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Abstract: 
The institution of public rights is mentioned in Article 156 of the 

Constitution as one of the major goals of the judiciary in order to realize the 
rights of the people. There are various aspects to this legal institution 
including the principles, definition and nature of dissent. The views of 
Islamic scholars are among the theoretical foundations of the institution of 
public law. On the other hand, one of the ways to reach a consensus on the 
institution of public rights is to explain the legal institution similar to 
collective rights in the sense of "public rights" in international as well as 
Western views and doctrine. Employing a descriptive-analytical method, the 
present study draws on the explanation of the views of Islamic and Western 
thinkers, and seeks to pinpoint the extent of quality and quantity to which the 
two public rights-collective rights institutions are similar. In this research 
and in each section, the nature, definition and principles of each of the legal 
institutions of public rights and collective rights from the perspective of 
Islamic and Western thinkers have been studied and analyzed. Based on 
these analyses, it has been determined that based on the reading of the 
beliefs and ethics of the Islamic Foundation, public rights encompasses a 
wide range of individual and socialized rights and is more in line with 
collective rights than the readings of Sharia and jurisprudence based on 
public rights- which, of course, contains only the socialized individual rights. 
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تحلیل نهاداه
ن اسالمی و رغب  ی حقوقی حقوق عاهم و حقوق جمعی از منظر اندیشمندا

 غالمعلی قاسمی1

  2یداوود محب 

 3عبدالسعید شجاعی
 چکیده

( قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه 156نهاد حقوق عامه در اصل )
تلف در باب ابعاد مخ  قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است.
شود. نظر مشاهده میاین نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت

نظرات عالمان و اندیشمندان اسالمی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب  
های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین شوند. از طرفی از جمله راهمی

-در نظرات و دکترین بین« public rightsر معنای »نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی د
باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این المللی و غربی می

مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسالمی و غرب نهاد حقوق عامه تا 
ق جمعی مشابهت چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقو

دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی 
حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسالمی و غربی مورد بررسی و 

ها مشخص شده است که بر اساس قرائت تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل
م، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اعتقاد و اخالق بنیاد اسال
بنیاد، حقوق عامه گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقهاجتماعی شده را در بر می

همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده 
 .باشد، داردمی

 
 .دی اجتماعی شدهحقوق عامه، حقوق جمعی، حقوق فردی، حقوق فرواژگان کلیدی: 

  
الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم )نویسنده مسئول(؛ رایانامه: دانشیار گروه حقوق بین - 1
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 مقدمه

شود. بندی میمجموعه حقوق افراد در قالب نهادهای حقوقی در هر نظام حقوقی تقسیم

بندی بسته به تأثیر عوامل گوناگون مذهب، فرهنگ، نژاد و زبان در هر نظام این تقسیم

باشد. حقوق عامه از جمله نهادهای حقوقی است که در سپهر نظام حقوقی  متفاوت می

قوقی جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده است. علیرغم اینکه قانون اساسی ح

جمهوری اسالمی ایران به نهاد حقوق عامه اشاره کرده است و همچنین احیای این نهاد، از 

رود، اما مناقشات فراوانی در جمله وظایف و صالحیت ذاتی دستگاه قضایی به شمار می

 پردازان وجود دارد.و مصادیق آن در بین نظریه باب تعریف، ماهیت، مبانی

اعم از  « public rightsهای عموم مردم و در معنای التین »حقوق عامه به معنای حق

توان گفت که نهاد حقوقی حقوق حقوق فردی و جمعی افراد می باشد. بر این اساس می

باشد. شده میعامه متشکل از دو عنصر و مولفه حقوق فردی و حقوق فردی اجتماعی 

دیگر این که بسته به نیاز و تعامالت بشری در حوزه های مختلف حیات اجتماعی و فردی، 

های حقوقی مصادیق حقوق مورد اشاره به طور کلی و در هر حال در ذیل عناصر و مولفه

« نزدیکترین نهاد collective rightsگیرد. حقوق جمعی به معنای »حقوق عامه قرار می

به به نهاد حقوق عامه در نظر اندیشمندان و متون قانونی و حقوقی بین المللی و حقوقی مشا

شود. آموزه های دینی از جمله دیدگاه اندیشمندان اسالمی یکی از منابع غرب محسوب می

های آن که همان مهم در راستای تبیین حدود و ثغور حقوق عامه از طریق تبیین مولفه

 شود.باشد، محسوب میده میحقوق فردی و فردی اجتماعی ش

در این نوشتار تالش شده است تا دیدگاه و نظر اندیشمندان اسالمی معاصر را نسبت به 

نهاد حقوقی حقوق عامه در دو قالب قرائت اخالق و اعتقاد بنیاد اسالم از حقوق عامه و 

رحله بعد قرائت شریعت و فقه بنیاد از حقوق عامه مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. در م

دهیم. به همین هم نهاد حقوق جمعی را از دیدگاه اندیشمندان غرب مورد بررسی قرار می

توصیفی ابتدا ماهیت و مبانی قانونی نهاد و حقوق عامه کاویده -منظور با روش تحلیلی
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شود و بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل، ماهیت و مبانی قانونی این نهاد حقوقی از می

مندان اسالمی در دو دسته کلی قرائت اخالق و اعتقاد بنیاد و قرائت فقه و نظر اندیش

گیرد؛ در ادامه نهاد حقوقی حقوق جمعی از شریعت بنیاد حقوق عامه مورد بررسی قرار می

 نظر اندیشمندان غربی در ابعاد ماهیت و مبانی قانونی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت

 

 اندیشمندان مسلمان حقوق عامه در نظریه و نگاه -1

در یک جامعه مستلزم شناسایی عناصر  ها و مصادیق هر نهاد حقوقمولفهشناسایی 

باشد. مذهب، زبان، تاریخ سیاسی، نژاد، شرایط حقوقی می و نهاد نظامآن دهنده تشکیل

نظام هر گیری اقلیمی و غیره از جمله عناصری هستند که به تجربه و گواه تاریخ در شکل

حقوقی دخیل بودند. نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران هم مشمول این قاعده  سیاسی و

گیری و است. دین اسالم و مذهب شیعه اثنا عشری از جمله عوامل مورد اشاره در شکل

بنیان نظام حقوقی ایران محسوب می شوند. بر این اساس واکاوی و تحلیل نقش دین اسالم 

اساس قرائت های موجود، منجر به شناخت و  برحقوق عامه حقوقی  نهادسیس أدر ت

. قبل از تحلیل شودشناسایی پویا، مستمر و عمیق مصادیق حقوق عامه در جامعه معاصر می

نگاه اندیشمندان اسالمی نسبت به نهاد حقوقی حقوق عامه الزم است که مواردی از جمله 

 رار بگیرند.مفهوم لغوی واصطالحی، ماهیت و مبانی حقوق عامه مورد واکاوی ق

 مفهوم لغوی واصطالحی حقوق عامه-1-1

باشد شناسی دقیق دو واژه »حقوق« و» عامه« میتعریف لغوی حقوق عامه مستلزم واژه

چرا که از این طریق و پس از جستجو و تحلیل ریشه معنای لغوی تک تک این دو واژه 

. برای فهم و درک تری از اصطالح ترکیبی »حقوق عامه« قابل دریافت استمعنای کامل

ها را هم در زبان بایست تعریف و معنای این واژهمعنای لغوی دو واژه »حقوق« و»عامه« می

