یابند، یا رهبرانی که نمیتوانند با سایر گروه ها یا جنبشها 

همبستگی و اتحاد ایجاد کنند مقاومت نسبت به مشروعیت را از زیر خراب 

مخالفت داخلی بیش از (. 72-263، صفحات 1995لیخباخ )کنند، بستگی دارد 

ه به افراط گرایان اجازه میدهد خود را از مقاومت کنندگان جدا کنند و هم

تاکیتهایی را اتخاذ نمایند که درک بیرونی آنها را از کل جنبش مقاومت تحت 

مقاومت از طریق دادخواهی (. 66-344،صفحات 1997جاسفر )تاثیر قرار دهد 

یش بینی نشده ای نیز موجب میشود که منازعات با منافع بیرونی و پیامدهای پ

-622، صفحات 2228اپ )روبرو شود و اینکار کارآمدی آن را محدود می نماید 

7 .) 

مخالفان این تصمیم یا سایر کسانی که این تصمیم تاثیر منفی بر آنها داشته 

است به واسطه رنج گسترده ای از اقدامات بر ضد مقاومت یا واکنشهای شدید 

از آنجایی که قضات معموال فرض را بر . مایندمیتوانند این موفقیت را خنثی ن

این میگذارند که مردم از قانون پیروی و تبعیت خواهند نمود، مقاومت کنندگان 

. موانعی را بر سر راه دستیابی به اهداف خویش متصور شده و پیش بینی میکنند

این احزاب تحت تاثیر منفی تصمیم گیریهای قضایی به نفع مقاومت کنندگان 

شاید به خاطر کمبود )د که میتوانند مسیر انکار یک تصمیم تا اجابت آن هستن

. یا موافقت ظاهری با آن را انتخاب کنند( آگاهی و دانش کافی درباره آن تصمیم

در سایر موارد مربوط به تغییرات قانونی، روشها و هنجارهای سازمانی موجب 

ن توسط نمایندگان و عوامل تشویق افراد به موافقت جزئی یا عدم موافقت با قانو

گروه هایی که تحت اینگونه تاثیرات منفی هستند (. 2212کلی )دولتی میشوند 
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همچنین میتوانند رفتار خود را به گونه ای اصالح کنند که بتوانند از موافقت 

کامل با آن تصمیمات طفره بروند و از آثار و عواقب بعدی آن تصمیم گیریها فرار 

، گولد 2226بارنز و برک )نندگان موفق را بی نتیجه بگذارند کنند یا مقاومت ک

 1952برای مثال، در اواخر دهه (. 226-193، صفحات 1994، مک کان 2221

بسیاری از جوامع به دستورات مرتبط با جدایی زدایی در  1962و اوایل دهه 

میزدند  مدارس ایاالت متحده آمریکا با افرادی که از موافقت با این قوانین سرباز

از آنجایی که آنها با دعوی در خصوص فشارهای حقوقی . واکنش نشان دادند

برای این جدایی مواجه نبودند، بسیاری از ماموران آن مناطق نسبت به این 

تعداد کمی از مناطق مسیر جدازدایی . موضوع منفعل بوده و موافقت نکردند

را طرح ریزی نمودند که  ظاهری و صوری را برگزیدند بدین منظور برنامه هایی

فقط چندتایی از بچه های سیاه پوست را برای ورود به مدارسی که همگی سفید 

پوست بودند پذیرفتند یا اینکه خط مشیهای و سیاستهای پذیرش را اصالح 

 . کردند تا احکام جدایی زدایی حقوقی را محدود کنند

ه رنج گسترده ای از در نواحی شهری تصمیمات مربوط به پرواز سفید پوستان ک

مناطق جغرافیایی مربوط به اصالحات جدایی زدایی را مجزا میکرد در واقع این 

نهایتا، مخالفان جدایی زدایی از . پیروزی کودکان سیاه پوست را محدود کرد

تظاهرات و اقدامات خشونت آمیز برای مخالفت با ماموران دولتی و اقلیتهایی 

مک آدام )ایی زدایی در مدارس موفق شده بود استفاده نمودند که در طرح جد

سایر شواهد مربوط به تفاوتهای این نوع واکنش شدید (. 2227، مارابل 1999

برای دستیابی به دعوی موفق در برابر قانون در پژوهشهای مربوط به واکنش 

نسبت به تصمیمات دادگاه عالی ایاالت متحده به نفع زنان، اقلیت ها و مدعی 

-74، صفحات 1999در مقاله کنن و جانسون )جنایی مشهود است علیه های 

 (.به طور خالصه موجود است 126-111، 78

از بین انواع روشهای واکنش شدید نسبت به مقاومت کنندگان، مدلی که بسیار 

اهمیت دارد سازماندهی گروه ها در مخالفت با پیروزیهای قانونی مقاومت 

در ایاالت متحده، این مورد به عنوان گروه های محافظه کار، . کنندگان است
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حقوقی که نیازمند  لیبرال و مذهبی رخ داده است که برای مخالفت با تصمیمات

جدایی زدایی مدارس، اصالحات برای اقلیتهایی که در شرایط نامساعد به سر 

میبرند، محافظت از مصرف کننده و محیط زیست، حقوق زنان و هم جنس 

. شدند فراخوانگرایان، و محدود کردن اقدامات و امور دینی در مکانهای عمومی 

رات حقوقی مورد حمایت و اصالحات گروه های مخالف نیز در دادگاه ها، تغیی

ساختاری پیشنهادی از طریق رفراندوم شرکت کردند که استفاده از دعوی و 

طرح مرافعه را بعنوان تاکتیکی برای مقاومت از سوی افراد آسیب دیده و اصالح 

، پرینگ و کانن 2225هاچر )کنندگان اقتصادی و اجتماعی محدود میکند 

 (. 1997، ویت و م کارکل 2228، تلیس 2228، سافورث 1996

این واکنش شدید تعارضات سیاسی گسترده ای را درباره مطالبه حقوق به راه 

برخالف دادخواهی، پیامدهای استراتژی و تاکتیکهای مقاومت هنوز به . انداخت

برای افراد فقیر، کسانی که از نظر اجتماعی طرد . توجه بیشتری نیازمند است

فرادی که سوء تربیت دارند، برای افرادی که از رهبران، شده اند، برای تمام ا

منابع، کمک سازمان یافته یا دسترسی به وکیل برخوردار نیستند، و برای کسانی 

که دانش کمی درباره تاکتیکهای مقاومت و مشروعیت دارند، به نظر میرسد که 

ق مقاومت شکایت قانونی یا تاکتیکهای بیرونی سرنگونی کشمکشهایی را خل

اگرچه افراد (. 2221گیلیوم )میکند که به این ناکامی منتهی خواهد شد 

میتوانند شرایط خود را از طریق اقداماتی بر علیه قانون از جمله شکایت، 

سرنگونی حکومت، و طرح دعوی برای مشکالت فردی بهبود بخشند، این 

با . میکنداقدامات مزایای محدود و غیر هماهنگی برای مقاومت کنندگان ایجاد 

اینحال، اگر ماموران رسمی الگوی شکایتهایی را درک کنند که ممکن است 

صالحیت آنها را به خطر بیندازد یا اگر شرکتها این الگو را تجربه کنند، میتوانند 

ادلمن و )روشها و اقداماتی را اتخاذ نمایند که منبع این مقاومت را اصالح کند 

حل و فصل جای خود  -ی جایگزین مناقشهاغلب این روشها(. 1993همکارانش 

را به خشم و شرایط نامساعد مقاومت کنندگان بالقوه میدهند بجای اینکه به 

(. 1988، هرینگتون و مری 1997کاب )نگرانی ها و دغدغه های آنها بپردازند 

همچنین، هیچ تحلیل سیستمایتیکی درباره کارآمدی سرنگون کردن حکومت و 
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چنین . در ایجاد تغییرات در مشروعیت دیده نمی شودنیز نافرمانی مدنی 

روشهایی میتوانند آگاهی درباره گرفتارهایی قانونی افرادی که در شرایط 

محققان نافرمانی مدنی ماهاتما گاندی . نامساعد به سر می برند را افزایش دهند

و حزب کنگره هند را توسط قوانین مجزایی که توسط مستعمره چی های 

با اینحال، رابطه بین (. 1997وبر )یی تحمیل شده بود بررسی کردند بریتانیا

قانون شکنی و خشونت، اعتصاب، جنبشهای انقالبی اوباش در خصوص سقط 

جنین، و احزاب اغلب منجر به واکنش شدید مخالفان شد بطوری که آنها 

مقاومت کنندگان را افرادی غیر عادی، شیطان و تروریست معرفی و توصیف 

-218، صفحات 2222بریسبون )د که تهدید کننده امنیت عمومی بودند کردن

این نتیجه مجازات جزایی افراد یا (. 129-91، صفحه 2228، کیرک پاترک 29

سرکوب قانون شکنی توسط مقاومت کنندگان از طریق حل و فصل مذاکراتی 

 .است که روابط قانونی بین مقاومت کنندگان و رژیم را اصالح می نماید

 نتیجه گیری  

بسیاری از جنبه های مقاومت در برابر مشروعیت نیازمند مطالعه و پژوهش 

اگرچه مطالعات موردی درباره فعالیتهای مقاومتی صورت گرفته اند، . بیشتر است

نقش موقعیتهای خاص، محکوم کردن و مقصر دانستن افراد، ایجاد خشم و 

مشروعیت با انزوای اجتماعی و انتخاب واکنشهای جمعی یا فردی در مورد رابطه 

همانطور که از مطالعات . خودسری نیازمند تحلیل تجربی و تحلیل تئوریک است

موردی صورت گرفته در این خصوص میتوان برداشت کرد روش مقاومت، 

خالقیت تجسم انسان اولین نقطه ضعف استراتژیها، تاکیتها و گزارشات در 

، 1997جاسفر )مشروعیت انجام داد خصوص مقاومت است که میتوان بر علیه 

وقتی با میل شدید مقاومت کنندگان برای تغییر تاکتیکها با (. 13-11صفحات 

گذشت زمان همراه شود و چندین تاکتیک نیز برای مقابله با مشروعیت به کار 

گرفته و اعمال شوند، پویایی و پیچیدگی استراتژیهای مقاومت موجب دشوار 

ه این موضوع میشود که چرا یک مقاومت کننده عصبانی و شدن ارائه جامع دربار

همچنین، در مورد . خشمگین، یک استراتژی یا تاکتیک خاص را انتخاب میکند
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زیست، اسلحه، بی عدالتی کسانی که در مقابل تبعیض نژادی، تخریب محیط 

