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Abstract 
The concept of public interest, is one of the most important axes of public law. The 

definition of public interest in the field of constitutional law as well as 

administrative law are especially reflected. By definition, two general approaches 

can be distinguished in contemporary legal systems: the liberal system, and the 

republican system. In Iranian law, considering the theories of the government after 

the revolution of February 1979, it seems that the general tendency in defining the 

public interest is more towards the republican system, but considering the historical 

structure of Shiite jurisprudence on the field and concepts Private law, existing 

jurisprudence has lacked the necessary details to theorize the theory of government. 

Even with the emergence of the theory of Imam Khomeini's "absolute sovereignty of 

faqih", it can be seen that on the one hand the theory has no reflection in other levels 

of government, including administrative law, after three decades and still remains 

within the justification of the first person authority and on the other hand the issue of 

control of the state and the guarantee of fundamental rights and freedoms have not 

been theorized or institutionalized, and so instead of a full-fledged theory of public 

law. 
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 چکیده
 تیا است که بر آن اساا،، ماه  یحقوق عموم یمحورها ترینمهمه لاز جم ،یمفهوم نفع عموم 

 زیا و ن یحقاوق اساسا   ةدر حوز ینفع عموم فی. تعرشودمی نییتع یادیتا حدود ز ینظام حقوق
 یحقاوق  هاای نظامدر  یکل کردیدو رو ف،ینوع تعر براسا،. یابدمی ایویژهانعکا،  یحقوق ادار
-ای تحلیلای در نوشتار حاضر با شیوهگرا. یو نظام جمهور برالیاست: نظام ل زییممعاصر قابل ت

تباع آن نظریاة حقاوق عماومی در     ریة نفع عمومی و بهتوصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظ
 فیا عام در تعر شیگرا رانیدر حقوق اشود نظام حقوقی جمهوری اسالمی هستیم. مالحظه می

فقاه   یخیساختار تاار  یبه ابتنا تیاما با عنا ،گراستیبه سمت نظام جمهور شتریب ینفع عموم
 زهیالزم در جهات تواور   التیتفصا  فقه موجاود فاقاد   ،یحقوق خصوص میبر حوزه و مفاه عهیش

ماککور   یةنظر ،ینیامام خم ةمطلق تیوال یةنظر یداریپد با وجود. استدولت بوده  یةکردن نظر
پس از گکشت سه دهه نداشاته و   کافی انعکا، یاز جمله حقوق ادار یسطوح حکمران ریدر سا

کنترل  مسولة ،گرید یمانده و از سو یشخص اول حکومت باق اراتیاخت هیهمچنان در حد توج
 کیا  یجابهرو است، ازایننشده  نهیو نهاد زهیتوور ن،یادیبن هایآزادیحقوق و  نیمدولت و تض
 .ایمبودهشخص حاکم  اراتیاخت نظریةتاکنون صرفاً شاهد  ،یحقوق عموم عیارتمام نظریة
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 مقدمه

های حاوزة حقاوق، اقتصااد، سیاسات و حتای فلسافة       ترین کلیدواژهمومی، از مهممفهوم نفع ع
یاباد،  ای مای سیاسی است. این تعبیر در حوزة حقوق عمومی، اهمیت ویاژه و کااربرد برجساته   

عناوان  ترین و اولاین نقاش آن، تعیاین حادود دخالات دولات باه       چراکه در تمامی موارد، کالن
 متصدی اصلی نفع عمومی است.

هاای  حوزة حقوق عمومی، مفهاوم نفاع عماومی دارای کارکردهاای متعاددی در شااخه      در 
گیاری حاداقل دو   گوناگون است. در عرصة مبانی، نحوة تعریف و عناصر سازندة آن موجب شکل

تاوان  نحوی که مای گرا در غرب شده است. بهرویکرد و حتی دو نظام مختلف لیبرال و جمهوری
مومی، نظریة دولت )تعریف، جایگاه و اختیارات دستگاه حاکم( و گفت براسا، نوع تعریف نفع ع

شاود.  ها( پدیدار مای عالوة نظریة حقوق و آزادیتبع آن نظریة حقوق عمومی )نظریة دولت بهبه
شود و از طار   در عرصة حقوق اساسی، از طرفی دلیل وجودی و مشروعیت دولت محسوب می

 در زمان ضرورت است.کنندة اختیارات ویژة حاکم دیگر توجیه
در عرصة حقوق اداری، مفهوم نفع عمومی، دلیال وجاودی و موموریات اصالی اداره، عنصار      
اساسی تعریف قرارداد اداری، عامل مؤثر در تحقق مسوولیت مدنی دولت و حادود آن و باارخره   

 تواند قلمداد شود.از عناصر تعیین صالحیت قاضی اداری می
تاوان  هاای چنادانی در عرصاة حقاوق اداری نمای     آنکه تفاوتدر نظام حقوقی ایران، ضمن 

علت ظهور جمهاوری اساالمی و حاکمیات    مالحظه کرد، اما در عرصة مبانی و حقوق اساسی به
فقیه، مسائل پرچالشی پدیدار شده که ضمن متمایز ساختن نظاام حقاوقی ایاران باا ساایر      ولی
 سر راه نظام مککور سبب شده است.شده، سؤاالت و ابهامات جدی را بر های شناختهنظام

تطبیقی، پس از بررسی کارکردهای مفهوم نفاع عماومی در   -در این نوشتار با شیوة تحلیلی
پاردازیم کاه مفهاوم نفاع عماومی در چاه       های مختلف حقوق عمومی، به این پرسش میعرصه

در خصاو   کند. سطوح و با چه کیفیتی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، نقش ایفا می
مفهوم نفع عمومی و کارکردهای آن، آثار متعددی در زبان فارسی ترجمه یا تولیف شاده اسات.   

، به سیر تاریخی و مکاتب ناظر بر امر عماومی و  درآمدی بر حقوق عمومیالیزابت زولر در کتاب 
(. 1-14: 1396نفع عمومی و تجلیات حقوقی آنها در کشورهای شاخص پرداختاه اسات )زولار،    

به رویکردهای گونااگون باه معیارهاای     مبانی حقوق عمومیاکبر گرجی در کتاب نین علیهمچ
های مهام در ایان حاوزه اشااره کارده اسات )گرجای،        تشخیص حوزة حقوق عمومی و اختال 

ای، به رابطة مالکیت خصوصی و نفع عماومی در نازد   در مقاله (. محمدرضا ویژه58-24: 1388
و نشان داده است سائقة حقوق خصوصی همچنان در نزد فقهای  فقهای شورای نگهبان پرداخته
)بخاش   قواعد فقاه ی در کتاب زنجان دیعم (. در حوزة فقهی نیز1389مککور غالب است )ویژه، 
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حقوق عمومی(، به تعاریف مختلف مصلحت عمومی و رابطة آن با مفهوم نفع عماومی پرداختاه   
یک از منابع مککور، به مفهاوم نفاع   ل در هیچ(. با این حا200-378: 1390است )عمیدزنجانی، 

عنوان مبنای نظریة دولت و نظریة حقوق عمومی و جایگاه آن در حقوق اساسی ایران عمومی به
 اشاره نشده است.