 انگلیسی و هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی مورد بررسی قرار دهیم.

   lawاند.« به معنای حق در نظر گرفته شدهrightو »  «lawدر زبان انگلیسی دو واژه »

مع به معنای قانون مدنی، عرف، حق؛ مجموعه قوانین و رسوم عرفی، قانون و ( جsبدون )

هم به معنای حق،   « rightواژه» (. 641: 1394حقوق و مجموعه قوانین می باشد)رفیعی، 
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واژه معادل »عامه« در زبان  (.973: 1394استحقاق، درست و صحیح میباشد)رفیعی، 

   right« به عنوان صفت و در ترکیب با  «publicباشد البته اگر « می«publicانگلیسی»

« که به معنای حقوق عمومی و حقوق public rightsبه عبارت دیگر در اصطالح » .باشد

عالوه بر معنای عمومی، معنای عام را هم در بر دارد)رفیعی،  publicباشد، عامه مردم می

معنای حقوق عمومی که به   public« واژه public law(.  اما در اصطالح »897: 1394

عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و ماموران دولتی با مردم و تنظیم 

(. با این مقدمات و از مجرای مقایسه این دو 896: 1394باشد)رفیعی، سازمانها دولتی می

« واژه عامه به واژه مردم public rightsدر اصطالح »  توان ادعا کرد کهمی  اصطالح

« به صورت مطلق بیان شده است و اعم از حقوق فردی و عمومی rightsگردد و واژه »برمی

« واژه عمومی منحصرًا به کار برده شده است و public lawمردم است. اما در اصطالح »

 publicبه عبارت دیگر  .گرددیا حقوق و قوانین برمی law به  « publicواژه »عمومی« یا» 

law  مردم مدنظر است و این حقوق از مجرای ایجاد قوانین حاکم بر  های عمومیحق

«  public rightsنهایتاً اینکه معنای دقیق»  .شوددولت و تنظیم ساختارها ایجاد و تضمین می

 های فردی و جمعی همه مردم.عبارت است از حق

ه« را معنای صحیح و دقیق واژه »عام برای فهم دقیق معنای لغوی حقوق عامه می بایست

: 1377علم و فرومایه)دهخدا، بدانیم واژه »عامه« به طور کلی در سه معنای مردم بی

گردد، چیزی که عمومیت داشته باشد و سرگشته (، چیزی که شامل همه مردم می15676

( به کار برده شده است. در میان این سه 824: 1385در گمراهی، جاهل و بیسواد) معین، 

ه را به همه مردم معنی کرده است در نظام حقوقی مورد استفاده قرار معنا، آن معنا که عام

های همه و عموم مردم تفاوت های عمومی مردم و حقگیرد. برای فهم بهتر باید بین حقمی

های عمومی مردم« حق های فردی و تک تک افراد جامعه قائل شویم؛ چرا که در»حق

حقوق که اعم از حقوق عمومی و حقوق های همه مردم« مطلق وجود ندارد ولی در»حق

 باشد، وجود دارد.فردی می

شویم که عمده با واکاوی معنای لغوی انگلیسی، فارسی و عربی واژه »عامه«، متوجه می

های عمومی مردم های معناشناسی حقوق عامه به نادیده انگاشتن تفکیک میان حقبدفهمی
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ر حقوق عمومی از منظر لغوی به معنای گردد. به عبارت دیگهای عموم مردم برمیو حق

شوند. اما های همه مردم است که با وضع قوانین و مقررات در بستر جامعه حمایت میحق

های همه مردم هم شود. در این معنا حقهای همه مردم میحقوق عامه به معنای مطلق حق

 شود.های عمومی و جمعی مردم را شامل میهای فردی و هم حقحق

 اهیت و مبانی قانونی حقوق عامهم-2-1

 ماهیت حقوق عامه-1-2-1

بر  گرید یبعض تی است و ماه یاز موجودات بر اساس وجود اعتبار یبعض تی ماه

 یها نظام نکهی. با توجه به ا(17-54: 1382)جعفری لنگرودی، است یعی اساس وجود طب 

 تی ماههستند، لذا  یاز جنس موجودات اعتبار هانظام ن یمجموعه ا ریز یو نهادها یحقوق

 قابل شانیاعتبار وجود اساس بر هم یعموم حقوق و عامه حقوق مثل یحقوق ینهادها

 و هامولفه یسر کی از متشکل کهحقوق عامه  یاعتبار موجود. است افتیدر و فیتعر

حقوق  تی . لذا ماهدهندیم لی تشک را عامه حقوق تی ماه مجموعاً باشد،یم یذات عناصر

به  امهاست و هر کدام از عناصر حقوق ع عامهاز عناصر حقوق  یامجموعه از متشکلعامه 

 فیبا توجه به تعار واساس  ن یا بر .شودینم محسوب ینهاد حقوق ن یا یکل تیماه ییتنها

 حقوق با را عامه حقوق یبرخ نکهیا مثالً عامه  حقوقاز  سندگانینو متفاوت و مختلف

 یگرید نکهیا ای (.115: 1400تفت ، افشاری، )پدانند یم ییمعنا قرابت یدارا یعموم

: 1394)دادیار، دانست ش یشهروندان خو تی و امن  یحقوق عامه را حق جامعه بر نظم عموم

 ،یفرهنگ از اعم حقوق همه مترادف را عامه حقوق یگرید سندگانینو نکهیا و (.13

 نظر به (، 23: 1388کار، )نقرهدانندیم رهی غ و ییقضا ،یاقتصاد ،یدفاع ،یاسی س ،یاجتماع

 تی در باب مفهوم، قلمرو و ماه پردازانهینظر انی م نظر تشتت عامل ن یتریاصل رسدیم

 تی حقوق عامه و در مرحله بعد عدم انتزاع ماه یوجود اعتبار نیی حقوق عامه، عدم تب 

حقوق عامه را بر اساس نظر  گریباشد. به عبارت د یآن م یحقوق عامه از وجود اعتبار

را مدنظر  یموجود حقوق نیا یوجود اعتبار نکهیکرده اند، بدون ا فیتعر تی اهاصالت م

 عدم علت به سفانهأمت  که است تی واقع ن یا دادن نشان ات،ینظر ارائه از هدفداشته باشد. 

 ن یا از یمتقن و حیصر فیتعر عامه، حقوق تی ماه و یاعتبار وجود نی ب تفاوت در مداقه
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اگر بخواهیم به واکاوی حقوق عامه و ماهیت آن  .فتنگر قرار نظر اتفاق محل مفهوم

دهنده نوع واقعی روابط افراد و طبقات بپردازیم باید ابتدا موجود اعتباری را که نشان

هستند، شناسایی کنیم. در آثار نویسندگان مصادیق گوناگون و مختلفی از جمله نظم و 

قتصادی و فرهنگی به امنیت عمومی، حقوق ملت، حقوق شهروندان، حقوق سیاسی، ا

توان از این مصادیق به عنوان عنوان مصداق و ذیل حقوق عامه نام برده شده است که می

 موجودات اعتباری یاد کرد.