کنند این امر  ، مشروعیت سیاسی مقاومت و افسانه حقوق مقاومت میاقتصادی

نوینی را در مقابل مشروعیت ایجاد نموده و شواهد جدیدی برای  چالشهای

همانند اقدامات قبلی درباره مقاومت، ارزیابی پیامد . تحلیل آن ارائه خواهد نمود

با این حال، برخی از مقاومت . و نتیجه این گونه اقدامات دشوار خواهد بود

در . وافق هستندکنندگان با رئیس اتحادیه کارگران معدن ، سیسیل رابرت، م

خالل اعتصاباتی که ناقض قوانین و تصمیمات حقوقی حافظ منافع کارگران 

وقتی شما تالش میکنید یک سیستم ناعادل : معادن زغال سنگ است، وی گفت

یا قانون غیر منصفانه و نابرابر را تغییر دهید هیچ ایرادی ندارد به دادگاه و 

 (. 217، صفحه 2222بریسون )محکمه بروید 
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 یکپارچه سازی قانون و سیاست  بهداشت و سالمت

 لویتسکی.ساندرا  آر
 1عرب احمدیدکتر فاطمه : ویراستار علمی

 

 چکیده
حقوقی با -این بررسی آنچه را که می توان از ارتباط میان دانش اجتماعی

تحقیقات جدید در مورد سیاست بهداشت و سالمت یاد گرفت را مورد 

محققان سالمت عمومی بر روی درک ناچیزی از . مالحظه قرار می دهد

باشد، متکی نقشی که قانون می تواند بر اصالح خدمات درمانی داشته 

ها در نظر می شده اند، چراکه قانون را به عنوان مجموعه ای از فرمان

ادغام یک دیدگاه فرهنگی این . گیرد که رفتار مردم را هدایت می کنند

اجازه را برای محققان سالمت عمومی فراهم می کند تا تأثیرات قانون را 

در ضمن، چرخش فرهنگی . در طیف گسترده ای از زمینه ها بررسی کنند

ساختار زندگی حقوقی برای تأکید بر نقش قانون در -در مطالعات اجتماعی

. روزمره، به طور کلی منجر به تغییر در مطالعه سیاست ایالتی شده است

حقوقی غالب -در نتیجه، تحلیل های ریز مقیاس که بر تحقیق اجتماعی

شده اند به ندرت با سیاست های بزرگ مقیاس که موجب شکل گیری آن 

ی را مسائل مربوط به خدمات سالمت فرصت. ها می شوند، ارتباط دارند

برای محققان فراهم می کنند تا ارتباط خود را مجددا با سیاست اجتماعی 

 . ایجاد کرده و درک خود را از قدرت و مفهوم قانون گسترش دهند

-حقوقی، اجتماعی فراخوانحقوق، خدمات درمانی، اصالح، : کلمات کلیدی

 .حقوقی، سیاست اجتماعی

                                                                                                              
 دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، مدرس دانشگاه - 8



  89پاییز / شماره نخست/دوره اول؛یفقه و حقوق اسالم  یننو یشهاندفصلناهم  /  221

 
 

Integrating Law and Health Policy 
 

Sandra R. Levitsky 
 

Department of Sociology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 00.41; 
email: slevitsk@umich.edu 

 

Abstract 

 
This review considers what can be learned from 
bridging sociolegal scholarship with contemporary 
research on health policy. Public health scholars have 
relied on a narrow understanding of the role law can 
play in health care reform, viewing law as a set of 
commands from above that direct the behavior of 
individuals. Incorporating a cultural perspective of law 
would allow public health scholars to observe law’s 
effects in a much wider range of contexts. Meanwhile, 
the cultural turn in sociolegal studies toward an 
emphasis on law’s role in the construction of 
everyday life has resulted in a shift away from the 
study of state policy altogether. As a consequence, 
themicrolevel analyses that have come to dominate 
sociolegal scholarship are rarely connected to the 
macrolevel politics that shape them. Issues relating to 
health care offer sociolegal researchers an 
opportunity to reestablish a connection with social 
policy and extend their understanding of the power 
and meaning of law. 
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 مقدمه

، رئیس جمهور اوباما، الیحه حفاظت از بیمار و 2212مارس، سال  23در 

را امضا کرد، که مهم ترین اصالح سیاست  (PPACA)مراقبت مقرون به صرفه 

گذاری سالمت آمریکا از زمان تصویب بیمه پزشکی سالمندان و بیمه بهداشت 

عداد اهداف اصلی این قانون جدید، کاهش ت. بود 1965مستمندان در سال 

آمریکایی های غیر بیمه شده و مهیا کردن هزینه های سیستم بهداشت و درمان 

همچنین دستور می دهد که شرکت های بیمه بدون  PPACA. آمریکا بود

هیچ گونه پیش شرطی، تمام متقاضیان را به میزان یکسانی تحت پوشش قرار 

مات و بازده خدداده و برای بهبود کارآیی ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی 

بالفاصله پس از تصویب آن مورد  PPACA قانونی بودن. درمانی تالش می کند

شک و تردید قرار گرفت، اما این قانون توسط دیوان عالی ایاالت متحده در تاریخ 

فدراسیون ملی کسب و کارهای مستقل )مورد تأیید قرار گرفت  2212ژوئن  28

اگرچه بارزترین انتقادهای مربوط به قانون از سوی (. 2212در برابر سیبلیوس 

صورت گرفته است، اما مباحث دانشگاهی بر روی میزان  سیاست راست گرا

اجرای کم قانون در مهم ترین مسائل مربوط به سیستم مراقبت های بهداشتی 

زمینه ساز بسیاری از این قضیه ها، بحثی مداوم در بین . آمریکا تمرکز کرده اند

محققان سیاست گذاری سالمت در مورد نحوه کمک قوانین در برطرف کردن 

های گسترده هم در دسترسی به خدمات بهداشت و درمان و بازده رابریناب

سالمت می باشد، و هم این که در مواردی که قوه مقننه از عمل خود امتناع می 

. ورزد قوه قضاییه چه نقشی باید در اصالح سیاست گذاری سالمت داشته باشد

ای تحت تأثیر چیزی که به طور قابل توجهی در این بحث های ظرفیت قانون بر

قرار دادن تغییرات سیاست گذاری سالمت غایب است، بیانات محققان جامعه 

اگرچه محققان قانون و جامعه دارای سابقه طوالنی در مطالعه . شناسی می باشد

مسائل نابرابری هستند، اما آن ها دارای واخواست های رسمی و برجسته 

اشت و درمان به وضوح معدودی هستند که در مورد مسائل مربوط به بهد

 . غیرفعال باقی مانده اند
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این مقاله به توصیف مسائلی می پردازد که می توان از طریق ربط دادن تحقیق 

در مورد قانون و جامعه توسط پژوهش های معاصر در مورد سیاست گذاری 

پیوند مطالعات  به ویژه، این مقاله دو استدالل را در مورد مزایای. سالمت آموخت

اوالً این که نظریه های . عه شناسی و سیاست گذاری سالمت ارائه می دهدجام

ارائه شده توسط محققان بهداشت عمومی در مورد قانون ، عمدتاً متکی بر درک 

این : ناچیزی از نقش قانون در اصالحات سیاست گذاری سالمت می باشند

یعنی مجموعه تحقیق، قانون را از دیدگاهی مبتنی بر دادگاه بررسی می کند، 

ای از فرمان های صادر شده از سوی دادگاه ها یا قوه مقننه که رفتار مردم را 

دهند، بر محققانی که این عقیده رایج را مورد مطالعه قرار می. هدایت می کنند

مستقیم اظهارات قضایی روی سیاست گذاری سالمت تأکید ( علتی)تأثیر علّی 

ادغام دیدگاه اساسی قانون که توسط محققان بهداشت عمومی با . می کنند

یعنی در نظر گرفتن  -بسیاری از محققان جامعه شناسی تصویب شده است

قانون به عنوان مجموعه ای از مفاهیم، گفتارها، و مباحثی که جنبه ها و 

تأثیرات قانون را در دامنه  -نمودهای اصلی زندگی اجتماعی را تشکیل می دهند

دوماً، . اجتماعی مورد مطالعه قرار خواهند داد گسترده تری بر روی سیاست

چرخش فرهنگی در مطالعات جامعه شناسی، که بر روی نقش قانون در ایجاد 

روابط، هویت و زندگی روزمره تأکید می کند، به طور کلی منجر به تغییر در 

در نتیجه، ما دارای اطالعات کمی در مورد . مطالعه سیاست ایالتی شده است

ایالتی در ایجاد جنبه های اصلی طبیعی به نظر رسیدن زندگی  نقش سیاست

یا در مورد روش هایی ( از قبیل ارائه خدمات درمانی مبتنی بر بازار)اجتماعی 

که در آن سیاست های اجتماعی منجر به ایجاد نحوه تصور مردم از راه حل های 

، (انیاز قبیل نابرابری های خدمات درم)مسائل اجتماعی جدید می شوند 

مسائل مربوط به بهداشت عمومی، فرصتی را برای محققان جامعه . هستیم

شناسی فراهم می کنند تا تحلیل های فرهنگی قانون را با مباحث معاصر در 

 . مورد اصالح سیاست اجتماعی ربط دهند
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من این استدالل ها را توسط بررسی تحقیقات موجود در مورد اصالح قانون و 

حقوقی، یا روش  فراخوانت، و به ویژه با تمرکز بر روی سیاست گذاری سالم

هایی که عاملین توسط آن ها از قانون به عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن 

روش های اجتماعی، درک، و هنجارهای مربوط به بهداشت عمومی و ارائه 

. خدمات درمانی در ایاالت متحده استفاده می کنند، با دقت شرح می دهم

هم حقوق قانونی  -حقوقی تاحدودی به وجود حقوق قانونی بستگی دارد فراخوان

رسمی تصدیق شده توسط دادگاه ها یا قوه مقننه و هم حقوق آرمانی، یعنی 

کردن مردم در اصالح  فراخواناند اما برای حقوقی که توسط دولت تأیید نشده

همچنین می  قوانین اغلب تابع دادخواهی می باشند، اما. قانون عمل می کنند

توانند بیرون از اتاق دادگاه نیز برای به چالش کشیدن شیوه های موجود در 

این . شوند فراخوانمحل های کار، بیمارستان ها، و سایر محیط های اجتماعی، 

حقوقی را در زمینه اصالح سیاست  فراخوانتحقیق هر یک از این جنبه های 

ز یک بحث کوتاه در مورد این که پس ا. گذاری سالمت، مورد توجه قرار می دهد

 چرا تحقیقات جامعه شناسی، تحقیقات سیاست گذاری سالمت را بیشتر تقسیم

نکرده اند، نحوه اندیشه محققان جامعه شناسی و سیاست گذاری سالمت در 

دادخواهی "سپس، . مورد حقوق خدمات درمانی مورد تحلیل قرار می گیرند

؛ Hensler ،2221؛ Derthick ،2212) را "جدید بهداشت عمومی

Jacobson  وSoliman ،2222 ؛Parmet  وDaynard )-  که افزایشی

چشمگیری در استفاده از دادخواهی در سال های اخیر به منظور ایجاد 

در . دهماصالحاتی در سیاست گذاری سالمت داشت، مورد بررسی قرار می

ارج از اتاق دادگاه را نهایت، تحقیقات انجام گرفته در مورد مداخالت قانونی خ

که به منظور بهبود بهداشت عمومی و ارائه خدمات درمانی طراحی شده اند، 

 . ارزیابی می کنم

 