 

 سیر مفهومی
در مقابل نفع خصوصی که باه  »اند: نفع عمومی را در تعریفی ساده و ملمو،، نفعی تعریف کرده

شود و... دوام امار  نهایت در روابط خصوصی اعمال مید و در تنوعی بیتک اشخا  تعلق دارتک
(. این نفاع شاامل حفاظات و توساعة میاراو )ثاروت       3: 1396)زولر، « شودعمومی را باعث می

های آنها )آزادی و حقاوق بشار( اسات کاه ملتای آن را از      سرزمینی و مردم ساکن آن( و ارزش
 (.2: 1396نیاکان خود به ارو برده است )زولر، 
توان در خصو  اینکه چاه چیازی دقیقااً نفاع و چاه چیازی       بدیهی است در مقام نظر می

: 1396؛ گاویس،  110: 1388پایاانی داشات )ر. : گرجای،    های بیشود، بحثعمومی تلقی می
های اخالقی، فرهنگی و معناوی، از منظار مکاتاب فکاری     ویژه آنکه در خصو  سرمایه(، به55

آید. اما در مقام عمل، به تناسب جوامع مختلف، تکثری قابل توجه به چشم میمتفاوت و نیز به 
توان محتوا و مصاادیق آن  هر حال، حداقلی مشتر  در تمامی جوامع انسانی وجود دارد که می

زیست عماومی، امنیات   طور مثال در تعلق محیط را از منافع خصوصی تمییز و تشخیص داد. به
 توان تردیدی روا داشت.ی و دارویی و ... به حوزة منافع عمومی نمیمعابر عمومی، سالمت غکای

توان نادیده گرفات و از طار  دیگار،    ویژه در اروپا نمیاز طرفی، تحول تاریخی در مفهوم مککور را به
دو رویکرد و دو نظام معاصر مبتنی بر دو نگاه متفاوت به شیوه و مرجع صالح تعریف نفع عماومی ارتباا    

 شود.اختصار، به هر دو محور مککور پرداخته میه موضوع این نوشتار دارد که بهنزدیکی ب
، کیفیات ارتباا  دو   «نفع عماومی »ترین مسوله در سیر تاریخی تحول محتوای مفهوم مهم

اجتماعی یا به تعبیر دیگر، ارتبا  اخاالق و سیاسات اسات. در دوران    بُعد معنوی و مادی زیست
: 1396)بشایریه،  « پیوند میان اخالق و سیاسات »م حکمت سیاسی را های مهباستان از ویژگی

بر همین اسا،، افالطون در رسالة جمهوریت، اخالق و سیاسات را دو روی  »کنند. ( ذکر می20
اناد. عادالت اخالقای و    شمارد که در غایت خود، یعنی عدالت و سعادت، مشتر یک مفهوم می

ت در طبیعت، به معنی تعادل و توازن و تناساب اسات   سیاسی در دیدگاه افالطون، همانند عدال
مدیناه  »(. از نظر ارسطو نیز 22: 1396)بشیریه، « که سیاستمداران باید در برقراری آن بکوشند

... برای غایتی وجود دارد. این غایت در مورد مدینه، خیر اعالی انسان یعنای زنادگی اخالقای و    
نحوی در قرون وساطی تاداوم   (. این نوع نگاه به401: 1362)کاپلستون، « زندگی عقالنی اوست
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یابد، البته با عنایت به وساطت کلیسا، خیر عمومی و اخالق، واجاد صاب ة دینای و مسایحی     می
نحاو باارزی درگیار امار عماومی و حکومات       شود. مسیحیت از طریق کلیسای کاتولیاک باه  می
 ها شد.  انسان

نزدهم، جواماع مختلاف اروپاایی را در    هاا تاا سادة شاا    مشکالتی که در نتیجة ضعف دولات 
پردازی یک دولت مقتادر  مندی نظریهورزی و دغدغهبرگرفته بود، سدة مککور را به بستر اندیشه

 پارداز شااخص دولات در چهاار    نحوی که در این مقطع، شاهد ظهور چهار نظریهتبدیل کرد، به
آلمان از طریق خلع قدرت دنیاوی  گوشه اروپا هستیم: توما، هابز در انگلستان، مارتین لوتر در 

کلیسا و تووریزه کردن سکوالریسم، ژان بدن در فرانسه و بارخره نیکولو ماکیاولی در ایتالیاا. در  
نحوی که در کتاب مشهور خود، این میان، معنادارترین اقدام از سوی ماکیاولی صورت گرفت، به

یگزین خیر عمومی ساخت )طباطبایی، کردن اخالق از سیاست، مفهوم نفع را جا ، با جداشهریار
طاور قطعای وارد عرصاة دنیاوی و     (. با ظهور مفهوم نفع عمومی، حقوق عمومی به453: 1385

 (.9: 1396شود )زولر، غیرمکهبی )سکوالر( خود می
ال  و ژان ژا  روسو شاهد ویژه با ظهور اندیشمندانی چون جانهای بعد بههرچند در سده

قدرت، و سپس نوعی رجعت باه اندیشاة    بدبینانة هابز و ماکیاولی به انسان وگیری از نگاه فاصله
(، با این حال، فاصلة بین محتوای نفاع  48-49: 1396سیاسی کالسیک یونان هستیم )بشیریه، 

ویژه باا پیاروزی انقاالب فرانساه و توکیاد      ماند، بهعمومی و اخالق دینی، به قوت سابق باقی می
 سیسم و خلع قدرت از کلیسا.رهبران انقالب بر الئی
هاای فرهنگای،   نظر از تنوع محتوایی مفهاوم نفاع عماومی، باه تناساب مؤلفاه      امروزه صر 

ها چه در اماور داخلای و   توان مالحظه کرد که تمامی دولتاجتماعی و اقتصادی هر جامعه، می
ه تعبیاری  چه در حوزة روابط خارجی خود تردیدی در استناد به کلیدواژة مناافع عماومی یاا با    

دهند. با این حال در خصو  شیوة تعریف، محتاوا و ابزارهاای   دیگر منافع ملی به خود راه نمی
های مختلف حقوقی یک نظاام،  تحقق نفع عمومی، رویکردهای متفاوتی پدید آمده که در عرصه

 منشو اثر واقع شده است.
 

 های( نفع عمومیمکاتب )مدل
ها ر بدون شناخت فلسفة کلی نفع عمومی که این نظامهای بزرگ حقوق عمومی معاصفهم نظام

توان گفت که بعاد از شکسات   سازی مسائل میاند، غیرممکن است. با اندکی سادهبر آن بنا شده
 گرایی.کمونیسم، امروزه دو جریان بر این اسا، وجود دارد: لیبرالیسم و جمهوری
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 لیبرالیسم .1
نحوی کاه باا   بینند، بههای خصوصی را میند کامل نفعدر این مدل، در مفهوم نفع عمومی، برای

آمیزد. هد  تواوری لیبارال، تضامین حاداکثر     های افراد خصوصی در هم میارضای تمامی نفع
دهاد. لیبرالیسام،   های فردی است. همچنین این تووری، تقادم را باه آزادی مای   حمایت از نفع

و در جوهر خود مدعی آن است که اقادامی   مفهومی بسیار پرادعا را از خیر عمومی در نظر دارد
های خصوصی را بارآورده ساازد... یعنای    تواند حاوی نفع عمومی باشد، مگر آنکه تمامی نفعنمی

ای وارد بخشد بدون آنکه به وضع دیگری لطماه اقدامی که وضع حداقل یک شخص را بهبود می
)زولار،  سازد به دیگری بهینه می آورد و بنابراین اقدامی است که وضع یکی را بدون زیان نسبت

دانند که در عالم واقع، تحقق چنین مفهومی غیارممکن و نزدیاک   ها می. اما لیبرال(10: 1396
پاکیر  به رؤیاست، چراکه در عالم عمل، جمع و ارضای همزمان تمامی منافع فردی کمتر تحقاق 

شاود، اغلاب ماالزم و    یعنوان نفع عماومی در عمال بادان اساتناد ما     است و در نتیجه، آنچه به
مستلزم نقض اقلیتی از حقوق و منافع فردی است. از همین روی، رویکرد لیبرال اصاوالً نگااهی   

ترین سازمان متصدی تحقق نفع عمومی یعنی قاانون و  ترین قالب حقوقی و مهمبدبینانه به مهم
دان، وضاعی  رسد که هرچه قانون کمتاری داشاته باشایم شاهرون    نتیجه میبدین»دولت دارد و 

دچار چالش « حاکمیت»های دانش اقتصاد، لیبرالیسم با بهتری خواهند داشت. با پشتوانة آموزه
بیناد و از رویکارد حاداقلی نسابت باه      شود و در آن، سودی جز تضمین صلح اجتماعی نمیمی

(. اثار  11: 1396)زولر، « کندکارکرد تقنین در چارچوب یک تووری اقتصادی قانون حمایت می
هاای  ین نوع رویکرد به مفهوم نفع عمومی و ابزارهای تحقق آن، صرفاً در حاد تواوری و بحاث   ا

هاا و ساطوح مختلاف کااربردی     تاوان در حاوزه  مبنایی محدود نمانده است و انعکا، آن را می
 حقوق عمومی مالحظه کرد.