ذات و جوهر حقوق عامه تعلق یک سری حقوق به انسانهاست که تعلق آنها به هیچ امر 

یم. فرق عرض با ثانویه دیگری منوط نیست. از طرف دیگر در مقابل جوهر، عرض دار

جوهر این است که عرض در تحقق خود وابسته به موضوع است و قائم به ذات نیست. بر 

توان گفت که مفاهیمی مثل شهروند، ملت و امنیت شهروندان به اساس این توضیحات می

 نسبت انسان بودن عرض محسوب می شوند و نه ذات و جوهر حقوق عامه.

اس اینکه ماهیت مربوط به ذات هر موجودی است و برای تبیین بهتر موضوع و بر اس

کند، در باب نهاد حقوق عامه و نسبت ماهیت و عرضیات به ویژگی آن موجود اشاره می

توان مصالح عرضیات این نهاد حقوقی و در جهت شناسایی مصادیق نهاد مورد اشاره، می

دسته کلی فردی،  موجود در جامعه را در سه دسته کلی تقسیم کرد. این مصالح در سه

باشند. مصالح فردی به طور مستقیم مربوط به زندگی عمومی و اجتماعی قابل تقسیم می

انسان است؛ مثل سالمت بدنی، آزادی رفت و آمد، استخدام، روابط  فردی و شخصیت

مصالح عمومی هم  .(pound, 1989: 55-68)خانوادگی و مسائل مالی مثل حق مالکیت

؛ مثل مالکیت دولتی. در این دسته از مصالح مسائل دولت به عنوان همان منافع دولت است

ها و نیازهای ناظر به زندگی شخص حقوقی مدنظر است. مصالح اجتماعی هم به خواسته

باشد. از جمله این نیازها عبارتند از: امنیت عمومی به اجتماعی یک جامعه مدرن مربوط می

و امنیت نهادهای  معامالت تی امن  نظم، و لحص عنوان ابزار و وسیله حفظ آزادی فردی،

اجتماعی مثل نهاد خانواده، نهاد مذهبی و نهادهای سیاسی مثل آزادی بیان و دادن 

(. از دیگر نیازهای بشر در عصر مدرن حفاظت از اخالق 405: 1393رای)کاتوزیان، 

تصادی و عمومی، پیشرفت عمومی، استفاده بشر از طبیعت برای رفع نیازهای سیاسی، اق
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ها، باشد. مواردی از جمله آزادی انتقاد، آزادی عقیده، آزادی انجمن فرهنگی خود می

آزادی تجارت، آزادی رقابت، آزادی مالک در انتقال، آزادی علمی و آزادی و تشویق 

گیرد. پنجم، زندگی فردی به معنای حفظ هنرها همگی ذیل مولفه پیشرفت عمومی قرار می

کان استفاده از فرصت هایی که شخص از نظر سیاسی و اجتماعی و آزادی فعالیت و ام

 طور به یانسان مصالح نکهیا به توجه با لذا  .(pound, 1989: 66-67)کنداقتصادی پیدا می

و از طرف دیگر اینکه  هستند، میتقس قابل یفرد و یاجتماع ،یعموم دسته سه در یکل

 رند،ی گیقرار م یاجتماع و یفردحقوق  لیذ یکل صورت به بشر حقوق گانه سه یهانسل

و  رندی گیقرار م یحقوق فرد لیباشد، ذ یم یاسی و س یحقوق نسل اول که حقوق مدن مثاًل

، نگارنده بر آن اتی عرض با عامه حقوق ذات تفاوت و عامه حقوق تی ماه ن ییتب  اساس بر

به ما هو  انسانهای ذاتی حقوق عامه، مصالح فردی و اجتماعی این اعتقاد است که ویژگی

توان گفت که ماهیت حقوق عامه به نیازها و ها میباشد و بر اساس این ویژگیانسان می

شود. مصالح فردی واجتماعی هر انسانی در جامعه در یک قلمرو حاکمیتی گفته می

توانند به عنوان عرضیات حقوق عامه مصادیق ذکر شده ذیل مصالح فردی و اجتماعی می

رفته شوند که بنا به اقتضا و اولویت و ارتباط با ذات و ماهیت حقوق عامه، مدنظر قرار گ

های ذاتی حقوق عامه، هدف ذیل این موضوع قرار می گیرند. برپایه ماهیت و ویژگی

قواعد مربوط به حقوق عامه حفاظت از مصالح فردی و اجتماعی می باشد. لذا اگر بخواهیم 

ه حقوق اجتماعی یا جامعه و یا منحصر به حقوق ماهیت و هدف حقوق عامه را منحصر ب

فردی و فردیت بدانیم، خیلی با واقعیت و ماهیت این حقوق همخوانی ندارد. به نظر نگارنده 

هدف حقوق عامه تأمین حفاظت از مصالح اجتماعی و فردی بر اساس اهمیت آنها می 

ت به دیگری به شرایط و باشد. درجه اهمیت و اولویت هر کدام از این دو دسته مصالح نسب

مقتضیات بستر جامعه بستگی دارد که مصالح اجتماعی و فردی بر حسب مدرن شدن و 

 باشند.پیشرفت زندگی بشر، دائما در حال تغییر و دگرگونی می

 مبانی قانونی حقوق عامه-2-2-1

، رجوع و در بحث از مبانی قانونی هر نهاد حقوقی از جمله نهاد حقوقی حقوق عامه

ها مبنا و معیار قرار نامهتفاده از متون قانونی از جمله قانون اساسی، قانون عادی و آیین اس
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گیرد. رجوع و استفاده از متون قانونی برای استخراج مجموعه حقوق و تکالیف مربوط می

باشد. به به هر نهاد حقوقی بر حسب ماهیت، عوارض و اهداف آن نهاد حقوقی متفاوت می

ستخراج قواعد مربوط به نهاد حقوقی حقوق عمومی، پایبندی به چهارچوب طوریکه برای ا

و نصوص متون قانونی مالک و معیار است. از طرف دیگر در نهادی مثل حقوق عامه بر 

های آن استفاده شکلی از متون قانونی در اساس تبیین ماهیت این نهاد حقوقی و ویژگی

ای دریافت مصادیق این نهاد حقوقی منتظر وضع توان براولویت قرار ندارد. به طوریکه می

 قانون جدید نباشیم و از ظرفیت متون قانونی موجود استفاده کنیم.