 منشأ گسستگی جامعه شناسی و سیاست گذاری سالمت

حوزه های سیاستگذاری سالمت و قانون و جامعه دارای تاریخچه های فکری 

های مختلفی در مورد جایگاه مجزایی هستند که موجب به دست آمدن ایده 
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این دیدگاه های مختلف اجازه توصیف این مسئله را . قانون در جامعه می شوند

می دهند که چرا محققان هر حوزه با موضوع های مربوط به نقش قانون در 

محققان سیاست گذاری . اصالح سیاست گذاری سالمت پیوند ایجاد نکرده اند

ین گروه، عالوه بر محققان بهداشت عمومی و و همچنین اقتصاددانان ا -سالمت

به طور واقعی، مبنای اصلی اندیشه حقوق لیبرال را  -سیاست گذاری سالمت

یعنی این که قانون و سیاست نهادهای جداگانه ای هستند : پذیرفته اند

(Barclay  وBirkland ،1998 .) با توجه به دیدگاه حقوق لیبرال، سیاست

اصول قانونی هدایت شوند، قوانین حقوقی ممکن گذاران ممکن است توسط 

ممکن ( دادرسان)است پارامترهای سیاست قابل قبول را تنظیم کنند، و قضات 

است این قوانین را واضح تر کرده یا گسترش دهند، اما قوه قضاییه به طور کلی 

 . نباید در وظیفه سیاست گذاری دخیل باشد

به طور کلی رابطه میان قانون و در مقابل، محققان معاصر جامعه شناسی 

جنبش قانون و جامعه توسط عرف واقع . اندسیاست را بسیار انعطاف پذیر دانسته

گرایانه حقوقی تأیید شده است، که در بسیاری از موارد برای گسترش حقوق 

. در پژوهش های تجربی مورد اعتماد بوده است( رسمی)شناسی متعارف 

ای مختلفی را که در آن نهادها و رساله های محققان جامعه شناسی، شیوه ه

از  -حقوقی برای سیاست گذاری مفید و مؤثر واقع شده اند را ثبت کرده اند

ولو این که  -سیاسی تا دستور کارگذاری و از قانونگذاری تا اجرای آن فراخوان

، Rubinو  Feeley)نقاط قوت در برخی از حوزه ها بیشتر از دیگری بود 

محققان جامعه شناسی (. McCann ،1994؛ Kingdon ،2223؛ 1998

 همچنین روش هایی را نشان دادند که در آن قانون، نحوه درک سیاست ها را

مفاهیمی (. McCann ،1996)توسط شهروندان عادی تحت تأثیر قرار می دهد 

از قبیل حقوق، قراردادهای بیمه، محرمانه بودن روابط میان پزشک و بیمار، و 

باه، برای مثال، همه این ها مفاهیم حقوقی هستند، اما آن ها درمان اشت

همچنین مبنا و اساس درک ما از نحوه عملکرد ارائه خدمات درمانی در ایاالت 

 . متحده  را تشکیل می دهند
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محققان سیاست گذاری سالمت و جامعه شناسی، هنگام عمل کردن با چنین 

ر نظر گرفته می شوند، برای د "قانون"دیدگاه های متمایزی که به عنوان 

مشارکت با یکدیگر در مورد مسائل اصالح سیاست گذاری سالمت، به خوبی در 

 . جایگاه خود قرار نگرفته بودند

تحقیقات معاصر سیاست گذاری سالمت، مستقیماً بر روی ظرفیت های نهادی 

کز کرده نسبی قانونگذاران و دادگاه ها برای تحت تأثیر قرار دادن این اصالح تمر

اند، در حالی که تحقیق جامعه شناسی اخیر بر روی درک فرهنگی از قانون و 

مشروعیتی که موجب ممانعت یا تسهیل امکانات اصالح می شوند، تمرکز کرده 

 . است

تفسیر دوم برای عدم مکالمه بین محققان سیاست گذاری سالمت و محققان 

با وجود این که : عه می باشدجامعه شناسی بیشتر ناشی از انجمن قانون و جام

مبنای جنبش قانون و جامعه وابسته به مطالعات سیاسی و ارتباط طوالنی مدت 

آن با مسائل نابرابری بود، هیچ گونه تعامل سیستماتیک با تحقیقات سیاست 

حداقل دو تفسیر برای این بی . گذاری سالمت در جامعه شناسی وجود نداشت

اول این که، حوزه قانون و . ی سالمت وجود داردتفاوتی آشکار در سیاست گذار

، به تدریج در مورد ظرفیت قانون 1962جامعه از زمان تأسیس خود در دهه 

برای ایجاد تحوالت پیاپی اجتماعی، به ویژه در زمینه رفاه اجتماعی، بدبین تر 

جنبش قانون و جامعه در طول دوره رونق اقتصادی (. Abel ،2212)شده است 

ظاهر شد، زمانی که اصالح طلبان به طور گستاخانه ای موجب  1962در دهه 

. ارتقا قدرت دولت و اصالحات قانونی به عنوان ابزاری برای بازسازی کشور شدند

در این دوره از خوش بینی آزادانه، بسیاری از آمریکایی ها معتقد بودند که وخیم 

ی، شیوه های تجارت فقر، نژادرستی، تبعیض جنس -ترین مشکالت اجتماعی روز

می توانند توسط راه حل  -فریب آمیز و ناعادالنه، آالینده های زیست محیطی

های سیاسی ترویج داده شده توسط قانونگذاران و دادگاه ها اصالح شوند 

(Abel ،2212 ؛Sarat  وSilbey ،1988 .) اما این عقیده در قدرت تدریجی

طوالنی مدت اقتصادی، سیاسی و  قانون موجب ایجاد دوره ای از محافظه کاری

با دوره ای به طول چهار دهه از انتصابات محافظه کارانه  1972دهه . حقوقی شد
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برای دادگاه های فدرال، و همچنین تصویب محدودیت های شدید در فعالیت 

گفت و شنود متصاعد و محافظه . های سیاسی مؤسسات خدمات قانونی آغاز شد

برای باور به این مسئله شد که این نابرابری  یی هاکارانه باعث ترغیب آمریکا

ناشی از انتخاب افراد غلط می باشد، نه به دلیل ساختارهای اجتماعی، و این که 

این دولت نه تنها راه حلی برای کشور ما نیست، بلکه مشکل اصلی امروزه در 

به همین ترتیب، محافظه کاران (. Block ،2225و  Somers)کشور می باشد 

آمریکایی ها را متقاعد کردند که ایاالت متحده دچار یک بحران ( سنت گراها)

دادخواهی شده است که تا حدودی ناشی از عدم تمایل آمریکایی ها در 

، McCannو  Haltom)مسئولیت پذیری انجام اقدامات خود می باشد 

 انتقادات مربوط به قدرت دادگاه ها برای تسهیل تحوالت اجتماعی،(. 2224

؛ Horowitz ،1977 ،Rosenberg ،1991)بیشتر مورد توجه قرار گرفت 

Scheingold ،1974 .)پیروزی های دادگاهی برای افراد چپ گرا دشوارتر شد .

از  یاریکه در آن بس - یجنبش حقوق رفاهاهمیت مهمتر از همه ،  دیاما شا

کم  1972 در اواسط دهه –فعال بودند  یحقوقدانان و دانشمندان علوم اجتماع

رنگ تر شد، و موجب از بین رفتن بارزترین جنبش این کشور برای حقوق رفاه 

؛ Kornbluh ،2227؛ Davis ،1993؛ Bussiere ،1997)اجتماعی گردید 

Nadasen ،2225 ؛Steensland ،2227 .) مخالفت طوالنی مدت دادگاه های

مانی، همراه با آمریکا برای به رسمیت شناختن حقوق رفاه، مسکن، یا خدمات در

این حس بدبینی فراگیر نسبت به سیاست و اقتصاد، موجب ایجاد جوی شد که 

به طور  -برخالف راه حل های مبتنی بر بازار -دولت "استحقاق های"در آن 

در این . فزاینده ای به عنوان بقایای یک دوره از گذشته در نظر گرفته شدند

 -ش های مربوط به رفاه اجتماعیزمینه، تحقیقات جامعه شناسی در مورد پرس

 . به بهترین نحو گسترش یافته اند -از فقر تا خدمات درمانی

دلیل دوم برای این که چرا محققان سنت قانون و جامعه کمتر با موضوع 

اصالحات سیاست گذاری سالمت درگیر شده اند، ناشی از چرخش فرهنگی به 

العه قانون در زندگی روزمره و به سوی مط 1982دور از مطالعه سیاسی در دهه 
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عمدتاً  1982تا اواخر دهه  1962محققان جامعه شناسی از دهه . می باشد

یعنی تحقیقاتی که شکاف های میان  -شکاف های مطالعاتی را بررسی کردند

داد را ثبت کردند گفته های سیاسی و آن چه در واقع در دنیای اجتماعی رخ می

(Gould  وBarclay ،2212 .)قدان این مطالعات استدالل کردند که منت

کسانی  -محققان جامعه شناسی که خود را با سیاست گذاران متحد می کنند

به همراهان  -که فرض می کنند قوانین فعلی می توانند وباید  کارآمدتر باشند

 Silbeyو  Saratتحقیق . مهمی در حفظ نظم حقوقی موجود تبدیل شدند

، این صدای انتقادی را به خوبی "طبان سیاستجذب مخا"، با عنوان (1988)

آن ها استدالل کردند که تمرکز در تحقیقات قانون و جامعه در . ثبت کرده است

مواردی که در آن اجرای سیاست  -مورد عدم موفقیت های قانون رسمی دولت

موجب نتیجه گیری تمام روش هایی شده است  -به نوعی بی نتیجه بوده است

مؤثر واقع می شود، به طوری که در حقیقت دیگر متوجه حضور  که در آن قانون

نشان دادند که قدرت قانون  Silbeyو  Sarat. روزمره نمی شویم آن در زندگی

ناشی از توانایی آن برای جایگزین کردن خود در معمولی ترین و پنهان ترین 

زندگی خانوادگی، تحصیالت، و ارتباط با : نوع رفتارهای روزانه می باشد

بنابراین، با توجه به گفته . همسایگان، فروشندگان، صاحبخانه ها، و کارفرمایان

، پروژه آشکار کردن ماهیت قدرت و سیاست Silbey (1988)و  Saratهای 

قانون پرستی لیبرال نیازمند تغییری در جهت مطالعه مکان هایی می باشد که 

مطالعه قانون در برای فراخوان  نای. در آن ها وجود قانون آشکار و مشهود نیست

دور شدن ذهنی از سیاست های دولت و نهادهای رسمی  روزمره باعث یزندگ

و درک قانون  گاهی حقوقی، ابعاد فرهنگی قانونی بودنه سمت مطالعه آقانون، ب

به عنوان جزئی اساسی از زندگی اجتماعی شده است، نه این که به عنوان چیزی 

و  Ewick)که توسط عاملین حقوقی به سوی زندگی اجتماعی تحمیل شود 

Silbey ،1998 ؛Marshall  وBarclay ،2223 ؛Sarat  وKearns ،

1993.)  