شاتارهای  با عنایت به اینکه آثار این نوع نگرش در حوزة حقوق اساسی و حقوق اداری در نو
نظار  ، از اشارة تفصایلی باه آثاار ماککور صار      (1392 ،ی : واعظر.)پیشین بررسی شده است 

الیی به تعریف و جایگاه نفع عمومی سابب  اختصار گفت که نوع نگاه کامنتوان بهکنیم و میمی
پرهیز این نظام از کارکرد ارشادی دولت و اکتفا به نقاش حاداقلی آن در عرصاة نظام عماومی      

الشامول حکاومتی   نحوی تاریخی در حوزة قاعدة حقوقی، از قواعد عامود، از همین روی بهشمی
دنباال  گیری کارده و حتای باه   )قانون( به سمت راهکارهای موردی قضایی )رویة قضایی( جهت

تدوین یک قانون اساسی حرکت نکرده است و اصوالً دادرسی اساسی در آن شکل نگرفته یا اگار  
عنوان یک ضدقدرت در چارچوب مفهاوم تفکیاک   ر و بروز داشته، بیشتر بههمچون آمریکا ظهو
های فردی( عمل کرده است تاا حاافظ مناافع عماومی     منظور حفظ آزادیقوای آمریکایی )و به
(. همچنین پرهیز یا حداقل اکراه از پکیرش یک حقوق عماومی  182: 1396مانند فرانسه )زولر، 
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نوع نگاه به نفع عمومی است که به وحدت حقوقی و قضایی مستقل از حقوق مدنی ناشی از این 
هاای مهمای همچاون مساوولیت مادنی دولات،       و عدم پکیرش رژیم حقوقی مستقل در حاوزه 

 قراردادهای اداره و استخدام کشوری منجر شده است. 
 

 گرا. مدل جمهوری2
دساته از مناافع    در این دیدگاه، نفع عمومی لزوماً حاصل تمامی منافع فاردی نیسات، بلکاه آن   

تر اعضای چنین عبارت دقیقکند که اعضای یک جامعه، در کل دارا هستند. بهافراد را لحاظ می
طور مشتر  در بین خود و به موجاب یاک قارارداد    اند که آن نفع را بهای تصمیم گرفتهجامعه

یای نفاع   گرادهد، در نظر بگیرند، تواوری جمهاوری  اجتماعی که معاهدة جمهوریت را شکل می
ترین تردیدی در وجود یک نفاع عماومی قاائم باه     عمومی به عکس تووری قبلی است و کوچک

ذات ندارد، این تووری به وجود یک امر عمومی قائم به ذات و مستقل از امور خصوصای اعتقااد   
: 1396کند )زولر، های فردی دفاع میتک نفعدارد و از ایدة یک نفع عمومی متمایز از جمع تک

خاواهی فرانساوی را شاکل    گرایانه از نفع عمومی، قلب الگوی جمهاوری دریافت جمهوری (.11
هاایی کاه ملتای را تشاکیل     دهد. ایدة بنیادین آن ساده و عبارت است از اینکه تمامی انسانمی
عنوان هد  برای خاود دارناد، بناابراین یاک نفاع عماومی       دهند، لزوماً یک امر عمومی را بهمی

توان برای آن، تعبیر امر عمومی را ع خصوصی وجود دارد... این نفع عمومی که میمتمایز از مناف
ترین سازمان (. به تعبیر دیگر مهم12: 1396کار برد، چیزی جز همان دولت نیست )زولر، هم به
ای بارای آن در نظار گرفتاه    کنندة نفع عمومی، دولت است، بنابراین نقش و جایگاه ویاژه تومین
ویژه کنندة خیر عمومی، نقشی ارشادی و حداکثری بهعنوان تومیندر این الگو به شود. دولتمی

دهی به رفتارهای فاردی دارد. از هماین روی، وضاع قواعاد عاام      در حوزة تومین عدالت و جهت
یابد، قانون در ایان مادل، قالاب    ای میدهی به جامعه در قالب قانون، جایگاه ویژهمنظور جهتبه

در جایگاه اول منابع حقوقی است. همچنین تمایز بین دو نفاع عماومی و نفاع     حقوقی محترم و
حقوق خصوصای  -خصوصی موجب ظهور دوگانگی حقوقی یعنی تقسیم حقوق به حقوق عمومی

و سپس ظهور دوگانگی قضایی شده است. تفکیک دعوای اداری از دعوای مدنی و قاضای اداری  
 (. 1392ر. : واعظی، از قاضی عام، از نتایج این رویکرد است )

بعضای از  »ترین رفتارهای حکومت قابل مشاهده است. توثیر تمایز دو مدل در بنیادی 
دانشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی، فرق قاطعی میان ضوابط قانون اساسی ... در آمریکا و 

گویاد:  مای  کنند. مادة اول متمم قانون اساسای آمریکاا  اروپا )به استثنای انگلستان( مشاهده می
اماا در اروپاا )باه    «. کنگره مجاز به وضع هیچ قانونی ... بارای کاساتن از آزادی ماردم نیسات    »

استثنای انگلستان( ضابطة نوعی این است که حق آزادی عقیاده در چاارچوب قاوانین تضامین     
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ها اصالت و خلو  گکشته را حفاظ  (. البته این دوگانگی مدل92-93: 1373)نویمان، « شودمی
ویژه در اروپا کشاورهای شااخص هار دو مادل را در برگرفات،      است؛ تحوالت عامی که به دهنکر

است. ظهور دولت رفاه و نیز توسیس اتحادیة اروپا و  سبب تقارب هرچه بیشتر این دو مدل شده
هاای مشاترکی در حقاوق    اند، هرچند هر دو مدل، ریشهوقایع عمومی سدة بیستم، از این جمله

 اند. ایی نیز از گکشته داشتهرم و حقوق کلیس
 

 کارکردهای نفع عمومی
هایی که در حوزة فلسفة سیاسی و حقوق عمومی شاکل گرفتاه   با وجود همة تحوالت و بازنگری

نظر از تنوعی که در محتوا و نحوة تعریف نفع عماومی وجاود دارد، تعبیار ماککور     است و صر 
هاا، البتاه باا تفااوت     ت که در تمامی نظاام های حقوق عمومی استرین کلیدواژههمچنان از مهم

 درجاتی دارای کارکرد شایان توجه است. 
 

 . کارکردهای نفع عمومی در حقوق اساسی1
در حوزة حقوق اساسی، در دو محور، کارکرد نفع عمومی برجسته و شایان توجه است. از طرفی 

عیت نظاام حااکم عمال    گر وجودی و مبنای مشارو عنوان توجیهو در درجة اول، نفع عمومی به
کند با توکید بر مباانی نظاری و نیاز اثباات در     معنا که حاکمیت همواره تالش میکند؛ بدینمی

ترتیاب همزماان   کنندة منافع عمومی جامعه اسات و بادین  عمل، نشان دهد بهترین نظام تومین
ط کشاد و از طار  دیگار و در درجاة دوم در شارای     مشروعیت و کارامادی خاود را باه ری مای    

که قصد استفاده از اختیارات خا  خود و محدود ساختن حقاوق شاهروندی را   استثنایی، زمانی
 کند.دارد، به ضرورت حفظ منافع نظام اجتماعی و سیاسی استناد می

 

 گر وجود و مشروعیت نظامنفع عمومی، توجیه .1. 1
ی هماناا کیفیات   ترین دلیل مشروعیت و کارامدی یک نظاام سیاسا  که گفته شد مهمگونههمان

نظر از محتوا و شیوة تعریاف مفهاوم نفاع عماومی، ایان      تومین نفع عمومی است، بنابراین صر 
محتاوای اصالی آن را    هابزتعبیر، کلیدواژة دلیل وجودی و مشروعیت نظام است؛ خواه همچون 

( یاا آن را تجلای ارادة عماومی    189: 1385عنوان غایت دولت فرض کنایم )هاابز،   به« امنیت»
( یاا  93: 1392( یا همچون هگل حاصل خرد و عقالنیات )راساخ،   153: 1388بپنداریم )روسو، 