شیوه تفسیر و نوع منطق حاکم بر متون قانونی از جمله ابزارهایی هستند که در تبیین و 

استفاده های آنها مورد واکاوی قوانین مربوط به هر نهاد حقوقی بر اساس ماهیت و ویژگی

شوند. میبندی ثانونی هر کدام به دو دسته تقسیم گیرند. این دو ابزار در یک تقسیمقرار می

-منطق حاکم بر متون قانونی به دو دسته منطق صوری و منطق جدلی و اقتاعی تقسیم می

شود. در منطق صوری یا زبانی، فهم و تفسیر یک متن حقوقی بر پایه فهم معنای آن متن 

شود تا معنای (. در این نوع منطق، قانون تفسیر می105: 1397زاده، گیرد)موسیصورت می

در منطق جدلی و اقناعی هم عوامل روانی و . (Fallon, 2015: 82)ورای آن روشن گردد

رود و به عبارت دیگر زیربنای منطق جدلی، ها و عناصر آن به شمار میاجتماعی از پایه

 (.57: شماره1990د)گسن ،گوبو، عوامل روانی و اجتماعی هستن 

شیوه و روش تفسیر متون قانونی هم به دو دسته تفسیر موسع و تفسیر مضیق و محدود 

ی به معنای عدم توسعه معنای مواد قانونی و حدود لفظتفسیر مضیق و شود. می تقسیم

از  عبارت است ری تفس نوع نیاهای (. ویژگی 146و  14: 1368باشد) امامی، اجرای آن می

ستایش قانون از طریق عدم تجاوز به آن و عدم توجه به عرف و انصاف در تفسیر 

آن است که معنی مواد  و آزاد یقی تحق وموسع  ری تفس(. 39و  31: 1393قانون)کاتوزیان، 

قانونی را تا آنجا که قابلیت کشش دارد با رعایت انصاف و عدالت قضایی توسعه 

(. این نوع تفسیر پایبند به الفاظ و عبارات قانون 154و152و151: 1377دهند)کاتوزیان، 

نیست و باید به مصالح مورد نظر قانونگذار نیز مراجعه کرد؛ چراکه قانونگذار به همه اعمال 

-(. در مکتب42: 1376نژاد، بینی کند) رحیمو رفتار احاطه و اشراف ندارد تا آنها را پیش 
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-های اجتماعی و انصاف صورت میازمندیهای تحقیق علمی، تفسیر قانون بر اساس نی 

 گیرد.

توان گفت که بر اساس توضیحات باال و تبیین ماهیت حقوق عامه در بخش اول می

برای تبیین مبنای قانونی حقوق عامه باید از روش تفسیر موسع و منطق اقناعی و جدلی 

را در بر خواهد  استفاده کنیم. این روش به همراه تفسیر موسع از مواد قانونی این نتیجه

داشت که عوامل اجتماعی و روانی جامعه، عناصر مهم و برجسته در تفهیم ماهیت و قلمرو 

 اساس بر جامعه بستر در عامه حقوق قیمصاد نکهیا گرید جهینتحقوق عامه خواهند بود. 

توان بر . به عبارت دیگر میستندی ن استخراج قابل کامل طور به یصور منطق و معنایی ری تفس

اساس تفسیر موسع و منطق جدلی مصادیقی را ذیل مفهوم و ماهیت حقوق عامه مد نظر 

 قرار دهیم که شاید از تفسیر معنایی مواد قانونی قابل دریافت و استخراج نباشد.

 ری تفس یارهای مع اساس بر عامه حقوق تی ماه قلمرو ن ییتب اگرنگارنده معتقد است که 

 یشهروند حقوق ای یعموم حقوق با عامه حقوق یوماه یهاتفاوت رد،یپذ صورت معتدل

چر اکه در روش تفسیر  .شد خواهد آشکاربهتر  یعموم تیامن و نظم به مربوط حقوق ای و

گذار، تحوالت و شرایط محیطی زندگی و به جای معتدل به جای کشف اراده قانون

ه فراخور انتخاب صرف مصلحت اجتماعی یا فردی، انتخاب هریک بر اساس اولویت و ب

شود. اگر در اصطالحات مشابهی که توسط نویسندگان محترم ارائه شد، در نظر گرفته می

مداقه شود اولویت صرف هر کدام و عدم در نظر گرفتن تحوالت و شرایط، مشهود و قابل 

 باشد.برداشت می

 نهاد حقوق عامه در اسالم-3-1

های با دو پدیده حاکمیت مولفهافراد جامعه انسانی نظام حقوقی ایران در عصر حاضر 

 تعامالت  اسالمی بر ابعاد مختلف زندگی خود اعم از خصوصی و عمومی و ظهور مداوم

 نرم پنجه و دست مستمر و مداوم طور به خود عمومی و خصوصی زندگی در نو و بدیع

های فلذا شناسایی حقوق افراد در ابعاد مختلف حیات خود مستلزم رفع تعارض .کنندمی

های دینی اهری بین این دو پدیده است. در نظام حقوقی ایران با توجه به حاکمیت مولفهظ

بینی و پیش  قانون اساسی (156)و  (4)و تصریح آن در اصول قانون اساسی از جمله اصل 
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سیس و تعلق أرسد که تنهاد دینی برای نظارت بر این امر به نام شورای نگهبان، به نظر می

 و  هاور ابعاد مختلف تعامالت انسانی عصر حاضر در گرو سنجش آنحقوق ناشی از ظه

 رابطه که گفت توانمی اساس این  بر. است دینی و شرعی غایات و منویات با تعارض عدم

 این  طی که است طولی رابطه یک معاصر انسان جدید حقوق و شرعی و دینی هایمولفه

در ترازوی شرع و دین و مطابقت یا عدم  علق این حقوق به افراد، سنجش آنها ت شرط رابطه

های نهاد دین است. حقوق عامه هم به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مغایرت آنها با مولفه

باشد. بر اساس ثیرپذیری نظام حقوقی از منویات دینی میأثر از این تأنظام حقوقی ایران مت 

کام و حقوق انسانها، در این توضیحات شناخت قرائت های مختلف دین اسالم نسبت به اح

راستای شناسایی مصادیق حقوق عامه در تعامالت مدرن افراد و با توجه به نقش احکام 

در این راستا در این گفتار  گیری حقوق، امری اجتناب ناپذیر و حتمی است.دینی در شکل

های مختلف نسبت به احکام شرعی و دینی، در پی آن هستیم که از طریق تحلیل قرائت

 اهیت حقوق عامه و مصادیق آن را در نظام حقوقی مبتنی بر احکام و موازین شرعی بیابیم.م

 مبنای اسالم سنتی حقوق عامه-1-3-1

 و فرهنگ غلبه شود،می تعبیر هم تاریخی اسالم به آن از گاهی که سنتی اسالم از مراد

های قدسی، البو شرایط خاص عصر نزول به عنوان مناسبات و ق مکانی و زمانی مقتضیات

ها زمان بهترین زمان قرائتدر این  تغییر ناپذیر، آرمانی و مطلوب بر اندیشه اسالمی است.