بنابراین، دلیل دیگری که چرا محققان قانون و جامعه با مسائل سیاست گذاری 

سالمت درگیر نشده اند، این است که تحقیقات جامعه شناسی به طور 
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امروزه، تحلیل های ریز . چشمگیری از مطالعات سیاست رسمی دور شده اند

سیاست های مقیاس که بر مطالعات قانون و جامعه چیره شده اند، به ندرت با 

در . ها می شوند، ارتباط برقرار می کننددرشت مقیاسی که موجب تشکیل آن

این مقاله، استدالل شده است که مسئله خدمات درمانی فرصتی را برای 

محققان جامعه شناسی فراهم می کند تا مجدداً ارتباطی را با سیاست گذاری 

و مفهوم قانون گسترش  اجتماعی ایجاد کرده و در نتیجه درک خود را از قدرت

سیاست گذاری سالمت نیز منبع مهمی از چارچوب های فرهنگی برای . دهند

درک جهان اجتماعی می باشد، که نه تنها نحوه درک آمریکایی ها از مشکالت 

خاص سالمت را سازماندهی می کند بلکه همچنین نحوه تصور آن ها از راه حل 

 (. Levitsky ،2228)نماید  می بندیهای این مشکالت را نیز ساختار

عالوه بر این، من در این مقاله نشان می دهم که ارتباط نزدیک تر با تحقیقات 

جامعه شناسی در زمینه تحوالت قانون و جامعه می تواند دیدگاه وسیع تری را 

های مختلف برای محققان سیاست گذاری سالمت فراهم کند تا تأثیر استراتژی

پژوهشگران . ادهای قانون گذار و قضایی بررسی کننداصالح را فراتر از نه

سیاست گذاری های سالمت که عالقه مند به پرسش های اصالحات قانونی 

: هستند، به طور گسترده بر روی تحلیل هایی در مورد موارد زیر تمرکز کرده اند

تأثیرات قانون و مقررات بر روی جمعیت ها یا شیوه های نهادی مورد ( الف

برای )موانع نهادی برای ارائه اصالحات مؤثر در سیاست گذاری ( یا ببررسی، 

و  Epstein؛ Cotet ،2212؛ Schanzenbach ،2212و  Avrahamمثال، 

Sykes ،2221 ؛Jacobson  ،؛  ؛2227و همکارانMello ،2212 .) البته این

موارد موضوعات مناسبی برای مطالعه توسط محققانی می باشند که به دنبال 

درک این مسئله هستند که آیا سیاست هایی که مایل به بهبود بهداشت عمومی 

اما تمرکز انحصاری بر روی قانون . هستند، واقعاً مؤثر واقع می شوند یا خیر

اغلب فاقد روش  -قانونگذاران و دادگاه هایا قوانین ارائه شده توسط  -رسمی

جایگزین کردن سیستم های هنجاری، یا روش های  Albistonهای مهم 

غیرقانونی نظم دادن به زندگی اجتماعی، تقلیل یا کاهش امکانات اصالحی 
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؛ 1993و همکاران،  Edelman؛ Albiston ،2225)قوانین جدید می باشند 

Ellickson ،1991 ؛Engel ،1982؛ Heimer ،1999 .) این ابعاد فرهنگی از

قانون می توانند عواقب بسیار محسوسی بر روی نحوه درک، تفسیر، و در نهایت 

به این (. Burris ،2211)ادغام قوانین جدید در زندگی روزمره داشته باشند 

ترتیب، هر دوی آن ها برای پرسش هایی که محققان سیاست گذاری سالمت به 

 . هستند، بسیار مهم و مطرح می باشند آن ها عالقه مند

حقوقی و اصالحات خدمات  فراخوانبخش های زیر تحقیقات اخیر را در مورد 

درمانی برای نظریه پردازی در مورد این که چگونه مطالعات قانون و سیاست 

. کنندگذاری سالمت می توانند به طور نتیجه بخشی تقسیم شوند، بررسی می

مورد نحوه مطالعه هر دو زمینه حقوق در خدمات درمانی  این بررسی با بحث در

آغاز می شود و سپس در نظر می گیرد که قانون چگونه موجب ایجاد جنبش در 

دادخواهی بهداشت عمومی و همچنین در حوزه های فراتر از اتاق دادگاه شده 

 .است

 

 حقوقی برای اصالح سیاست گذاری سالمت فراخوان

 حقوق خدمات درمانی

در حالی که تقریباً هر اقتصاد صنعتی پیشرفته در جهان، قانون مدون یا حقوق 

اساسی در زمینه خدمات درمانی را به رسمیت می شناسد، چنین قانونی برای 

. تنها استثنائات کمی وجود دارند. خدمات درمانی در ایاالت متحده وجود ندارد

اطع و مبتنی بر نیاز را ایجاد دولت های فدرال و ایالتی تعدادی از برنامه های ق

که مهمترین آن ها، بیمه پزشکی سالمندان و بیمه بهداشت  -کرده اند

و به کسانی ارائه داده می شود که واجد حقوق قانونی  -مستمندان می باشند

عالوه بر این، قوانین و مقرراتی وجود دارند که . خاصی برای مزایای برنامه باشند

در زمینه های تبعیض آمیز جلوگیری کرده و دستور  از تکذیب خدمات درمانی

ارائه سطوح خاصی از مراقبت ها را برای افراد نیازمند در زمینه های ویژه فراهم 

( EMTALA)قانون کار فعال  برای مثال، درمان اورژانس پزشکی و. می کنند
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از عدم پذیرش درمان بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه ها نیستند توسط 

به نظر  EMTALAاگرچه تا یک سطحی . مارستان ها جلوگیری می کندبی

می رسد که نشان دهنده یک توافق جمعی باشد که توسط آن، مردم بدون 

توجه به وضعیت بیمه یا توانایی پرداخت هزینه ها، دارای حق حداقل مراقبت 

الزامات ها به طور کلی بیان کرده اند که های اورژانسی پزشکی می باشند، دادگاه

EMTALA دارای دامنه محدودی می باشند :EMTALA تنها وظیفه ،

زمانی که شرایط اورژانسی پزشکی تثبیت . تثبیت یک بیمار را تحمیل می کند

اخیراً، . شدند، بیمارستان مؤظف به ارائه مراقبت های پزشکی بیشتر نمی باشد

PPACA ارای دسترسی به دنبال اطمینان از این مسئله است که همه افراد د

اما اگرچه قانون جدید موجب . به سیاست های بیمه تندرستی می باشند

گسترش دسترسی به خدمات درمانی در ایاالت متحده می شود، موجب فراهم 

شدن حقوق خدمات درمانی نمی گردد، که این امر عمدتا به دلیل عدم حفاظت 

که در آن مردم تنها  قوانین از سیستم توزیع سالمت مبتنی بر بازار می باشد،

به . خدماتی را دریافت می کنند که می توانند هزینه های آن را پرداخت کنند

عنوان یک موضوع حقوقی کلی، هیچ گونه حقوق خدمات درمانی در ایاالت 

 . متحده وجود ندارد

مباحث مربوط به این که چه کسی دارای حق خدمات درمانی است به این معنی 

ده نشان دهنده برخی از کمبودهای رویکردهای جامعه است که ایاالت متح

. باشدشناسی و سیاست گذاری سالمت برای مطالعه در مورد اصالحات می

محققان جامعه شناسی عالقه دیرینه ای نسبت به ظرفیت مقاله های حقوق به 

عنوان یک منبع سیاسی برای مردم تبعی و علل غیر معمول دارند 

(Scheingold ،1974 .)دخواهی حق به طور کلی به مجموعه ای از نمادهای دا

همان طور که . مشروعیت استناد می کند که فراتر از مشکالت شخصی می باشد

 : مشاهده کرد( 58. ، ص1974)استوارت شینگولد 

این امر همانند چیزی است که شما درخواست یک شغل کنید، از دیگران 

مسکن بهتری کنید یا تقاضای  بخواهید که شما را تنها بگذارند، درخواست
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این یک ادعای دیگر است که شما دارای حق این . بورس تحصیلی داشته باشد

در مثال اول، شما ادعای خود را شخصی سازی کرده و اجبار در ... موارد هستید

آن را کمتر می کنید، زیرا همه ما می دانیم که جامعه پر از نیازها و خواسته 

شما فقط . ادعای حق به چه میزان اجباری است... باشدهای برآورده نشده می 

چیزی را دادخواهی می کنید که حق شما است ودیگران مؤظف به انجام آن 

از نظر تاریخ، حقوق نشانگر . احترام و شکوه در ادعای حق وجود دارد. هستند

درفش جادویی دیدپذیری و ناپدیدی، "شهروندی و مشارکت می باشند؛ آن ها 

. ، صWilliams ،1987) می باشند "محرومیت، قدرت و عدم قدرت شمول و 

ادعای حق غالباً در این دیدگاه به عنوان روشی برای خودشناسی و خود (. 431

محققان جامعه شناسی، قدرت و گفتمان . توانمند سازی در نظر گرفته می شود

ارائه حقوق را در طیف گسترده ای از حوزه ها از جمله حقوق مدنی و سیاسی 

، چیزی که باید .حقوقی که عمدتاً برای شهروندی انکارناپذیر می باشند -داده اند

محققان کمی تحلیل های خود را تا زمینه . برای همه اعضای جامعه فراهم شود

حقوق رفاه اجتماعی گسترش داده اند، که در آن دادخواهی حقوق شامل ایجاد 

وط به منابع محدودی است استحقاق اقتصادی، یا حقی می باشد که مشر

(Brody ،1991 ؛Detwiller ،1984 ؛Epstein ،1999 .) همان طور که

، Davis؛ Bussiere ،1997)تاریخچه جنبش حقوق رفاه نشان داده است 

، قدرت استداللی و واقع گرایانه حقوق می تواند به (Kornbluh ،2227؛ 1993

این امر تا . ر قرار بگیردراحتی توسط سیاست های مقررات اجتماعی تحت تأثی

حدودی به این دلیل است که دادخواهی یا تأیید حقوق خدمات درمانی در رفع 

ما مؤظف به : هیچ یک از شرایط دشوار مرتبط با این الزامات کمک نمی کند

ارائه چه نوع خدمات درمانی هستیم؟ حداقل سطح خدمات درمانی چیست؟ 

مورد توافق قرار گیرند، جامعه چه مقدار ( "حقوق"یا )قبل از این که سایر مزایا 

-هزینه های خدمات درمانی را می تواند پرداخت کند؟ قوه قضاییه چگونه می

تواند در مورد تخصیص منابع، بدون مخاطره مشروعیت خود تصمیم گیری کند؟ 

از آن جایی که محققان جامعه شناسی در سال های اخیر به ندرت با پرسش 

سالمت درگیر شده اند، آن ها به طور سیستماتیک مبانی های سیاست گذاری 
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اصلی اقتصادی و سیاسی حقوق اجتماعی را مورد توجه قرار نداده اند؛ در نتیجه، 