تبع حکمای ( یا به27: 1396همچون فالسفة قدیم، از تعبیر خیر عموم استفاده کنیم )بشیریه، 
(. یاا همچاون   37: 1396مسلمان، رستگاری اخروی را نیز در این مفهاوم بگنجاانیم )بشایریه،    

( یاا  113: 1373درن، تومین آزادی را هد  دولت دموکراتیک بپنداریم )نویمان، اندیشمندان م
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شاود کاه در نظریاات    (. مالحظاه مای  180: 1382رفاه عمومی را هد  تلقای کنایم )بشایریه،    
( هد  و دلیل وجاودی دولات، تاومین بهاروزی ماردم یاا باه        108: 1390مدار )فیرحی، غایت

اسالمی نیز مصلحت عمومی، محصول و نشاانة اساتقرار    تعبیری منافع عمومی است. در اندیشة
انجاام  »طاور خاا ، حتای    ( و فقهای شیعه باه 272: 1390نظام سیاسی مشروع است )عمید، 

خدمات عمومی و اقدام به احیای مصالح جمعی را از مستثنیات حرمت قباول والیات از جاناب    
مسالک شادن باا    ة ناشی از هماند... و مصلحت عمومی را موجب جبران مفسدحکام جور دانسته

 (.  280: 1390)عمید، « انداعوان ظلم محسوب نموده
 

 گر شرایط اضطرارینفع عمومی، توجیه .2. 1
آید، بلکه در زمان کلیدواژة نفع عمومی تنها به کار توسیس نظام و دفاع از اصل وجودی آن نمی

تارین  رت و آزادی از جملاه مهام  استقرار نیز محوریت دارد. مسولة تعامل قدرت و قانون، یا قاد 
مباحث فلسفة سیاسی و حقوق اساسی بوده است. بادیهی اسات در شارایط معماول، در نظاام      

شود، اما مسولة چالشی در زماناة بحاران   دموکراتیک، بر تقدم قانون و آزادی بر قدرت توکید می
 که مصالح یا به تعبیری منافع عمومی در خطر افتد.  است، یعنی زمانی

کاار نبارده اسات،    عنوان پدر لیبرالیسم که حتی اصطالح حاکمیت را در آثار خود بهبه ال 
گکارد... مراد او از حق ویژه، اختیار اقدام است باه تشاخیص   بر یک قدرت فوق قانون صحه می»

در کتااب   اشامیت (. تعبیار مشاهور   127: 1373)نویمان، « فردی و فراتر و حتی برخال  قانون
حاکم کسی است کاه در ماورد   »ترین معر  جایگاه ضرورت است: اید شاخصش الهیات سیاسی

 (.25: 1392)اشمیت، « گیرداستثناها تصمیم می
شامارد، در شارایط خطار    در دیدگاه روسو نیز که قانون را مقد، و تجلای خارد عاام مای    

ت ای سرنوشات کشاور را باه دسا    توان به موجب قانون ویژهمنظور حفظ امنیت عمومی، میبه»
ای بزرگ باشد که قوانین، مانعی بار سار راه تضامین    ترین فرد سپرد. اگر خطر به اندازهشایسته

شاود کاه اجارای تماام     ای عالی انتخااب مای  امنیت عمومی ایجاد کند، در این صورت، فرمانده
حدی بدیهی است (. اهمیت راهکار مککور به467 - 468: 1388)روسو، « قوانین را موقو  کند

عرضاه و  عناوان نظاامی بای   حکومتی که از اختیارات ویژة خود بهاره نبارد، باه    فوکونظر که از 
 (.22: 1389کفایت تلقی خواهد شد )فوکو، بی

در اندیشة سیاسی اسالم نیز این قاعدة عقلی به تعابیر مختلف پکیرفته شاده اسات کاه در زماان     
(. از 241: 1386محظاورات )محمصاانی،   رود: الضرورات تبیح الهای معمول به کنار میضرورت، قانون

 (.  201: 1374نظر غزالی، امام باید قدرت الزم را جهت حفظ نظم داشته باشد )لمبتون، 
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 کارکردهای نفع عمومی در حوزة حقوق اداری .2
تر است. این وضاع جاای   مراتب مؤثرتر و ملمو،در حوزة حقوق اداری، کارکرد مفهوم نفع عمومی به

راکه حقوق اداری در واقع دارای کارکرد و هادفی دوگاناه یعنای کارامادی دولات از      شگفتی ندارد، چ
نوعی و در یک نگااه کلای در مسایر    سویی و جلب رضایت شهروندان از سوی دیگر است که هر دو به

های توجیاه ضارورت وجاودی    تر مفهوم نفع عمومی در حوزهطور مشخصگیرد. بهمنافع عام قرار می
ارداد اداری، تعیین صاالحیت قاضای اداری، تعیاین حاوزة مساوولیت مادنی دولات،        اداره، تعریف قر

 کننده است.قانونمندی و بارخره حوزة اموال و مالکیت عمومی دارای توثیر تعیین
 

 نفع عمومی و ضرورت وجودی اداره .1. 2
یا مبنای  ویژه در ابتدا و نیمة سدة بیستم مباحثات مفصلی در خصو  بنیاددر حقوق فرانسه به

کاه   تولاوز وجودی حقوق اداری مطرح شد و در این زمینه مکاتب مختلفی شکل گرفت، مکتب 
هاای  معرفی شد و بنیاد حقوق اداری را در ابزارها و شایوه  1هوریو موریستوسط حقوقدان فقید 

لواون  توسیسای اساتاد فقیاد     باوردو جست. در مقابل، در مکتب اقتداری مورد استفاده اداره می
عنوان بنیان حقوق اداری معرفی شد. مکتاب دیگار   ، هد  اداره یعنی خدمات عمومی به2یدوگ

پردازی شد، مکتب نفاع عماومی   حقوقدان بزرگ دیگر فرانسوی نظریه 3مارسل والینکه توسط 
گرفت و هرگونه نفع جمعای فراتار از   تر از خدمات عمومی را در نظر میای وسیعبود که گستره

 (. Gaudemet, 2001: 38-39شد )ز شامل میتصدی دولتی را نی
عناوان یکای از علال موجهاة     در هر صورت، در هر دوره، کارکرد مفهوم نفاع عماومی را باه   

تنهاایی از عهادة ارضاای    توان دید. از سویی انسان بههای اداره و اعمال حقوق اداری میفعالیت
هایی مانناد دفااع   نیاز و نفع لزمآید، از سوی دیگر زیست جمعی مستتمامی نیازهای خود برنمی

ملی و نیازمند سازمانی کارامد است؛ سازمانی که در عین تومین نفع عمومی، باه تنظایم مناافع    
 (.Waline, 2006: 2خصوصی متعدد و احیاناً متعارض بپردازد که همانا اداره است )

 

 نفع عمومی، معیار قرارداد اداری .2. 2
ای از ژرمان، در هار دو مادل، دساته    -ی آنگلوساکساون و رم هاا نظر از دوگاانگی در مادل  صر 

قراردادها وجود دارد که یک طر  آن شخص عمومی و ناظر بر مالحظات نفع عمومی است و به 
یاباد  هایی در رژیام حقاوقی حااکم بار قارارداد ضارورت مای       اقتضای وجود نفع عمومی، تفاوت

 به بعد(. 206: 1393)موالیی، 
___________________________________________________________________ 

1. Maurice Hauriou 
2. Léon Duguit 
3. Marcel Waline 
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عناوان قارارداد متماایز از قارارداد مادنی      باه « قارارداد اداری »هاوم  در حقوق فرانسه که مف
پکیرفته شده است، سه شر  یا سه عنصر اصلی برای تحقق قرارداد اداری برشامرده شاده کاه    

اند از شر  سازمانی یا ارگانیک، به این معنا که یک طر  قرارداد حداقل شخص عماومی  عبارت
قرارداد باید تومین نفع عماومی باشاد و شار  ساوم      باشد؛ شر  دوم شر  ابژکتیو یعنی هد 

عنوان هد  الزم قرارداد اداری مورد توجه شود نفع عمومی بهرژیم حقوقی متفاوت. مالحظه می
 (.123: 1393بوده و دارای محوریت است )امامی و استوار سنگری، 