پیامبر بوده است و مسلمانان موظف هستند جامعه خود را منطبق با الگوی عصر نزول 

بنمایند. و در ناسازگاری پدیده های مدرن با الگوی عصر پیامبر، اشکال از پدیده های 

: 1393)کدیور، است، یا باید آنها را حذف کرد و یا در آن الگوی مقدس گنجاند مدرن

. باشدمیپایبندی به شریعت و فقه  های قرائت تاریخی اسالم،(. از دیگر ویژگی30-15

در مواردی مثل قصاص،  غیرمسلمانان  و عدم تساوی حقوقی مسلمانانمواردی از جمله: 

در موارد اندکی مثل نفقه،  مردان با زنان قوقیح تساوی عدم دیه، ازدواج، شهادت،

قضاوت، زمامداری سیاسی و عدم تساوی حقوقی عوام با فقها در حوزه عمومی در قرائت 

 تاریخی از اسالمی قابل دریافت است.
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 قرار تحلیل مورد بنیاد ایمان و بنیادشریعت اسالم باب در بایستمی که دیگری بحث

 واقف بهتر اخیر قرائت دو منظر از عامه حقوق مصادیق و یتماه به آن طریق از تا گیرد

 که است چیزی خصوصی. باشدمی اسالمی فرهنگ در خصوصی«  و بحث»عمومی شویم،

گیری درباره آن فی و غیرقابل دسترس دیگران باشد، یا آنچه تصمیممخ خواهدمی انسان

شغل، دین، عقیده، لباس و  دارایی، مسکن،، مال،؛ مثل: مستقاًل به عهده خود انسان باشد

در حوزه خصوصی اطالع، نظارت و والیت و سرپرستی  .خط مشی سیاسی و اجتماعی

مر مخفی و غیرقابل دسترس نیست و اای است که در آن حوزه عمومی، حوزه .منتفی است

تدبیر و سامان آن نیز به یک فرد و گروه اختصاص ندارد، این حوزه منطقه اقتدار دولت 

یعنی قاعده با ، اساس ضوابط شریعت اسالمی اصل، عدم عمومی بودن است است. بر

خصوصی بودن است مگر خالف آن ثابت شود. لذا در اسالم اصل عدم والیت 

خواهد جواز دخالت در حوزه سیاسی، اقتصادی و آنچه دلیل می (19: 1384)تبریزی، است

 و فرهنگی و نیز شخصی آدمیان است.

تواند به گاه نمی، همه حقوق از آن خداوند است و انسان هیچمتاریخی اسال  در قرائت

یا انسان  ودخودی خود و بدون اینکه خداوند برای او حقی قرار داده باشد، حقی بر خ

دیگر پیدا کند. حاکمیت والیت فقیه در چهارچوب احکام اسالم الهی و در جهت مصالح 

اساس همه حقوق از جمله حقوق  . بر این (118و 133: 1380)مصباح یزدی، مردم است

شود و توسط ولی فقیه اعمال در این قرائت از سوی خداوند نازل می ومی و خصوصیعم

 شود.می

-برای فهم و درک ماهیت نهاد حقوقی حقوق عامه بر اساس قرائت اسالم سنتی، می

. دهیم ارهای قرائت اخیر اسالم مورد ارزیابی قربایست این نهاد حقوقی را بر اساس مولفه

 حقوق اساس این  بر باشد؛ می فقه و شریعت دادن قرار مبنا سنتی، اسالم خصوصیت اولین 

 واکاوی برای لذا و دارند فقه و شریعت در ریشه آن مصادیق و سنتی نظر اسالم مورد عامه

 نظرات و احادیث سنت، مثل گذشتگان افعال و نظرات متون، در باید آن مصادیق و ماهیت

کنیم. به عبارت دیگر در این قرائت تعلق حقوق عامه و شناسایی مصادیق آن  رنظ مجتهدان

نه بر اساس مقتضیات و نیازهای مدرن بلکه بر اساس وجود یا عدم وجود سابقه) اعم از فعل 
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 عامه حقوقی ماهیتگیرد. لذا در قرائت سنتی اسالم و نظر و سنت( در گذشته صورت می

 گذشته در آنچه اینکه دلیل به  باشد؛می  ریباً غیرقابل تغییرتق  و ثابت امری آن، مصادیق و

 مصداق عنوان به االن بایست می آنچه و است همه اتفاق مورد گرفته، قرار شناسایی مورد

 همانطور. است قبول غیرقابل تاریخی، سابقه فقدان لحاظ به گیرد، قرار مدنظر عامه حقوق

جمله مسلمان بودن یا نبودن، زن یا مرد بودن،  از یواردم سنتی اسالم در شد مشاهده که

-فقیه یاعامی بودن، کافر بودن یا مرتد بودن در اولویت بودند. از این دریچه هم به نظر می

بر اساس این رسد که ماهیت حقوق عامه اسالم سنت بنیاد، ماهیتی محدود و مضیق باشد. 

در مباحث پیشین اشاره شد که خیلی از مصادیق حقوق عامه قابل شناسایی نیست.  قرائت

 غیره و قومی زبانی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مختلف  حقوق عامه دارای ابعاد

 مثال طور به اساس این  بر. باشدمی هم در دسته حقوق جمعی و فردی حقوق دسته در هم

و  مصادیق حقوق عامه سیاسی از یکی عنوان یا منصب قضا به حکومتی مناصب به دسترسی

از دیگر عنوان یکی به غیرفقیهان در منصب والیت قرار گرفتن  یا برای زنان قضایی

مصادیق حقوق عامه قابل شناسایی نیست. در قرائت اسالم سنتی قواعد حوزه عمومی از قبل 

و نهی از منکر برای نظارت و  توسط شارع شناسایی شده است و نهاد امر به معروف

 مصادیق شناسایی گفت توانمی اساس براین   ینی شده است.بین قواعد پیش از امحافظت 

 سخت خیلی شرع توسط قبلی قواعد بینیپیش  به توجه با عمومی حوزه در عامه حقوق

 .است

 هایمولفه اساس بر عامه حقوق ماهیت است صورت بدین بحث این  نهایی بندیجمع

 شرط به هم عامه قوقح مصادیق  لطبعبا و دارد محدود ماهیتی سنتی،  اسالم قرائت

 بر توانبه سختی می اینکه و. باشدمی شناسایی قابل گذشته در سابقه وجود و مطابقت

 سیاسی) از اعم ها زمینه همه در را عامه حقوق مدرن مصادیق اسالم، سنتی هایمولفه اساس

ق جمعی حقو حوزه در چه و فردی حقوق حوزه در چه ،(غیره و فرهنگی و اقتصادی و

 .شناسایی قرار داد مورد 
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 مبنای اسالم معنوی حقوق عامه -2-3-1

 اساس بر عامه حقوق مصداق و ماهیت شناخت برای قبلی شده طرح مباحث اساس بر

 قرار ارزیابی مورد و بررسی را معنوی اسالم هایمولفه ابتدا بایستمی معنوی، اسالم قرائت

های اسالم معنوی را بر اساس مولفه آن مصادیق و عامه حقوق ماهیت بعد مرحله در و دهیم

 مورد تحلیل قرار دهیم.