آن ها درک نسبتا ضعیفی در مورد مفهوم حقوق خدمات درمانی در حوزه 

در اینجا، مطالعات محققانی که در حال گذار به منظور شناخت . آمریکا دارند

دمات درمانی به عنوان حقوق شهروندی در کشورهای در حال توسعه هستند، خ

، موجی از تحوالت دموکراتیک 1992و  1982در دهه های . بسیار آموزنده است

در آمریکای التین، جنوب آفریقا، و شرق اروپا موجب ایجاد قوانین اساسی 

ختند، بلکه جدیدی شد که نه تنها حقوق مدنی و سیاسی را به رسمیت می شنا

حقوق اجتماعی از قبیل امنیت اجتماعی، مسکن، تحصیالت، آب و غذا، و به 

از آن زمان به بعد، . طور مهم، خدمات درمانی را نیز به رسمیت می شناختند

کشورهای در حال توسعه افزایش چشمگیری را در دادخواهی حقوق سالمت 

اجتماعی جدید بر علیه  داشته اند که به دنبال شفاف سازی و اجرای این حقوق

بیش از  2228برای مثال، در کلومبیا، دادگاه ها تنها در سال . دولت بودند

پرونده مربوط به حقوق سالمت داشتند، که در نتیجه آن ها، دادگاه  142222

قانون اساسی دستور بازسازی گسترده ای از سیستم سالمت را صادر کرد 

(Gloppen  وRoseman ،22111.، ص .)برزیل نیز که داخواهی حقوق  در

الق شد اط "دادخواهی سالمت"دیده به صورت سالمت گسترش یافته بود، این پ

(Ferraz ،221176. ، ص .) ،مسائلی که در مرکز این روند جهانی قرار داشتند

ایدز، /HIVعبارت بودند از ارزیابی روش های درمانی ضد ویروسی برای 

خدمات بهداشت باروری، و پیش شرط های داروهای عمومی مقرون به صرفه، 

و  Gloppen)اصلی سالمت، از قبیل آب، غذا، و حق زندگی در محیط سالم 

Roseman ،2211 .) 

به منظور بررسی تأثیر ( تطبیقی)اخیراً مجموعه ای از تحقیقات مقایسه ای 

دادخواهی حقوق سالمت بر روی کیفیت، میزان، و تساوی حقوق ارائه خدمات 

این مقاالت، گزارش های . در کشورهای در حال توسعه انجام گرفته اند درمانی

ترکیبی قابل پیش بینی در مورد ظرفیت دادگاه ها برای دستور و اجرای 

؛ da Silva ،2211)تغییراتی در سیاست گذاری خدمات درمانی ارائه داده اند 
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Gargarella  ،؛ 2226و همکارانGauri  وBrinks ،2228 ؛Klug ،2212 ؛

Langford ،2228a ؛Yamin  وGloppen ،2211 .) محققان دریافتند که

دادخواهی های حقوق سالمت دارای تأثیراتی بر روی سیاست گذاری سالمت، و 

همچنین در جنبش و افزایش آگاهی بوده است، اما این تأثیرات متغیر بوده و به 

و سازمانی  نظر می رسد که به طیف وسیعی از عوامل از قبیل قدرت سیاسی

مدعیان، قدرت نهادی دولت، و حتی ماهیت دستورهای دادگاه بستگی دارد 

(Langford ،2228b .) 

شاید مهم ترین مسئله در مورد این فلسفه حقوقی برای محققان در ایاالت 

متحده، پیامدهای آن برای بحث در مورد این باشد که آیا حقوق اجتماعی از 

از  یکیاگر . قبیل حق خدمات درمانی، از نظر قضایی قابل اجرا هستند یا خیر

 تیها فاقد مشروعباشد که دادگاه  نیا خدمات درمانیانتقادات در مورد حق 

، هستند یاقتصاد ای یحقوق اجتماع یاجرا یبرا ینهاد تیو ظرف کیدموکرات

این تحقیق در مورد کشورهای در حال توسعه شواهد تجربی زیادی را ارائه می 

هد که نظام قضایی می تواند یاد بگیرد که چگونه بدون نقض محدودیت ها در 

موجود برای تصمیم گیری در مورد اختیارات قضایی خود، از اصول حقوقی 

، دریافت که (2228b)برای مثال، مالکوم النگفورد . حقوق اجتماعی استفاده کند

یکی از آشکارترین روش ها در میان کشورها و امور قضایی در حوزه حقوق 

اجتماعی، تالش قوه قضاییه برای استفاده از ابزارهای قضایی آشنا، از قبیل تست 

ایف، و مدافعان برای داوری در مورد اختالفات موجود در های معقولیت، وظ

ها النگفورد استدالل می کند که این دادگاه. مسائلی از قبیل خدمات درمانی بود

از محدودیت های ذاتی نقش خود برای هدایت منابع جدید حقوق اجتماعی 

بسیار آگاه هستند، و به جای مخاطره مشروعیت قوه قضاییه یا اصالحات 

ست گذاری سالمت، آن ها یک نقش قضایی برای خود ایجاد کرده اند که به سیا

به عبارت دیگر، دادگاه . جای مدیریت بر روی مسئولیت پذیری تأکید می کند

ها به جای مشارکت در اجرای واقعی دستورات مربوط به اصالح سیاست گذاری 

ئول در این می کنند که آیا مقامات دولتی و سایر احزاب مس سالمت، بررسی

(. Langford ،2228b)امر، به تعهدات قانونی خود عمل می کنند یا خیر 
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تحوالت در کشورهای در حال توسعه برای تفکر در مورد خدمات درمانی  به 

عنوان حقوق شهروندی، فرصتی را برای محققان جامعه شناسی در ایاالت 

جتماعی را به متحده فراهم می کند تا قدرت و محدودیت های حقوق رفاه ا

نحوی مورد توجه قرار دهند که بعد از تحلیل های جنبش ناموفق حقوق رفاه 

با مشارکت در پرسش های گسترده تر مربوط به حقوق . انجام نگرفته بود

ابعاد اقتصادی، گستردگی، و سیاسی حقوق که مشروط بر منابع  -اجتماعی

درک کنند که حقوق محققان جامعه شناسی بهتر می توانند  -محدودی هستند

 . خدمات درمانی در حوزه آمریکا به چه معنی می باشد

محققان سیاست گذاری سالمت نیز، همانند پژوهشگران جامعه شناسی، حقوق 

خدمات درمانی را مورد مطالعه قرار داده اند، اما مطالعه آن ها عمدتاً در زمینه 

و  Schlesinger)پژوهشگران پیمایشی . تحقیقات عقدیه عمومی می باشد

Lee ،1993 ) مدت زیادی است که دریافته اند، زمانی که پرسیده می شود

خدمات درمان یک حق است یا امتیاز، اکثر آمریکایی ها پاسخ خواهند داد که 

اما در واقع تمام اقدامات حمایتی . خدمات درمانی را به عنوان یک حق می دانند

نی موجب ایجاد مخالفت شدیدی در از برخی از مداخالت دولت در خدمات درما

و  Shapiroبرای مثال، . مورد نوع مداخالتی شده است که باید انجام گیرد

Jacobs (2212 ) دریافتند که اکثر آمریکایی ها خواهان دسترسی گسترده به

بیمه تندرستی می باشند، حتی اگر قادر به پذیرش پیشنهادهای ویژه اصالح 

و رئیس جمهور 1994-1993کلینتون در سال  سالمت، که توسط رئیس جمهور

همچنین به )ارائه شده بود، نباشند  2212-2229اوباما در سال های 

Schlesinger  وLee ،1993 معمای واقعی برای محققان (. مراجعه کنید

سیاست گذاری سالمت این بوده است که چرا دولت تا این حد نسبت به این 

الحات سالمت که خدمات درمانی را به سطح از حمایت های عمومی برای اص

عنوان یک حق دولتی در نظر خواهند گرفت، نه یک کاالی بازاری، بی اعتنا بوده 

توضیحات مربوط به بی اعتنایی دولت بر تأثیر گروه های ذینفع . است

(Quadagno ،2225) موانع خاص ارائه شده توسط دولت فدرال گرا ،(Greer 
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، Mayes؛ Hacker ،1997)تگی به مسیر نهادی ، وابس(Jacobson ،2212و 

، و رشد جایگزین ها و مکمل های خصوصی به خدمات درمانی عمومی (2225

(Gottschalk ،2222 ؛Hacker ،2222 ؛Klein ،2223 )در . می باشد

مقابل، برخی از محققان سیاست گذاری سالمت، فرض این پرسش را به چالش 

که افکار عمومی لزوماً رهبران سیاسی را فرضیه سیاست آمریکا : کشیده اند

 Shapiroو  Jacobs. تحت تأثیر قرار می دهد ممکن است خود نادرست باشد

دریافتند که اگرچه درست است که رهبران سیاسی امروزه عمدتاً متکی ( 2222)