 

 نفع عمومی و اصل قانونمندی .3. 2
حیت تکلیفی و اختیاری است. در صالحیت تکلیفای کاه اداره   دانیم که اداره دارای دو نوع صالمی

(، قاضی اداری در مقاام کنتارل   26: 1391باید دقیقاً مطابق قانون عمل کند )مشهدی و همکاران، 
اداره و عمل اداری با دشواری چندانی مواجه نیست و صرفاً کافی است بررسی کند عمل اعتراضی، 

یا خیر. اما در صالحیت اختیاری، از آنجا که اداره دارای  مطابق قانون مشخصی صورت گرفته است
های متعدد بنا به تشخیص خود است، معیاار دقیقای بارای ارزیاابی درساتی عمال اداره در       گزینه

دستر، قاضی نیست و همواره امکان سوءاساتفادة مقاام اداری وجاود دارد. در چناین ماوقعیتی      
اش باوده  اداری آیا در راستای منافع شخصی و گروهای قاضی باید بررسی کند گزینة انتخابی مقام 

 (. Truchet, 1977: 87یا به عکس، در راستای تومین منافع عمومی صورت گرفته است )
 

 نفع عمومی، معیار صالحیت قضایی .4. 2
منظور تعیین صاالحیت قاضای اداری، مفهاوم    ترین معیار جاری بهدر نظام حقوقی فرانسه، مهم

ترین عنصر تشخیص خدمت عمومی، تومین یک نفع ت. بدیهی است که مهمخدمات عمومی اس
تارین عنصار تعیاین    نحو غیرمساتقیم، مهام  توان گفت نفع عمومی بهعمومی است. بنابراین می

، معیااار مااککور بالنکااوصااالحیت قاضاای اداری در فرانسااه اساات. در ریی بنیااادین و مشااهور  
بار  (. هرچند افزونLong, 2003: 1sی شده است )صراحت، بیان و سپس در آرای بعدی پیگیربه

خدمت عمومی، مسولة نظم عمومی هم که حوزة دیگری از صالحیت قاضی اداری اسات، جلاوة   
 شود.دیگری از نفع عمومی تلقی می

و تحات تاوثیر دکتارین     1«ونسابوری »حتی در نظام قضایی انگلستان از بعد از رویة قضایی 
ه بعد سدة بیساتم مایالدی، مفهاوم نفاع عماومی دارای کاارکرد       ب 70و رفرم دهة  اولتراوایر،

 (.130-133: 1396کنندة اداره شده است )زولر، ای در تعیین صالحیت قاضی کنترلویژه
 

___________________________________________________________________ 
1. Wednesbury  
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 نفع عمومی و مسئولیت مدنی دولت .5. 2
کننادة معیاار صاالحیت قاضای اداری، و بایش از آن در خصاو  معیاار و رژیام         ریی بالنکو تعیاین  

که سخن از خدمات عمومی )نااظر بار نفاع    ت مدنی دولت است. به موجب ریی مککور، زمانیمسوولی
 .(long, …, 2003:1s)عمومی( است، مسوولیت مدنی دولت تابع رژیم حقوقی ویژة خود است 

 هار  ،دولت تیدر مورد اعمال حاکم»قانون مسوولیت مدنی،  11در ایران نیز به موجب ذیل مادة 
و موجاب ضارر    دیا عمل آطبق قانون به یمنافع اجتماع نیتوم یضرورت برا برحسبکه  یگاه اقدامات

نظار از بحاث   شود که صر مالحظه می«. شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود یگرید
در خصو  اعتبار فعلی مادة مککور، در همان زمان اعتبار نیز، صر  عمل حاکمیات سابب معافیات    

هام الزم باوده اسات. اماروزه     « ضرورت منافع اجتمااعی »شده و شر  نمیدولت از مسوولیت مدنی 
رساد ایان بخاش از مااده     مای  نظر(، به1394چنانکه بحث آن در جای دیگری مطرح شده )واعظی، 

 .  به بعد( 280: 1391 ،یمیرح ،یی : صفار.)مککور، نسخ ضمنی شده است 
 

 نفع عمومی در حوزة اموال و تملکات .6. 2
عمومی به دو صورت در حوزة مالکیت عمومی، توثیرگکار است. از طرفی، معیار مهمی معیار نفع 

در تشخیص اموال عمومی است که هرچند ممکن است در مالکیات اختصاصای دولات نباشاد،     
سبب استفادة اموال در جهت منافع عمومی ممکن اسات در تصادی و مادیریت دولات قارار      به

کاار  جای مالکیت بهدولت بودن را به« در اختیار»تعبیر  قانون اساسی که 45و  44گیرد. اصول 
(، رابطة دولت و اموال عمومی، در اساالم  71: 1397برده است، ناظر بر همین معناست )کرمی، 

 (.1055: 1399نیز مورد توجه قرار گرفته است )ر. : رستمی و فراهانی، 
ال  اشاخا  خصوصای،   ترین توجیه تملک قهری اما از طر  دیگر در تملکات قهری، مهم
الیحاة قاانونی   »قاانون   2(. ماادة  Truchet, 1977: 253)وجود یک نفع یا ضرورت عمومی است 

های عماومی و عمرانای و نظاامی دولات     نحوة خرید و تملک اراضی و امال  برای اجرای برنامه
  2بیانگر پکیرش معیار مککور در نظام حقوقی ایران در مورد تملکات است. 1«1358مصوب 
 
 

___________________________________________________________________ 
و  یعماوم  اماور  یبارا  باه موقاع آن   یاست که اجارا  یهاشامل برنامه کی ةمککور در ماد یهابرنامه» - 2 مادة .1

مقاام   نیبااالتر  بیو تصاو  دییا باه تو  دیا با طارح  ی. ضرورت اجراباشدیالزم و ضرور "ییاجرا دستگاه" یتیامن
 «برسد. "ییاجرا دستگاه" ییاجرا

توان اثر معیار نفع عمومی را از طریق مفاهیمی چاون خادمات   ها از جمله استخدام عمومی نیز میدر سایر حوزه .2
 (.17: 1400: رضایی و گرجی، عمومی مالحظه کرد )ر. 



 ؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟   12

 

 نفع عمومی در ایران
( نظاام حقاوقی ایاران چاه در عرصاة      1392دیگر گفتاه شاده )واعظای،     در جای کهگونههمان

های قانونگکاری و رویة قضایی، فاقد موضع قاطع و روشانی در خصاو    دکترین و چه در عرصه
تواند ما را به تشخیص روشانی از  تووری نفع عمومی است و مداقه در متون حقوقی موجود نمی

که آیا حقوق ایران به سامت یکای از دو مکتاب مشاهور نفاع عماومی یعنای لیبرالیسام یاا          این
 گرایی گرایش داشته یا رویکرد سومی اتخاذ کرده است، برساند.جمهوری

 

 نفع عمومی و فقهای شیعه .1
نفع عمومی در ادبیات فقهی شیعه تحت عناوینی چون ضرورت یا مصلحت عمومی یاا مصالحت   

کاه  گونهبرند، همانکار میه است. در معنای ل وی، مصلحت را در برابر مفسده بهکار رفتعامه به
کار رفته است )توکلی، صالح را در برابر فساد. مصلحت گاهی در معنای مضیق معادل منفعت به

( 61: 1384( و گاهی در معنای اعم آن یعنی دفع مفسده و جلاب منفعات )تاوکلی،    23: 1384
دو مفهوم مککور در فقه، این معنای دوم و عاام اصاوالً در حقاوق عماومی     که با وجود مرز بین 

 موردنظر است.
گیرد. های دنیوی و اخروی را با هم در برمیمصلحت در اسالم، ابعاد مادی و معنوی یا جنبه

های مادی و این جهانی مورد توجه است و محوریت دارد حال آنکه در حقوق عرفی اصوالً جنبه
توان گفت که مفهوم مصلحت در فقه شیعه اعم از مفهاوم  (. در هر حال می242 :1390)عمید، 

نفع در حقوق عرفی است و در این بخش حداقلی، همپوشانی وجود دارد. هرچند ممکان اسات   
دلیل توجه فقه به مصالح معنوی و اخاروی، در تقادم و توخرگاکاری مصاالح و مناافع، عماالً       به

 ی و فقه پدیدار شود.تفاوت در رویکرد بین حقوق عرف
 

 نفع عمومی و حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران .2
ویژه در مقام تزاحم با نفع خصوصی، در قانون اساسی تاا حادود زیاادی از    جایگاه نفع عمومی به

وضوح نسبی برخوردار است، اما در رویه که عماالً اهمیات بیشاتری دارد، دچاار ناوعی ابهاام و       
 تردید است.