 -زمانی شرایط درنوردیدن  مدار است که بااسالم معنوی برخالف اسالم تاریخی غایت

 غایات و اهداف و دین  روح تحقق و معرفت در را دینداری دین، تکوین  عصر مکانی

، اخالق و اعتقاد به نسبت فقه و . در اسالم معنوی ایمان(16: 1393داند)کدیور، می اسالم

گیرند. به لحاظ تاریخی ظهور مدرنیته که در جامعه ما با نهضت شریعت در اولویت قرار می

دینداران شد. چرا که برخی  مشروطه آغاز شد، نقطه عطف آغاز مشکالتی برای دین داری

و  روطه دورهای دینی با دستاوردهای تمدن جدید سازگاری نداشت. و هرچه از مشگزاره

ها افزوده شد و قاعدتاً در آینده شویم بر حجم این ناسازگاریبه زمان حاضر نزدیک می

ها بیشتر مربوط به ابعاد هم بر حجم این ناسازگاری ها افزوده خواهد شد. این ناسازگاری

 .اخالق و اعتقاد و ایمان مانند شریعت و فقه دین اسالم است، تا ابعادی

بندی میان علما شد. به طوری که بعضی همیشه در صدد تقابل ث دستهیته باعمدرن ظهور

با مظاهر مدرنیته بودند و برخی دیگر چاره را در تسلیم مطلق و رها کردن مطلق منویات 

ترین ابعاد زندگی انسان و دین را به خصوصی دینی در مقابل مظاهر مدرنیته می دانستند

ه معتقد بودند که نه تقابل و گریختن از تجدد و نه رها انتقال دادند. اما دسته سومی بودند ک

کردن مطلق دین ممکن است. علمای دینی معاصر در جهت مواجهه منویات دین اسالم با 

 مقتضیات عصر جدید به طور کلی سه رویکرد را به عنوان مهمترین راه حل ها ارائه دادند.

جمله عالمه طباطبایی قائل به این  علما از از ای دسته -متغیر و ثابت مدل: اول رویکرد

بودند که احکام، قوانین و مقررات اسالمی به دو بخش ثابت که حافظ منافع حیات انسان 

است و به صورت وحی بر پیامبر نازل شده اند و یا از طریق پیامبر وضع شده، یا امامان 

و متغییر که حافظ معصوم علیه السالم خبر از وضع آنها توسط پیامبر می دهند، می باشد. 

 شودتقسیم می ،مکانی و منافع موقت و مقطعی ادیان است -مصالح مختلف زمانی
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مانند میرزا محمد حسین  یبندی عالمه، علمای. بر اساس تقسیم( 36-40: 1388)طباطبایی، 

کنند و وضع این غروی نائینی از تعبیر احکام غیرمنصوص برای احکام متغیر استفاده می

داد)نائینی،  قرار مردم نمایندگان اختیار در را است معاصرمقتضیات زمان  که از احکام

الفراغ« برای احکام متغیر منطقه در از اصطالح»ص محمدباقر سید یا (. و102-98: 1334

را بر اساس رعایت مصلحت عمومی به عهده منطقه استفاده کرد و تعیین احکام این 

 (.18-19: 1399)صدر، نسته استنمایندگان مردم در قوه مقننه دا

 امام حضرت ابتکارات از رویکرد این : المصلحة فقه یا حکومتی فقه دوم؛ رویکرد

باشد، از نظر ایشان اسالم، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران می ، علیهرحمةاهلل خمینی

ه و احکام و قوانین اسالم مطلوب و بالذات نیستند بلک حکومت با تمامی شئون آن است،

ابزاری هستند در راه اجرای حکومت و گسترش عدالت و آنچه مطلوب با بالعرض است با 

 (. 472: 1388)امام خمینی،  حفظ غایت و هدف قابل دگرگون است

 مالک رویکرد، این  مطابق. است مدارغایترویکرد سوم، رویکرد اسالمی معنوی و 

)کدیور، .است عقال  سیره با آن تموافق و بودن عادالنه زمان، هر در شرعی احکام اعتبار

1393  :33 ) 

 در معنوی اسالم قرائت در آن مصادیق استخراج و عامه حقوق ماهیت واکاوی برای

های اسالم ی معاصر، می بایست این نهاد حقوقی را بر اساس مولفهدنیا با سازگاری راستای

ه به مقتضیات مدرن اولین ویژگی قرائت اسالم معنوی توج .معنوی مورد واکاوی قرار دهیم

توان گفت ماهیت حقوق عامه و مصادیق باشد، مطابق با این ویژگی میو عصر حاضر می

آن به صورت مداوم در معرض تغییر و دگرگونی هستند و حوزه ماهوی حقوق عامه در 

 امری بشر جدید تعامالت ظهور با متناسب ،فلذا شناسایی مصادیق .این قرائت وسیع است

 .باشدمی قبول قابل و آسان

توجه به هدف و غایت اسالم که همان  معنویهای دیگر قرائت اسالم از ویژگی

باشد. نمایندگان مردم به عنوان متولیان وضع می ،گسترش عدالت و کرامت انسانی است

تر در شناسایی مصادیق احکام و قوانین بر اساس خواسته های آنها صالحیتی به مراتب وسیع

های مردم هستند. بر اساس چرا که نمایندگان به واقع نماینده خواسته ؛ندحقوق عامه دار
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ویژگی تفکیک احکام شرعی هم باید گفت خیلی از مصادیق مورد نیاز به حقوق عامه اعم 

 و   از فردی و اجتماعی در همه ابعاد با توجه به فقدان نص و سابقه در شریعت و فقه اسالمی

 قرار متغیر احکام حوزه در است، نشده صادر حکمی رپیامب  و خداوند طرف از اینکه

سط نمایندگان مردم در  تو جامعه، نیازهای مقتضیات اساس بر استخراج گیرند.می

  چارچوب کلی احکام ثابت شرع به عهده نمایندگان مردم و در شرایطی حاکم اسالمی

  و  اصالح  نسخ، قابل بودنشان متغیر ویژگی اقتضای به مصادیق این  اساس همین  بر. باشدمی

 بودن، متغیر ویژگی اساس بر عامه حقوق ماهوی هایویژگی دیگر از البته هستند. تغییر

بالطبع و به اقتضای این استمرار و  .وسعه پویا و مستمر حوزه قلمرو این نهاد حقوقی استت

قرائت و  گیرند. لذا در اینای در زیر چتر حقوق عامه قرار میمصادیق به روز شده ،پویایی

رویکرد برای تبیین ماهیت حقوق عامه و مصادیق آن عناصر ایمان، اخالق و اعتقاد به 

راج  حقوق استخ  تواند گفت کهلذا می ؛دنگیرنسبت شریعت و فقه بیشتر مد نظر قرار می

عامه و مصادیق آن از البالی قرائت اسالم معنوی بر اساس مقتضیات مدرن بشر راهی کم 

تر برای دفاع از نقش دین در حقوق عامه و مصادیق آن در عصر تر و مطمئن لمتر، سااشکال

 باشد.جدید می

 