بر رأی گیری خصوصی هستند، اما این کار را برای طراحی سیاست گذاری انجام 

رای شناسایی واژه ها، استدالل ها، و تصاویری که ممکن است ب نمی دهند بلکه

در ایجاد افکار عمومی برای حمایت از سیاست های آن ها کمک کند، انجام می 

تحقیق در مورد چنین واگذاری استراتژیک نشان داده است که هر دو . دهند

ئه طرف بحث های خدمات درمانی، چارچوب هایی را ایجاد می کنند که برای ارا

نگرش های جدید طراحی نشده اند بلکه برای فعال کردن عقاید موجود از قبل، 

برای مثال، زمانی که منتقدان (. Mettler ،2211و  Jacobs)طراحی شده اند 

PPACA  این قانونگذاری را به عنوان راهنمایی در تصدی دولت از اصالحات

خدمات درمانی توصیف کردند، آن ها در پی فعال سازی عقاید و سؤ ظن های 

تحقیقات افکار (. Mettler ،2211و  Jacobs)فعلی در مورد دولت بزرگ بودند 

صورت  و نحوه تعبیر افکار عمومی به -عمومی در مورد حقوق خدمات درمانی

به اندازه مقاالت سیاست گذاری  -حمایت برای اصالح سیاست گذاری های ویژه

 یباورها یبه برخ قیتحق نیا. سالمت نزدیک به بررسی های فرهنگی می باشند

مربوط به خانواده ، بازار و دولت در حفظ  یدر مورد نقشها یادیماندگار و بن

 نحوه به ندرتذاری سالمت گ استیاشاره دارد ، اما محققان س یسالمت عموم

ممکن  یطیتحت چه شرا که اندرا مورد بررسی قرار داده دیعقا نیا یریشکل گ

در واقع، این امر، محدودیت تحقیقات افکار عمومی . است به چالش کشیده شوند

تحقیقات نگرشی تمایل دارند که بر روی اعتقادات، به عنوان ویژگی : می باشد

عوض، دیدگاه فرهنگی یا اساسی در تحقیقات جامعه  در. های ثابت تمرکز کنند

شناسی، بر روی توسعه ویژگی ها و عقاید تمرکز کرده، و بر زمینه هایی تأکید 
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می کند که در آن مردم چنین درک هایی را برای هدایت اقدامات خود ایجاد 

بنابراین، با وجود این که (. Silbey ،1998و  Ewick)کرده و به کار می برند 

حقیقات رأی گیری بر تفکر مردم در مورد مشکالت خاصی از خدمات درمانی ت

تأکید می کنند، دیدگاه اساسی در تحقیقات جامعه شناسی بر روی شرایط و 

تجربیاتی تمرکز می کند که موجب ایجاد این اعتقاد می شود که هیچ گونه 

 . مشکلی در زمینه خدمات درمانی وجود ندارد

حقوقی هم در داخل و هم خارج از  فراخوانه در مورد تحقیقات انجام گرفت

تحقیقات سیاست ( الف: دادگاه، در دو بخش بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند

گذاری سالمت چگونه می توانند از توجه بیشتر نسبت به ابعاد فرهنگی قانون در 

از توجه بیشتر نسبت به ( حوزه اصالح خدمات درمانی بهره مند شوند، و ب

 . چه تحقیقات جامعه شناسی به دست می آیدسیاست گذاری سالمت 

 

 دادخواهی جدید سالمت عمومی

، در طول بحث های سیاسی تفرقه انداز در مورد پیشنهادهای 1992در دهه 

گسترده سیاست گذاری های سالمت، طرفداران اصالحات در حوزه سالمت 

دادگاه ها مدت های . شروع به دادخواهی برای راه حل های سیاسی کردند

زیادی است که درگیر امور سالمت عمومی می باشند، اما آن ها در گذشته 

عمدتاً محل رسیدگی به جرم های افرادی بود که می خواستند در برابر مقررات 

برای مثال، والدینی که نمی خواستند  -سالمت عمومی مقاومت کنند

دن کودکانشان واکسینه شوند یا تولید کنندگان شیر که در صدد محروم کر

مربوط به  یهامطمئناً پرونده. اختیارات سازمان های سالمت عمومی بودند

 زیرا ن یعموم سالمت یها یاز مصرف کننده وجود داشته است که نگران تیحما

 یبرا یبا استفاده از دادخواه اصالح طلبان،  1992، اما از دهه ندا ختهیبرانگ

دور زدن انسداد  یبرا ی، راهکار یعموم یبهداشت یها استیس جادیا

آن چه که محققان سیاست گذاری  .و فدرال آغاز کردند یالتیا یقانونگذار

، Hensler؛ Derthick ،2212) "دادخواهی جدید سالمت عمومی"سالمت، 
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یا ( Daynard ،2222و  Parmet؛ Soliman ،2222و  Jacobson؛ 2221

دگاه ها دانامیده اند، ( Morone ،2225و  Kersh) "سیاست های جدید"

ابزار بهداشت  کیبه عنوان  یدر استفاده از دادخواه ریچشمگ شیشاهد افزا

 یو دسترس یمانند توتون ، اسلحه ، چاق یموضوعات بهداشت میتنظ یبرا یعموم

متعارف ، اصالح طلبان در  یبرخالف دادخواستها .بوده اند HIV یبه داروها

 یاشخاص و اشخاص عموم یبرا یموارد نه تنها به دنبال جبران خسارت پول نیا

شرکت ها  یها هیدر صنعت در رو یگسترده ا راتییتغ نیهستند ، بلکه همچن

 (. Hensler ،2221) دارند

کمپین  نیاثرات ا یابیشروع به ارزامروزه، محققان سیاست گذاری های سالمت 

که  ستا نجایکرده اند، و در ا های سالمتگذاری استیبر س یدادخواههای 

و جامعه  سالمت یها گذاری استیسمحققان  نیب اندیشه تبادل کی یایمزا

 نهیگسترده در زم غاتیپس از تبل یمحققان جامعه شناس .مشهود است یشناس

و  1962،  52 یها در دهه یاجتماع یتهایفعال نهیدر زم یدادخواه یتهایفعال

در  یرگذاریتأث یدادگاه برا تیظرف یابیارز یرا برا یا ژهیتالش و 1972

 میمستق ریعمدتاً بر تأث هیاول یها یابیارز نیا .انجام دادند یاصالحات اجتماع

 نیا ایآ و پرسش مطرح ارزیابی ها این بود کهدادگاه متمرکز بود  ماتیتصم

 یها یریگ جهیاست؟ نت افتهیمطلوب دست  یها استیس رییبه تغ یدادخواه

 های ستمیکه س افتندیدر یمحققان جامعه شناس .بود نانهیآنها کامالً بدب

مدار  استیگسترده س ماتیتصم یاجرا یبرا یاجبار هایفاقد ابزار یدادگاه

از افراد  یادیتعداد زرا برای مخالف  یهنجارها پیروی از زمانی کهو  هستند

، Horowitz؛ Handler ،1978)دارای عملکرد ضعیفی بود کرد، می  ل یمتح

(. Scheingold ،1974؛ Rosenberg ،1993؛ Kessler ،1992؛ 1977

 یمنتقدان دادرس نیدتریاز شد یک، ی(341. ، ص1991)جرالد روزنبرگ 

 یاصالح طلبان اجتماع یدادگاه ها برا"کند که  ی، ادعا م یاصالحات اجتماع

 یعمل م"کاغذ سمی "شوند ، به عنوان یم میتسل" یدادخواه بیفر "که به

 :ر به اتمام می رسانداو آرزوهای خود را باقضاوت زی ".کنند
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آن ها با محدودیت های . همه دادگاه های آمریکا نهادهایی قدرتمند نیستند

. شدید طراحی شده و در سیستم سیاسی قدرت های تقسیم شده قرار گرفتند

خود را  خیاست که تار نیا از آن ها مهم یاصالحات اجتماع جادیدرخواست ا

خود  یعنی این که دیدگاه. ندریبگ دهیآنها را ناد یها تیفراموش کرده و محدود

ص ) پوشش دهیم استیحقوق بر س یروزیرا با اعتقاد ساده و عاشقانه به پ

343) . 

که امروز در مورد  یبهداشت یها استیچشم انداز ، محققان س نیمطابق با ا

 از پرونده یاندک راتیکنند ، تأث یمطالعه م یبهداشت عموم دیجد یدادخواستها

رابین و  .را مشخص کرده اند یبهداشت یها استیدادگاه بر اصالح س یها

باعث شده  کایدادگاه آمر ستمیس انهیفردگرا ادیکه بن افتندیدر( 1993)شوگرمن 

به همین  .باشند اتیکاهش خطر دخان یمجمع ناکارآمد برا کیدادگاه ها 

که احکام در هر دو پرونده  افتندیدرSoliman (2222 )و  Jacobsonترتیب، 

. موجب ایجاد هیچ گونه تغییر سیاست گذاری سالمت نشدندو اسلحه  اتیدخان

Jacobson  وWarner (1999 ) در تحلیل های خود در مورد پرونده های

 رندیگ یم جهینتبودند،  دادستان کل امور خارجه مطرح شدهدخانیات که توسط 

و قانون و  ابدیتواند دست  یم یعمومبهداشت  یایفقط به مزا یکه دادخواه

 یبه اهداف بهداشت عموم یابیدست یارجح برا لهیوس دیمقررات همچنان با

 Maioni ،2222و  Manfredi؛ Derthick ،2212همچنین به ) باشد

 (. مراجعه کنید

 میمستق ریکه نه به تأثجامعه شناسی وجود دارد  در مطالعات یگرید دگاهیاما د

 فراخوان یفرهنگ ای،  "تابش"،  "هیثانو" راتیبلکه بر تأث ییخاص قضا ماتیتصم

؛ McCann ،1994؛ Galanter ،1983) متمرکز است یحقوق قانون

Scheingold ،1974 .) این دیدگاه عمدتا توسط محققان سالمت عمومی رد

انتظارات ،  شیتواند باعث افزا یم یقانونبرای مثال، تصمیمات . شده است

 تیاز هو یاز حقوق ، به درک فرهنگ یآگاه کی، تحر یدواریو ام یتگخیبرانگ

ارزشها و اهداف اصالح طلبان  غیو تبل دنیبخش تید و به مشروعنشو یگروه
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؛ McCann ،1994؛ Gusfield ،1967؛ Galanter ،1983)ند کمک کن

McCann ،1991 ؛O’Connor ،1982 ؛Scheingold ،1974 ؛

Schneider ،1986 .) 