 

 عمومی و قانون اساسینفع  .1. 2
 9در بررسی اصول مربو ، دو اصل، دارای رویکردی متمایز نسبت به سایر اصاول اسات. اصال    

طور جدی حمایت کارده و ناوعی تاوازن    قانون اساسی، از آزادی افراد در مقابل منافع عمومی به
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هرچند این های مشروع برحکر داشته است. برقرار کرده و حتی مقنن را از سلب حقوق و آزادی
دنبال نوعی توازن بین حقوق فردی و حقوق عمومی اسات و از ساوی   دفاع، یکطرفه نیست و به

بر ایان،  دیگر سلب حقوق به موجب قانون منع شده، اما تحدید آن، لزوماً منع نشده است. افزون
 تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیار کس نمیهیچ»قانون اساسی  40به موجب اصل 

شود که در این اصل نیز نوعی توازن بین مناع  مالحظه می«. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
بینی شده است و با فرض اینکه بتوانیم دولات  پیش« تجاوز به منافع عمومی»و « اضرار به غیر»

تاوان گفات در ماوارد    ، مای 1را مشمول این اصل و در نتیجه، فاقد حق اضرار به غیر تلقی کنیم
 ککور، گرایش قانون اساسی به نگاه لیبرالی نزدیک است.م

در حالات جناو و   »، 79اما سایر اصول در مسیر دیگری قرار گرفته اسات. باه موجاب اصال     
هاای  شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسالمی موقتاً محدودیت

کاه باا توجاه باه فرایناد تصاویب توساط         نکتة مثبت این اصل آن است«. ضروری را برقرار نماید
روز(، معیارهاای کنترلای مناسابی     30باودن ) « ماوقتی »و « ضرورت»مجلس و محدودیت آن به 

 110اصال   8ها ارائه شده است. در مقابل، به موجب بند منظور حراست ممکن از حقوق و آزادیبه
اسات   مصلحت نظاام  صیمجمع تشخ قیاز طر های رهبری، حل معضالت نظاماز جمله صالحیت

نحاوی تعریاف شاده    حسن این بند آن است کاه معضال باه   «. از طرق عادی قابل حل نیست»که 
است، یعنی وضعی که از طرق عادی قابل حل نیست، اما اشکال وارده آن است که هایچ قیادی از   

، باه  176بینی نگردیده است. اما در خصو  اصال  ها در آن پیشجهت حراست از حقوق و آزادی
منظاور تاومین مناافع ملای، کاارکرد      اظ تووریک، نگرانی کمتری در کار است. اصل ماککور باه  لح

شاود  بینای نماوده اسات. مالحظاه مای     شورای عالی امنیت ملی را باا ساه صاالحیت عاام پایش     
تواناد وارد مراحال قضاایی و اجرایای شاود.      های شورا کالن و کلی اسات و اصاوالً نمای   صالحیت

هاای  آن است که در هر صورت، اجرایی شدن اقدام 79ککور با اصل همچنین حاصل جمع اصل م
 ها باید از طریق سازوکار پیشنهاد دولت و تصویب مجلس باشد.محدودکنندة حقوق و آزادی

 

 نفع عمومی و شورای نگهبان )دادرس شرع و قانون اساسی( .2. 2
بی بیاانگر آن اسات کاه    خاو های حل آنها بهتجربة تزاحمات دهة اول جمهوری اسالمی و شیوه

فقهای شورای نگهبان در نحوة برداشتشاان از فقاه، تواوری مشخصای در حاوزة نفاع عماومی        
___________________________________________________________________ 

کشاور  ه و بودجاة  قانون برناما  10مادة  9در خصو  بند  1386چهارم مهر  موری به موجب نظر شورای نگهبان .1
اطاالق  » )موضوع معافیت دولت از پرداخت حق ارتفاق به مالکان اراضی خارج از حوزة شاهری(:  1351 مصوب

ه طباق  کا ای اراضای  را شاامل یا ن شرع دانسته شد، زیال  موازور، خکجواز استفاده نمودن دولت از اراضی مک
ت یجواز اساتفاده بادون رضاا    ن اطالقیشود و بنابرایز میحق شرعی است، نا ذیی کی مالیضوابط شرعی دارا

 «.است ن شرعیخال  مواز ،حهیحق در فرض نبود ضرورت مبیا ذیمالک 
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و  1360اند. در دو پروندة مهم مطرح در این دوره، یعنی قاانون اراضای شاهری مصاوب     نداشته
 (.1371سپس قانون کار، خألهای چنین امکان نظری مشهود است )ر. : مهرپور، 

توانند تا هزار متر زماین در اختیاار   به موجب قانون اول، مالکان اراضی بایر شهری حداکثر می
داشته باشند و حق فروش آن را ندارند، مگر به دولت و ماازاد آن را نیاز بایاد باا تقاویم دولات در       

قاانون، مخال   ها به آنها واگکار کنند. فقها بدواً با این ایراد که تصویب صورت نیاز دولت و شهرداری
ال توکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّاا ان تکاون تجااره عان     »قاعدة شرعی تسلیط و م ایر آیة کریمة 

(. در نوبت بعاد کاه باا مجاوز اماام      17: 1371است از تویید آن خودداری کردند )مهرپور، « تراض
باه تصاویب رسااند،    خمینی )ولی امر(، مجلس با اکثریت آرا و به استناد ضرورت، مجدداً قاانون را  

در هماة کشاور یکساان    ضرورتی که مجوز رفع ید از احکام اولیاه باشاد   »فقها با این استدالل که 
( مجادداً  19: 1371)مهرپاور،  « که قانون، عام و شامل تمام شاهرهای کشاور اسات   درحالی نیست

سات کاردن   باا پیو  1360اسفند  27قانون را به مجلس عودت دادند تا در نهایت، مجلس در تاریخ 
نحاوی  شود فقها باه جدول حاوی مناطق دچار ضرورت، نظر مثبت شورا را تومین کرد. مالحظه می

برای تمام کشور قابل « ضرورت نوعی و عام»اند که گویی مفهومی با عنوان با موضوع برخورد کرده
اد شاده  توضیح داده شد که در این نوشتار مصلحت به مفهوم عاام آن مار   1تصور و استفاده نیست.

شاود، هرچناد ممکان    نحوی که مفهوم نفع عمومی مندرج در حقوق عمومی را شامل میاست، به
 آسانی برقرار نباشد.نظران، چنین رابطة معنایی بهاست از نظر برخی صاحب

ای که مجلس ابداع کرده و باه توییاد فقهاای شاورای نگهباان      در پروندة دوم، براسا، رویه
االجارا بارای دولات و    ای برخی قوانین، منو  به تحقاق شارطی الزم  رسیده بود، تصویب و اجر

(. این 255: 1398داد )مهرپور، شد که در واقع به قانون، حالت قراردادی میمشموالن قانون می
 1صورت که در ماادة  کار گرفته شد، بدیننیز به 1366رویه در زمان تصویب قانون کار در سال 

مایاان، کارگران...کاه باه هار نحاو از امکاناات دولتای مثال ارز،         کلیاة کارفر »قانون، قیاد شاد:   
شود در اینجا نیز، نشاانی از  مالحظه می«. باشند...نمایند مکلف به تبعیت میانرژی...استفاده می

استناد به قامو، حقوق عمومی نیست و از یک راهکار معاوضای و قاراردادی متعلاق باه حاوزة      
ن کشوری بهره گرفته شده است. راهکاری که هرچند حقوق خصوصی برای حل یک مسولة کال