 حقوق جمعی در نگاه دکترین غرب -2

حقوق جمعی از جمله نهادهای حقوقی مشابه نهاد حقوقی حقوق عامه است که توسط 

نه در متون نویسندگان غربی مورد تحلیل قرار گرفته است ولی متأسفانه در حقوق داخلی، 

قانونی و نه در دکترین هیچ کار علمی و پژوهشی مجزایی صورت نگرفته است. دلیل 

استفاده از این موجود حقوقی، قرابت ظاهری ماهوی و شکلی است که با مفهوم حقوق 

پردازیم. در این راستا های این حقوق میعامه دارد. لذا در ادامه به تحلیل ماهیت و ویژگی

ای در نظر نویسندگان این حوزه داشته باشیم. در قدم بعد و نهایی باید مداقهو در قدم اول 

 ماهیت و ویژگی های ذاتی این حقوق را از نظر بگذرانیم.
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 تعریف حقوق جمعی -1-2

در رابطه با نحوه بوجود آمدن حقوق جمعی بعضی از نویسندگان معتقدند که این 

، این مفهوم به این شکل که حقوق بشر آید. صورت اولحقوق به دو صورت به وجود می

گرایی، به وجود آمد و در فردی در یک گفتمان بین المللی متعهد به اشکال مختلف جمع

دمکرات به رابطه بین حقوق فردی و حقوق جمعی -های لیبرالصورت دوم، هم دولت

د که ای از نویسندگان معتقدنعده  . (Freeman, 1995: 25)ها توجه داشتندملت–دولت 

فقط افراد نیستند که دارای حقوق هستند بلکه در این واقعیت که یکسری وظایف جمعی 

وجود دارد، شکی نیست. حتی خیلی از فردگرایان قائل به وظایف جمعی برای موسساتی 

شرط برخی ظرفیت نمایندگی را پیش  .(Green, 2007: 310)ها هستندمثل دولت و شرکت

انند. آنها معتقدند اتخاذ تصمیمات و اقدامات جمعی نیازمند دبرای داشتن حقوق جمعی می

هایی است که نمایندگی از جمله این روش هاست. به گمان آنها بدون وجود روش

ها، قائل شدن حقوق جمعی برای آنها سخت ها و انجمن نمایندگی برای گروه

مین دلیل حقوق جمعی همان نمایندگی است و به ه  .Summers, 2007: 637)-(66است

منافع جامعه باید توسط منافع جامعه که همان نمایندگان هستند، محافظت شود و نه افراد. 

 ,onald). زیرا این رفاه یا منافع جامعه است که در خطر است و نه فقط رفاه یک عضو معین 

توان عملکرد جمعی را از عملکرد فرد فرد برخی دیگر اعتقاد دارند که می  (657 :1985

توان بدون منافع افراد یک تصور کرد. مع متمایز کرد ولی منافع عمومی را نمییک ج

داند. در این دیدگاه دیدگاه دیگری حقوق جمعی را به معنای حقوق منفعت جمعی می

کند، بلکه به دلیل حقوق جمعی نه به وسیله عامالن و یا نمایندگان که از آنها محافظت می

شود؛ از جمله مصادیق این منافع جمعی کنند، متمایز میظت میمنافعی که آنها از آنها محاف

شود و قابل توان به عالقه به استفاده از کاالهای عمومی که بر اثر مصرف محدود نمیمی

کاالهای مشترک هم  رقابت هم نیستند، اشاره کرد. این نوع عالیق بین همه مشترک است.

برخی از  .reen, 2007: 318(G-(321از دیگر مصادیق منفعت جمعی محسوب می شود

منافع جمعی مثل منافع فردی مطمئناً فوری هستند تا دیگران را ملزم به رعایت وظایف 

کنند؛ به عنوان مثال منافع جمعی در یک محیط عاری از بیماری، بسیاری از اقدامات 
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ید. بهداشتی مثل واکسن اجباری یا تصفیه آب را به صورت سریع و فوری ضروری می نما

به همین دلیل در عصر مدرن باید از خیلی از منافع جمعی به عنوان منافع حیاتی یاد 

به عبارت دیگر منفعت جمعی به معنای منافع افراد به عنوان  . Reame, 1998: 1)-(27کرد

اعضای یک گروه در یک کاالی عمومی است و حق آنها در یک کاالی عمومی  است. 

شود. لذا از نگاه این ان عضوی از یک گروه محافظت و حمایت میزیرا از منافع آنها به عنو

دسته از نویسندگان، این منافع جمعی هستند که مبنا وفلسفه وجودی حقوق جمعی قرار 

در قرائت دیگری تفاوت حقوق فردی و جمعی این  .Raz, 2005: 324)-(342گیرندمی

یرد ولی حقوق جمعی به طور گها تعلق میاست که حقوق فردی شخصاً به تک تک انسان

زبانی یا قومی. بر اساس این قرائت از  شود، مثل یک اقلیتها اعطا میجمعی به انسان

حقوق جمعی، بشر شخصیت خود را به عنوان مخاطب مستقیم بشر حفظ 

برخی از نویسندگان هم معتقدند که نظریاتی که  .Dinstein, 1976: 102)-(120کندمی

شناسد، خیلی جهان معاصر را نشناختند. چراکه در خیلی به رسمیت میفقط حقوق افراد را 

های فرهنگی وجود دارد که بر اساس حقوق جمعی فقط فعالیت می از جوامع، ناهمگونی

ملت هم دارای حقوق هستند. لذا این عده -های درون دولتکنند. دولت و ملت و گروه

جمعی برای محافظت از حقوق فردی توان استدالل کرد که حقوق کنند که میادعا می

گرا ضروری است، چرا که شکل دموکراسی فردگرایانه و برابری طلبانه در جوامع کثرت

های حلممکن است حقوق بشر اعضای اقلیت را نقض کند. قربانیان این نقض، اعتقاد به راه

 (Dayke, 1982: 25) .جمعی دارند

تواند به طور خود فرد هستند و می حقوق جمعی بر خالف حقوق فردی که متعلق به

نظر کند، به دو صورت به کار مستقیم به نام خود از آن حق استفاده کند یا از آن صرف 

شود. صورت اول این طور است که استفاده از حق جمعی یا گروهی فقط گرفته می

های جمعی مثل تواند به صورت غیرفردی و توسط گروه و از طریق برخی روشمی

کنند، انجام گیری اکثریت یا توسط برخی نمایندگان که آن را برای گروه اعمال می تصمیم

شود که این حقوق به »حقوق گروهی غیر فردی« معروف هستند. صورت دوم اعمال و 

شود. استفاده از حقوق جمعی مربوط به حقوقی است که به آنها »حقوق دوگانه« گفته می
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تواند از طرف خود یا سایر اعضای است، می در صورت دوم هر فردی که عضو گروه

گروه از این حق استفاده کند و یا ممکن است از طریق مکانیسم مورد استفاده در صورت 

رسد که صورت دوم .  به نظر می(Buchanan, 1994: 1-15)اول از این حق استفاده شود

ت؛ چرا که فرد در هر اعمال و استفاده از حقوق دوگانه با حقوق فردی دارای اشتراکاتی اس

تواند از حق استفاده کند؛ ولی تفاوت اساسی در محدوده استفاده یا صرف نظر دو مورد می

کردن از این حق است. در حقوق فردی، شخص در استفاده یا صرف نظر کردن از حقوق 

خویش با محدودیت خاصی روبرو نیست ولی در حقوق جمعی دوگانه، فرد در اعمال یا 

ها ز حق مورد استفاده محدودیت دارد. در حقوق فردی با انسان مثل سایر انسان صرف نظر ا

خواهد. ولی شود. این حقوق از دولت سیاست عدم مداخله در زندگی افراد را میرفتار می

شود. در این حقوق سیاست حقوق فردی، متفاوت رفتار و عمل مینسبت  در حقوق  جمعی

ه می شود. آنچه که در هر دو نوع  حقوق آشکار ارائه خدمات از سوی دولت خواست

است، این است که هر دوی آنها به افراد تعلق دارد و فقط شیوه اعمال و ارتباط دولت با 

 آنها متفاوت است.