در مورد خدمات درمانی برای تعدادی از ( 2212)برای مثال، بئاتریس هافمن 

افراد بیان می کند که یکی از قدرتمندترین استراتژی های استداللی مورد 

استفاده توسط حقوق محافظه کارانه در مخالفت با مداخالت دولت در دیدگاه 

پزشکی می خدمات درمانی، تهدید سهمیه بندی، یا محدودیت های خدمات 

این دوره به جنگ جهانی دوم باز می گردد، زمانی که دولت توزیع غذا، . باشد

اما با وجود این که سهمیه بندی در . بنزین و سایر مایحتاج را کنترل می کرد

به عنواین یک فداکاری میهن دوستی بود، امروزه به عنوان روشی  1942دهه 

امروزه این تصاویر یادآوری کننده . اساساً غیر امریکایی در نظر گرفته می شود

کمبودها، لیست های انتظار و خطوط طوالنی برای خدمات مراقبت های درمانی 

مباحث نشان می دهند که سهمیه بندی آن چیزی نیست که . می باشند

 . آمریکایی ها انجام می دهند

تحلیل نقلی هافمن، ایدئولوژی سیاسی موجود در پشت پرده این درک از 

او استدالل می کند که بحث سهمیه بندی نه . ه بندی را مشخص می کندسهمی

تنها موجب لغو پیشنهادهای اصالحی چپ گرا می شود، بلکه همچنین موجب 

خدمات درمانی همیشه : مبهم ماندن واقعیت پراکندگی خدمات درمانی می شود

ات بدیهی است که، ما خدم. در ایاالت متحده آمریکا سهمیه بندی شده است

افراد . درمانی را بر اساس هزینه، یا توانایی پرداخت آن سهمیه بندی می کنیم

فقیر و کم درآمد در ایاالت متحده نمی توانند هیچ گونه خدماتی را دریافت 

کنند یا بهترین خدمات را همانند افرادی که قادر به پرداخت خدمات درمانی 

ساس شغل و اشتغال، پوشش خدمات درمانی همچنین بر ا. هستند دریافت کنند

افراد بدون فرزند واجد شرایط خدمات درمانی بیمه )دهی بیمه، وضعیت والدین 

در مورد بیمه پزشکی سالمندان )، بر اساس سن (بهداشت مستمندان نمی باشند

. و غیره سهمیه بندی می شوند( و برنامه بیمه سالمت دولت برای کودکان

باً در نتیجه سیاست تحمیلی دولت به دست سهمیه بندی در ایاالت متحده غال
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در هر دو بخش های دولتی و خصوی، توسط سازمان های دولتی و  -نمی آید

شرکت های خصوصی سالمت، بیمارستان ها، و سایر ارائه دهندگان خدمات 

در واقع، وجود سهمیه بندی خدمات . درمانی مورد استفاده قرار می گیرد

نی است که این عمل بر خالف عقاید عمومی، درمانی در همه جا به این مع

عمدتاً از دید ما پنهان است، و احتمال دارد مردم آمریکا به طور انتقادی، 

این . هنجارهای موجود از سهمیه بندی خدمات درمانی را با این اسم تلقی نکنند

واگذاری موفقیت آمیز از سهمیه بندی به عنوان یک غیر آمریکایی و بدون 

محدودیت های موجود در خدمات پزشکی، مشابه با چارچوب مسئولیت اطالع از 

فردی، یعنی یک مانع قدرتمند بالقوه برای اصالح سیاست گذاری سالمت می 

باشد، اما عمدتاً در مطبوعات سیاست گذاری سالمت عمدتاً ناشناخته باقی مانده 

 . است

 اتاصالح یفرهنگ ییایاز توجه به پو گذاری سالمت استیس محققاناگر 

 یها لیتحل وندیاز پ زین شناسیجامعه محققان بهره مند شوند،  استیس

 گذاری استیمباحث معاصر در مورد س نسبت به خود در قانون یفرهنگ

اغلب  استیاصالح س رامونیپ یاسیس یرقابت ها. شوند یبهره مند م یاجتماع

با نخبگان  سالمت،از مشکالت  واگذاری استداللی آنکه  هستند ییرقابت ها

 یاسیشود تا به عنوان گفتمان س یم تشدیدمردم عموم ، دادگاه ها و  یاسیس

مفاهیم قانونی از قبیل حقوق، وظایف، (. Kingdon ،2223) شود نهینهاد غالب،

و قراردادها اغلب دارای نقش مهمی در این رقابت های سیاسی می باشند، اما 

مفاهیم روزانه حقوق و مسئولیت این سیاست های اجتماعی هستند که ساختار 

، Levitsky)های فردی، شرکتی، خانوادگی و دولتی را تشکیل می دهند 

سیاست های عمومی به نفع شهروندان و امتیازات و حقوق آن ها به (. 2228

، Soss؛ Soss ،2224و  Mettler)عنوان اعضای سازمان دولتی می باشند 

های گروه پیام هایی را به عموم مردم  آن ها می توانند در مورد ویژگی(. 2225

ارسال کرده، و باعث شوند برخی از گروه ها قابل اعتماد یا گمراه باشند، از لحاظ 

اخالقی شریف یا متناقض باشند، و این امر به طور بالقوه می تواند عقاید 
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شهروندان را در مورد این که کدام گروه ها الیق حمایت دولت هستند یا کدام 

، Ingram ،1993و  Schneider)ا الیق نیستند را تحت تأثیر قرار دهد گروه ه

 و این که چه قدرها ،  نحوه اداره آن - یاجتماع یهات اسیس یطراح(. 1997

خود ،  استیشهروندان از س یابیتواند نه تنها در ارز یم - هستند سخاوتمند

، Campbell)د ربگذا ریتأث یمداخالت دولت به طور کل یابیبلکه بر ارزش ارز

2211 .) 

سرانجام، سیاست های ارائه شده توسط قانونگذاران و تصمیمات ارائه شده توسط 

دادگاه ها، موجب فراهم کردن تفسیرهای خاصی از مشکالت و راه حل هایی می 

شوند، که پس از این که توسط دولت قانونی شدند، می توانیم آن ها را مهم 

ر مجموعه نمادها، روایت ها، مفاهیم، و و د( Ferree ،2223)تلقی کرده 

بعدها، زمانی که درخواست تصور . هنجارها، برای استفاده در آینده ذخیره کنیم

راه حلی برای مشکالت اجتماعی جدید داده شد، ما از این ابزارها برای ایجاد 

، Swidler؛ Sewell ،1992)استراتژی های عملکردی خود استفاده می کنیم 

آن دسته از محققانی که عالقه مند به نحوه و شرایطی که مردم  برای(. 1986

قانون را برای حل مشکالت زندگی روزمره در نظر می گیرند، و برای افرادی که 

عالقه مند به درک قدرت قوانین برای ایجاد چیزهایی از قبیل هویت، اثربخشی، 

وضوع کلیدی و مفهوم اجتماعی هستند، سیاست های اجتماعی باید به عنوان م

 .در تحلیل های آن ها مورد توجه قرار گیرند

 

 فراتر از دادگاه

این اصطالح . حقوقی محدود به دادخواهی نمی باشد فراخوانالبته، مفهوم 

همچنین می تواند به استفاده از قانون و مباحث حقوقی به عنوان ابزاری برای به 

از دادگاه نیز  چالش کشیدن روش ها و درک های اجتماعی در حوزه های خارج

 در زمینه خدمات درمانی، محققان جامعه شناسی، برای مثال، اجرای. اق شوداط

، (Kelly ،2212؛ Albiston ،2212)قوانین مرخصی خانوادگی در محل کار 

، و (Kellogg ،2211)ها اجرای مقررات جدید در ساعات کاری بیمارستان

ظهور و نهادینه شدن امتحانات پزشکی قانونی در بیمارستان ها را برای استفاده 



  89پاییز / شماره نخست/دوره اول؛یفقه و حقوق اسالم  یننو یشهاندفصلناهم  /  211

 
برخی . ر دادندمورد مطالعه قرا( Morse ،2212)در محاکمه های تجاوز جنسی 

و همکاران،  Suchman)دیگر پیروی بیمارستان ها از قوانین محرمانگی جدید 

، (Suchman ،2227و  Monahan ،2211 ،Swiderو  Suchman؛ 2229

، و (Heimer ،1999)تأثیرات نهادهای رقیب بر نفوذ قانون در بیمارستان ها 

مورد مطالعه قرار را ( Horowitz ،2212)توسعه قوانین صدور مجوز پزشکی 

با این حال، تعدادی دیگر نیز بر روی جنبش ها اجتماعی و حمایت های . دادند

و  Banaszak-Holl)سیاسی از اصالحات در زمینه سالمت تمرکز کردند 

و  Brown؛ Best ،2212؛ Hoffman ،2225و  Beckett؛ 2212همکاران، 

ه در همه این آن چه ک(. 2211و همکاران،  Hoffman؛ 2211همکاران، 

بررسی های انجام گرفته از مطالعات قانون در زمینه های سالمت قابل توجه 

هیچ گونه . است، عدم وجود هر گونه دستور جلسه برنامه ریزی شده می باشد

بحث یا مجموعه ای از پرسش ها برای سازمان دهی این تحقیقات به صورت 

 . مقاله وجود ندارد

یدگاه سیاست گذاری سالمت، حداقل یک از د( 2222)الورنس گاستین 

چارچوب برای تفکر در مورد روش های مختلفی که قانون می تواند برای 

جلوگیری از آسیب و بیماری و بهبود سالمت عمومی به جنبش در آید، نظریه 

گاستین، به ویژه، پنج مدل برای مداخالت سالمت عمومی . پردازی کرده است

شامل نوعی دادخواهی شبه جرم است که در  چنین مدلی. شناسایی می کند

مدل دوم شامل قدرت قانونگذاری برای . بخش قبل مورد بحث قرار گرفت

قدرت مالیات . مالیات و هزینه می باشد، یعنی منبعی قدرتمند از مقررات است

برای مثال، مالیات )می تواند موانعی را برای انجام رفتارهای خطرناک ایجاد کند 

که برای "مالیات های چرب"یات نوشیدنی های غیر الکلی و سایر سیگار و مال

جلوگیری از خرید غذاهای پر کالری و دارای ارزش غذایی پایین طراحی شده 

قوانین سالمت عمومی همچنین می توانند انگیزه هایی را برای خدمات (. اند

برای مثال، کاهش مالیات برای مزایای سالمتی )بهبود دهنده سالمت 

برای )یا خرید غذاهای سالم( فرمایان یا برای عضویت در سالن های ورزشیکار
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به این ترتیب، قدرت پرداخت . فراهم کند( و برچسب های غذایی WICمثال، 