مورد تویید رهبری وقت هم واقع شد، سرانجام در مجمع تشاخیص مصالحت نظاام باا مبناایی      
 .2(24: 1371متفاوت به تصویب رسید )مهرپور، 

___________________________________________________________________ 
ی استمرار یافت. نظریاات فقهاا در خصاو  قاانون حفاظ آثاار ملای        دفعات در قوانین بعداین رویکرد شورای نگهبان به .1

الیحة تشاکیالت وزارت بهداشات، درماان و     1مادة « ه»و نیز بند  1361ها و الحاقات بعدی در سال و اصالحیه 1309
 .  27-28: 1394اند. برای تفصیل بیشتر ر. : ویژه و امجدیان، های قابل اشارهآموزش پزشکی از نمونه

ته در مورد مککور شورای نگهبان با این ایراد که امکانات مککور در مادة موصاو ، در انحصاار دولات و سابب     الب .2
دولات  »شود، قانون را عودت دادند. پاسخ امام خمینای نااظر بار توییاد منطاق مجلاس باود:        اضطرار افراد می
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های مککور موجب شد رهبری، تن به تشکیل مجمع تشخیص مصالحت نظاام دهاد،    نارسایی
گیری در خصو  تزاحم، از یک نهااد  تر حاکی از انتقال صالحیت تصمیمقوضعی که با نگاهی دقی

تواناد باشاد. در نهایات، ناماة     فقهی )حقوقی( به یک نهاد سیاسی مبتنی بر عقالنیت اجتماعی می
جمهاور وقات، فاصاله و تفااوت نظاری اماام       خطاب به رئیس 66131مشهور امام خمینی در سال 
ن قبلی فقه سیاسی اعم از قائالن به والیت فقیاه و غیرقاائالن نشاان    پردازاخمینی را با تمام نظریه

 (.85: 1395)شفیعی سروستانی، 2ای که ایشان به بیانی دیگر نیز بر آن توکید کردداد، فاصله
شود برای اولین بار، فقه شیعه به یک نظریة دولت مجهاز شاد کاه باه     با این اوصا ، مالحظه می

مصلحت عمومی، احکام ناظر بر منافع فردی را کنار نهاد، اما این امار باا    توان به استنادموجب آن می
رسد، چراکه در حوزة حکمرانی، فراتار از نظریاة دولات، باه نظریاة      نظر نمیهمة اهمیت آن، کافی به

های حاکم، حااوی راهکارهاای   ای که در عین بیان صالحیتحقوق عمومی احتیاج است؛ یعنی نظریه
 (.  52: 1396های شهروندان نیز باشد )زولر، حقوق و آزادی کنترل وی و تضمین

 

 . از نظریه دولت به نظریة حقوق عمومی3
تبیین اهدا  و کارکرد دولت را مستلزم تعریف ماهیات دولات، و تعریاف ماهیات دولات را مساتلزم       

، نظریاة  (. با این حال، نظریة دولات کاه بیشاتر   313: 1376اند )وینسنت، داشتن نظریة دولت دانسته
قدرتی که از طریق ایان سیساتم   »کند و این نگرانی وجود دارد که تنهایی کفایت نمیقدرت است، به

(. از همین روی، یکی از عناصار  214: 1395)الگلین، « تواند همه چیز را ببلعدوجود آمده است میبه
اناد )الگلاین،   دانساته هاای افاراد در برابار دولات     سازندة نظریة حقوق عمومی را مقولة حق یا آزادی

عیاار حقاوق عماومی تبادیل شاود،      (. بنابراین برای آنکه تووری دولت باه تواوری تماام   251: 1388
نحوی که مسائل بنیادین حکمرانی را به مفهوم عام پوشش دهد، علم حقوق اساسای در چاارچوب   به

 (.  63: 1372، عنوان علم آشتی اقتدار و آزادی معرفی شده است )قاضیحقوق عمومی مدرن، به
با عنایت به مطالب مککور و با مالحظة دکترین فقهی حقوق عمومی و واقعیاات منادرج در   

رسد هنوز منازلی برای پیمودن تا وصول به مرحلة پدیاداری  نظر میرویة حکمرانی در ایران، به
 نظریة حقوق عمومی باقی مانده است.

                                                                                                                                        
دون شر ، قیمت مورد اساتفاده را از  کنند با شرو  اسالمی یا بتواند در تمام مواردی که مردم استفاده میمی

 (.165: 21، ج1378امام خمینی، )« آنان بگیرد...

تواناد قراردادهاای   عیه... اسات...حکومت مای  حکومت...یکی از احکام اولیة اسالم است و مقدم بر تمام احکام فر» .1
شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد یکجانبه ل او  

 (.170: 20، ج1378امام خمینی، ) «کند...

 (.100 :21، ج1378 ،ینیامام خم) «اجتهاد مصطلح برای ادارة جامعه کافی نیست» .2
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 حکمرانی هایة دولت به سایر عرصهضرورت توسعة نظری .1. 3
در نظام حقوقی ایران، تبیین اختیارات حاکم در حاد شخصای ولای امار بااقی ماناده و باا وجاود         

های دولت و حقاوق  گرا، نسبت به سایر سطوح و حوزهشباهت اولیه با تووری نفع عمومی جمهوری
طور مثال با وجود گکشت بیش از سی ساال از طارح نظریاة والیات     عمومی تبیین نشده است. به

گوناه ت ییاری در   لقه، هنوز در حوزة قراردادها، صالحیت قضایی و مسوولیت مدنی شاهد هایچ مط
دکترین و مقررات مربو  نبوده و نیستیم. بنابراین، نظریة مککور در حد یک نظریة دولت شخصای  

نظار  توان از وجود یک نظریة جامع دولت ساخن گفات. عاالوه بار ایان باه      باقی مانده و هنوز نمی
حتی هنوز و بعد از طرح نظریة والیت فقیه نیز به موضع قاطعی در  نگهبان یشورا یفقها رسدمی

طور مثال نظریات شورا در خصاو   اند. بههای خصوصی نرسیدهخصو  رابطة نفع عمومی و حق
در « الیحة تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون ممنوعیت تخلیاة امااکن و واحادهای آموزشای    »

را  1388در سال « الیحة سازماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن» 8دة و نیز ما 1377سال 
توان ذکر کرد که در آنها فقهای شورا حاضر به پکیرش ضرورت تقدم منافع عمومی بر مالکیات  می

 4تاوان باه اصال    (. هرچند در توجیه این رویکرد مای 443-480: 1389اند )ویژه، خصوصی نشده
م موازین شرعی استناد کرد، اصل بحاث حاضار نااظر بار آن اسات کاه       قانون اساسی مبنی بر تقد
 روشنی در بطن موازین شرعی استنبا  نشده است.مفهوم نفع عمومی، به

 

 پذیری دولتن تکلیف مسئله کنترل. ضرورت تعیی2. 3
شاود، باه هماان انادازه     بدیهی است که عقالَ به هر اندازه که مقامی واجد صالحیت و قدرت می

رسد در این خصو  نیز تفصیل نظر میپکیری باید فراهم شود. اما بهپاسخگویی و کنترل امکان
گرایاناه در فرانساه،   طور مثاال در مقاام مقایساه باا تواوری جمهاوری      الزم، ارائه نشده است. به

شود که در نظام حقوقی فرانسه با وجود اختیاارات گساتردة دولات، چتار حقاوقی      مالحظه می
پکیر نیست و از قانون اساسای، جاز از طریاق    وجه نقضهیچنی قانون اساسی، بهباالی سر آن یع

بینی صالحیت عبور از قانون اساسای توساط   توان عبور کرد. اما پیشبازنگری رسمی در آن نمی
باار آورده  مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی نبودِ معیاری جهت سنجش و کنترل دولت باه 

اصاواًل مساولة تازاحم قاانون اساسای و قاانون عاادی تاا پایش از          است. نکتة جالب توجه آنکه 
بازنگری، در عمل مطرح نبوده و معلوم نیست با چه منطق حقوقی، به یکباره چناین امکاانی در   

 شدة قانون اساسی گنجانده شده است.متن بازنگری
ا و نیاز  همچنین سازوکارها و معیارهای مهمی چون نهاد امر به معرو  و نهی از منکر و شور