دولت را قادر می سازد تا شرایطی را برای دریافت منابع عمومی فراهم کنند، از 

ی که دولت حداقل قبیل صندوق های بزرگ راه های فدرال اعطا شده در شرایط

سالگی اعالم کند، یا صندوق های  21سن مصرف مشروبات الکلی را سن 

تحصیلی پیش بینی شده، برای مثال، معرفی محصوالت تازه و محلی به برنامه 

 . های تغذیه ای مدارس یا محدود کردن دسترسی به ماشین های فروش

. اتی می باشدمدل سوم مداخالت حقوقی شامل قدرت تغییر در محیط اطالع

برای مثال، دولت باید دستور برچسب زدن را در رابطه با ایمنی یا محتوای مواد 

این امر می تواند موجب تعدیل تبلیغات تجاری محصوالت . غذایی صادر کند

این قوانین ممکن است از . خطرناک از قبیل نوشیدنی های الکلی و سیگار شود

غذایی غذاهای خود را به نمایش  رستوران های فست فود بخواهند تا ارزش

. بگذارند یا از رستوران ها بخواهند تا اطالعات کالری غذاها را در منو ارائه دهند

دولت همچنین می تواند از طریق کمپین های سالمت، اطالعات ضروری برای 

 -برای مثال در مورد عوامل رژیم غذایی سالم، یا رابطه جنسی ایمن -مشتری را

 . فراهم کند

چهارمین الگوی مداخله ای گاستین در سالمت عمومی شامل دستور مستقیم به 

برای مثال . مردم، متخصصان، مشاغل، مدارس، و فضاهای عمومی می باشد

قوانین کمربند ایمنی و کاله ایمنی موتور سیکلت، الزام مجوز برای وکیالن و 

معیت ها پزشکان، و استانداردهای ایمنی شغلی همه برای کاهش خطرات ج

برخی از کشورها، به تولید کنندگان اسلحه تأکید کرده اند که . طراحی شده اند

مشخصات ایمنی اسلحه های تولید شده در این کشورها را روی آن ها درج 

برخی دیگر، استثناهایی را برای سیاست (. Mair ،2222و  Vernick)کنند 

های داروهای غیر قابل تحمل، در مدارس عمومی ایجاد کرده اند تا به کودکان 

اجازه داده شود افشانه های استنشاقی آسم را با خود حمل کنند 

(desVignes-Kendrick  ،2222و همکاران .) ،قوانین مربوط به کاربرد زمین

رتیب و آرایش جوامع هستند، می توانند پیامدهای مهمی که تعیین کننده ت

برای تغذیه، فعالیت فیزیکی، امنیت فیزیکی، و قرار گرفتن در معرض سموم 
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برای مثال، قوانین منطقه بندی دارای نقش (. Burris ،2211)داشته باشند 

ا مهمی در انگیزش انواع خاصی از کسب و کارها، از قبیل خواربار فروشی دارند، ت

در مناطق شهری که سبزیجات تازه به ندرت یافت می شوند، حضور داشته 

قوانین منطقه بندی همچنین تعداد و موقعیت های فضاهای سبز و زمین . باشند

های بازی، پیاده روها و مسیرهای دویدن یا دوچرخه سواری را نیز کنترل می 

 .  کنند

انین مضر همچنین می بررسی می کند که فسخ قوGostin (2222 )سرانجام، 

برای مثال، قوانینی که از انجام سقط . تواند موجب بهبود سالمت عمومی شود

جنین جلوگیری یا ممانعت می کنند می توانند سالمت زنان را تحت تأثیر قرار 

قوانینی که باعث تحریم خرید و توزیع سرنگ ها (. Silverstein ،2227)دهند 

توانند مانع اجرای برنامه های پیشگیری از  شوند، میو سوزن های استریل می

HIV  توسط مقامات بهداشت عمومی شوند(Schneider ،1998 .) قوانین

قدیمی بیماری های واگیردار می توانند موجب اختالل در توانایی مقامات 

و  Gostin)بهداشت دولت در واکنش به تهدیدات همزمان سالمتی شوند 

 (. 1999همکاران، 

نون توجه از دادخواهی اتاق دادگاه، می توانیم گروهی از روش های با تغییر کا

دیگر را که در آن قانون موجب تحت تأثیر قرار گرفتن سالمت عمومی می شود، 

حقوقی بیرون از دادگاه  فراخوانبه این ترتیب، تحقیقات در مورد . مشاهده کنیم

ی شود تا موجب فراهم شدن فرصت چشمگیری برای محققان جامعه شناسی م

از تحقیقات سالمت عمومی به عنوان راه ارتباطی میان پژوهش های جامعه 

شناسی ریز مقیاس و دینامیک سیاست بزرگ مقیاس استفاده کنند، و همچنین 

فرصتی را برای محققان سیاست گذاری سالمت فراهم می کند تا در مورد نقش 

 . ر گسترده تری فکر کنندقانون به عنوان ابزاری برای اصالحات اجتماعی، به طو
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 نتیجه گیری

عدم وجود ابرازات قانون و جامعه در مباحث عمومی در مورد سیاست گذاری 

سالمت قابل توجه بوده است، نه تنها به دلیل این که تحقیقات جامعه شناسی 

دارای موارد مهمی برای کمک به بحث های اصالح سیاست گذاری سالمت 

یل این که تحقیقات جامعه شناسی می توانند هستند، بلکه همچنین به دل

با . اطالعات زیادی را از توجه به رابطه قانون با سالمت عمومی به دست آورند

بدبینی محسوس نسبت به محققان جامعه شناسی در مورد ظرفیت قانون برای 

تحت تأثیر قرار دادن تغییرات واقعی در مسائل رفاه اجتماعی، و تا حدودی در 

العه سیاست به مطالعه قانون در زندگی روزمره، محققان قانون و جامعه تغییر مط

شناسی عمال بحث های رابطه قانون و سالمت را در زمینه سیاست گذاری 

در نتیجه، بسیاری از بحث های فعلی از جمله قانون و . سالمت واگذار کرده اند

پرسش های  خدمات درمانی به نظر می رسند که در حال بررسی مجدد برخی از

آیا دادگاه : می باشند1972مشابه مطرح شده در محافل قانون و جامعه از دهه 

ها دارای توانایی صدور و اجرای تصمیمات سیاست گرا در حوزه سالمت می 

باشند یا خیر؟ آیا سیاست مطرح شده توسط دادگاه باعث نقض جدایی قانون 

ش ها، کل بحث ظرفیت اساسی از قدرت ها می شود؟ به جای تکرار این پرس

قانون برای تحت تأثیر قرار دادن تغییر در سیاست گذاری سالمت می تواند 

به ویژه رویکرد جامعه  -توسط تعامل مستقیم تر با تحقیقات جامعه شناسی

شناسی برای در نظر گرفتن قانون به عنوان مجموعه ای از اظهارات سرچشمه 

محققان سیاست گذاری . روی کندپیش -گرفته از قوه قضاییه یا قوه مقننه

سالمت با عقب نشینی از تأثیرات مستقیم دستورات و قانونگذاری های دادگاه و 

در عوض، تمرکز بر روی تأثیرات اساسی قانون در درک مردم از مشکالت 

سالمت، خواهان کسب درک پیشرفته تر از نحوه کاربرد قانون برای تحت تأثیر 

به عنوان مثال، کمپین . ذاری سالمت می باشندقرار دادن تغییرات سیاست گ

های دادخواهی مربوط به دخانیات و چاقی نشان می دهد در کشوری که در 
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ایدئولوژی مسئولیت فردی غرق شده است، چالش واقعی ممکن است یافتن 

سابقه حقوقی مناسب نباشد، بلکه یافتن ابزارهای مناسب برای تغییر باورهای 

د مشکل سالمت عمومی باشد و این که چه کسی باید در آمریکایی ها در مور

 . مورد آسیب های سالمت مردم پاسخگو باشد

چنین مطالعاتی از تأثیرات اساسی مداخالت حقوقی در سیاست گذاری سالمت، 

فرصت مهمی را برای ارتباط تحقیق در ابعاد فرهنگی قانون با مطالعات سیاست 

مطالعات ساده از پژوهش های اولیه قانون و گذاری سالمت به روشی که فراتر از 

این تغییر نگاه از اقدامات دادگاه و . جامعه انجام گیرد، فراهم می کند

قانونگذاران به دید اقدامات و درک های شهروندان عادی به شدت موجب 

با این حال، همان . بازسازی دیدگاه محققان نسبت به قدرت و مفهوم قانون شد

در انتقاد از ( 171. ، ص1987) Austin Saratو  Susan Silbeyطور که 

مطالعات مربوط به شکاف های سیاسی مشاهده و تغییر به تحلیل های فرهنگی 

 یالگو کی دنیبه چالش کشنیش حیاتی که ناشی از "قانون  را ترغیب کردند، 

و  دهش رفتهیپذ دیجد دیدگاهرود که  یم نیاز ب زمانیاغلب و ، می باشدغالب 

اکنون به عنوان مرکز خود  می باشد،ن هیدر حاش گریدو ،  قرار گیردمورد توجه 

از آنجایی که تحلیل های فرهنگی در مورد تغییرات قانون و  ".کند یعمل م

جامعه در مرکزیت تحقیقات قانون و جامعه قرار گرفته اند، ما بینش روش هایی 

وب های فرهنگی برای درک را که در آن خود سیاست منبع قدرتمندی از چارچ

در واقع، با نادیده (. Levitsky ،2228)جهان اجتماعی است، از دست داده ایم 

گرفتن نقش سیاست گذاری دولت به عنوان یک منبع فرهنگی، مطالعات قانون 

در زندگی روزمره موجب ایجاد خطر تولید تصویری از قدرت برتر قانون همانند 

 . که موضوع انتقادات قبلی بودمحور می شود -مطالعات سیاست

سرانجام، محققان جامعه شناسی، با آموزش چشم انداز بنیادی در مورد مسائل 

سیاست گذاری سالمت، دارای فرصت پذیرش مجدد مفهوم حقوق رفاه اجتماعی 

هنگام وجود محدودیت های اقتصادی شدید در دولت، و زمانی که . می باشند

وضعیت رفاه فعلی توسط کاهش یا دگرگونی تهدید می شود، محققان جامعه 
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شناسی دارای فرصت مهمی برای نظریه پردازی و بررسی تجربی مفهوم حقوق 

به  PPACAزمانی که . رفاه اجتماعی در زمینه مدرن و امروزی می باشند

دولت  تدریج قانونی شده و مورد تأیید قرار گرفت، آیا اشکال جدید مداخالت

موجب تغییر نحوه تفکر آمریکایی ها در مورد مسئولیت پذیری دولت در 

حفاظت از سالمت و رفاه می شوند؟ تحت چه شرایطی، حقوق رفاه اجتماعی به 

عنوان حقوق شهروندی، همانند حقوق مدنی و سیاسی هم در مبنای حقوقی 

یای خود و هم حمایت عمومی آن ها درک می شوند؟ ارتباط مجدد با دن

سیاست توسط بینش های نظری و تجربی به دست آمده از تحقیقات درون 

فرهنگی موجب مشخص شدن الیه دیگری از تأثیر قانون بر  -پارادایم اجتماعی

روی جهان اجتماعی، و همچنین ایجاد بینش های مهمی برای مباحث آینده در 

 . مورد سیاست گذاری سالمت می شود
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