سااله، باه  بینی در اصول متعدد قانون اساسی، در این فرصات چهال  عدالت حاکم، با وجود پیش
عناوان یاک   ایم امر به معرو  و نهی از منکر را بههنوز نتوانسته»روزآوری و نهادینه نشده است. 
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قاادر  نهاد مستقل خارج از دولت، در مجموعه فرهنو سیاسی خود لحاظ نماییم. بنابراین هنوز 
« نیستیم در تووری و عمال باه توسایس احازاب سیاسای در جمهاوری اساالمی توفیاق یاابیم         

(. نیازی به توضایح چنادانی نیسات کاه علات وضاع ماککور، تفااوت در         181: 1390)فیرحی، 
آبشخورهای دو دستگاه نظری است، اما مسولة مهم همین است که باید برای رسیدن به نظریاة  

 نظری همخوانی الزم را فراهم کرد.  جامع حقوق عمومی، زمینة 
گوناه اساتدالل شاده کاه مقاام کنتارل در اساالم        در خصو  شیوة کنترل حاکم، اصوالً ایان 

(، وضاعی کاه   11: 1371برخال  غرب، نظام کنترل درونی و مبتنی بر عدالت حاکم است )عمید، 
گونه تعریاف روزاماد   بینی شده است. لکن تاکنون هیچنیز پیش 1قانون اساسی 109اصل  2در بند 

عدم »و منطبق بر اقتضائات حوزة عمومی ارائه نشده است. عدالت شخصی از منظر فقهی همچنان 
و معلوم نیسات کبیاره در حاوزة     (28: 1386 ان،ی)اکبراست « ارتکاب کبائر و عدم اصرار بر ص ائر

م مانادن  شاود. چناین وضاعی را ناشای از ناتماا     حقوق عمومی و سیاست شامل چه ماواردی مای  
 (.338: 1399اند )موالیی، سازی حقوق اساسی دانستههمخوانی دو حوزة حقوق و فقه، یا فقهی

 

 هات تضمین تئوریک حقوق و آزادی. ضرور3. 3
: 1390با آنکه به لحاظ کالمی، شیعه در زمرة عدلیه و قائل به تقدم آزادی محساوب شاده )فیرحای،    

گرایی، اصال عادم والیات و اصال خطاپاکیری      ی مهم عقل( و فقه سیاسی آن مبتنی بر سه ویژگ91
نحوی است که از پوزیتیویسام شارعی   شود، اما در عمل و وضعیت فعلی، فقاهت موجود بهارزیابی می

( و اقتدارزدگی الهیاات اساالمی و   178: 1390و عدم استقالل حقوق فردی در مقابل دولت )فیرحی، 
شاود  ده شدن نصو  ناظر بار آزادی ساخن گفتاه مای    ضعف عقل منفصل و در نتیجه به حاشیه ران

هاسات، اماا در دل   (. اصول متعددی در قانون اساسی، ناظر بار حقاوق و آزادی  198: 1390)فیرحی، 
طور مثاال، حاریم   نظریة مورد بحث، ضمانت اجراهای آنها تووریزه نشده و وجه شرعی نیافته است. به

 ودسرانة احتمالی دولت مشخص نیست.حفاظتی مطبوعات و احزاب در مقابل انحالل خ
 

 گیریجهینت
قرار گرفتاه و در   یمقدم بر نفع فرد ،که در صورت ضرورت یعنوان مفهومبه یمفهوم نفع عموم

و اساتقبال   لیا مورد تحل یکسانینحو به گیرد،می یدولت، صورت خارج یقالب قانون و به تصد

___________________________________________________________________ 
 رهبر: صفات و طی: شرا109 اصل .1

 .فقه مختلف ابوابافتاء در  برای الزم علمی صالحیت -1
 .اسالم امت رهبری برای الزم تقوایو  عدالت - 2
... 
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. ایام باوده  گرایو جمهور برالیل ةمدل عمد دو گیریشکلشاهد  ،فته و در مواجهه با آنگرقرار ن
اماا از آنجاا کاه     ،باشد یمجموع منافع خصوص ندایبر دیبا آلدهیا ینفع عموم برال،یکرد لیدر رو

 یبرخا  دیو تحد شیمستلزم تخد یواقع یو نفع عموم شودنمیمحقق  یوضع نیدر واقع امر چن
 ینفاع عماوم   یو تصد یتجل یحقوق یهاقالببه  یاعتماد چندان نیبنابرا ،است یمنافع خصوص

 نیتضام  یی،و قضاا  یوحادت حقاوق   ،کارد یرو نیدر ا یرو نی. از همستینقانون و دولت  یعنی
نفاع   گرا،یجمهور کردی. اما در رورسدمی نظربه ینفع فرد دیاز تهد یریجلوگ یبرا تریمطمون
نگااه باه نفاع     .شاود نمای  دهیآن سنج براسا،است و  یمستقل از نفع خصوص یمفهوم یعموم
قانون و دولت مورد اعتمااد   یعنیآن  هایقالبو  ستبر اعتماد ا یمحترم و مبتن ینگاه ی،عموم
ظهور  جه،یو در نت ینفع عموم ةژیو یحقوق میرژ بینیپیشنوع نگاه،  نیا خروجی. انداستقبالو 

لات،  دو یمادن  تیمساوول  یعنا ی یمختلف حقاوق ادار  هایعرصهدر  ییو قضا یحقوق یدوگانگ
 ینفاع عماوم   مفهاوم  و ... اسات.  یعماوم  تیاموال و مالک ،ییقضا تیصالح ،یادار یقراردادها
 طیشارا  هیا توج ت،یمشاروع  هاای حاوزه در  ،از آن ارائاه داد  تاوان مای کاه   یفینوع تعر براسا،
...  یعماوم  تیا دولت و اماوال و مالک  یمدن تیمسوول میرژ ،یادار یقراردادها فیتعر یی،استثنا
 است. کنندهتعیین یریتوث یدارا

آن  گااه یو جا یاز نفع عموم فیفقه، نوع تعر یبا توجه به نقش محور ران،یا یدر نظام حقوق
بر هار   یابد،می یمصلحت عامه که در شخص حاکم تجل ییثر بوده است. از سوؤم یدچار تناقض

باه  عهیفقاه شا   یخیساختار تار گرید ی. اما از سویابدمیتقدم  یاز جمله منافع فرد یگریامر د
شکل گرفتاه   یحقوق و منافع خصوص تیو ذهن میبر مفاه یاز حکومت اصوالً مبتن یردو لیدل
انعکاا، مفهاوم    ،گار ید ری. به تعبشودنمی افتیدر آن  یحقوق عموم یاز توور ینشان روازاینو 

 تؤیشخص حاکم قابل ر اراتیفقط در اخت ،است ترنزدیک گرایکه به مدل جمهور ینفع عموم
 نشده است. زهیستماتیو به اصطالح س افتهین میتعم یتیسطوح حاکم ریاست و به سا
 رساد می نظربهمطلقه،  تیوال یةنظر طرح ،تیو در نها ران،یدر ا یانقالب اسالم یروزیپس از پ
دولات   یةنظر ه،یعنوان اهم احکام اولحکومت به رشیو پک یمفهوم حکم حکومت تیبا توجه به تقو
 کیا به  دنیسو تا ر رسدمی نظربه یحداقل یاقدام زین هینظر نیاما ا .دششکوفا  عهیشدر بطن فقه 

از  شیپاس از گکشات با    یاز طرف چراکه ،فاصله است یمنازل متعدد ی،جامع حقوق عموم یةنظر
شاخص حااکم اسات و باه      اراتیا همچنان با اخت ،تیموصو ، هنوز محور یةسه دهه از طرح نظر

 زهیاساا، تواور   نیا بر ا ،سطوح ریو سا افتهین میتعم یمله حقوق اداراز ج یتیحاکم گریسطوح د
 هاای آزادیحقاوق و   نیتضام  زیا کنترل حااکم و ن  هایقالبو  میمفاه ،گرید یاز سو است. نشده
 .است ثر و نهادمند رها شدهؤم ،روشن کیتوور هیفاقد توج یشهروند نیادیبن
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