در ارتباط با رابطه حقوق فردی و جمعی باید گفت که بعضی از وجوه حقوق فردی در 

اعمال حقوق فردی توسط افراد سه شیوه  شرایط خاصی، ویژگی جمعی دارند. در رابطه با

متصور است؛ اول، اعمال مستقیم این حق توسط خود فرد؛ مثل حقوق قراردادها. دوم، 

اعمال این حق توسط نمایندگان قانونی و وکال، مثل اعمال حقوق کودکان و مجانین 

دی و توسط ولی قهری یا قیم آنها. و سوم، اعمال بعضی از حقوق فردی مثل حقوق بنیا

اساسی از جمله حق تجمع، حق معاشرت آزاد و یا اعتصاب که تنها به طور مشترک توسط 

 گروهی از افراد قابل اعمال است.

 ماهیت حقوق جمعی-2-2

های حاصل از حقوق بر اساس دقت نظر در نظر نویسندگان، به طور کلی برداشت

ع به معنای وظایف جمعی باشد؛ الف: حقوق جمبندی میجمعی در موارد زیر قابل تقسیم

ها. ب: مبنای وجودی حقوق جمعی، نمایندگی. ج: حقوق جمعی ها و دولتبرای شرکت
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از حقوق فرد فرد متمایز؛ د: حقوق جمعی به معنای حقوق منفعت جمعی و ه: حقوق جمعی 

 همان حقوق فردی است و تفاوت فقط در شیوه اعمال آن است.

اتی حقوق جمعی در دو دسته ماهوی و شکلی قابل های ذبرمبنای موارد باال، ویژگی

بندی است. حقوق جمعی در معنای ماهوی خود همان حقوق ارتقا یافته فردی است. تقسیم

به عبارت دیگر مبنای هر دو حقوق اعم از فردی و جمعی، انسان به ما هو انسان است. 

ایطی و در ماهیت وجودی حقوق جمعی کمک به حقوق فردی افرادی است که تحت شر

جوامع خاصی ممکن است مورد تجاوز قرار بگیرند و یا حقوق آنها نادیده گرفته شود؛ مثل 

توان گفت که ممکن است در بعضی از ها یا حقوق زنان. بر این اساس میحقوق اقلیت

پذیر نسبت به جوامع دیگر متفاوت باشد. مثل حقوق جوامع مصادیق حقوق فردی آسیب

ن در یک کشور که ممکن است چنین اقلیتی در کشورهای دیگر فردی اقلیت مهاجری

وجود نداشته باشد. لذا نوع حقوق فردی نیازمند حمایت حقوق جمعی هم متفاوت است، 

به طوریکه مثاًل ممکن است حق مسکن یا حق بر رفاه این افراد مورد خدشه قرار گیرد. 

ن خاصی مدنظر است. این جنبه شکلی حقوق جمعی به عضویت افراد در گروه یا انجم

گروه و یا انجمن تشکیل شده ممکن است به اقتضای جنبه ماهوی آن متفاوت باشد. به طور 

مثال عضویت در انجمن مهاجرین در یک جامعه به وجود اقلیت مهاجر در آن جامعه 

بستگی دارد. یا عضویت در انجمن اقلیت زبانی در یک جامعه به وجود اقلیت زبانی بستگی 

ای نسبت به جامعه دیگر د. بر این اساس باید گفت که مصادیق حقوق جمعی از جامعهدار

ای بر متفاوت است و این تفاوت و تشخیص مصادیق حقوق فردی قابل خدشه در هر جامعه

 تر خواهد بود.های حقوق جمعی آسانمبنای ویژگی

جودی حقوق نکته دیگری که قابل ذکر است این است که بر اساس مبنا و ماهیت و

جمعی، دولت در این موجود حقوقی نقشی ثانوی دارد. به عبارت دیگر وجود رکن دولت 

های ذاتی و عناصر وجودی بر خالف حقوق عمومی و مطابق با حقوق عامه از ویژگی

توان جایگاه دولت در حقوق جمعی را از شود. اگرچه میحقوق جمعی محسوب نمی

 ی مدنظر قرار داد.های عرضی این موجود حقوقویژگی
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های شکلی آن به های ماهوی حقوق جمعی و وابستگی ویژگیبر اساس ویژگی

بایست از منطق جدلی و های ماهوی باید گفت که در حوزه این نهاد حقوقی میویژگی

در جهت استفاده از عوامل اجتماعی جامعه در راستای شناخت حقوق جمعی  اقناعی

توان در هر نظام حقوقی و سیاسی و بر ع منطق است که میبر اساس این نو استفاده کرد.

اساس عوامل اجتماعی آن نظام، مصادیق حقوق جمعی را مورد شناسایی قرار داد که 

 ممکن است در جامعه دیگری این مصداق از حقوق جمعی وجود نداشته باشد.

 مبنای قانونی حقوق جمعی -3-2

اتی حقوق جمعی، در این بخش به این های ذبعد از بحث در مورد ماهیت و ویژگی

توانند مشمول وظایف قانونی ها میها و انجمن شود که آیا گروهپرسش پاسخ داده می

شوند ؟ آیا قدرت قانونی و مصونیت قانونی برای گروه متصور است؟ پاسخ به این سواالت 

. در رابطه با ها باشددر گروه واکاوی قوانین کشورها در مورد اعطای این حقوق به گروه

های مختلفی در توان گفت قانون از تکنیکها، میظرفیت قانونی برای دادن حق به گروه

کند که از طریق آنها به افراد اجازه می دهد که به صورت مشترک با این زمینه استفاده می

دیگر افراد یک وضعیت حقوقی خاصی را به وجود بیاورند. مثل اجاره مشترک یا تأسیس 

های مختلف. که البته اشتراک افراد در یک وضعیت خاص منجر به ایجاد یک شرکت

شوند که حق و تکلیف مجزا از اعضای آن به آن تعلق شخصیت ساختگی در قانون می

گیرد و اعضا در برابر تکالیف شرکت تحت شرایطی مسئولیتی ندارند. بر این اساس می

ر جامعه شناسی به کلی با هم متفاوت یک گروه شرکتی حقوقی و یک گروه شرکتی از نظ

شود که دارای حق و تکلیف هستند؛ چرا که در شرکت حقوقی یک فرد مجعول ساخته می

 شناسی چنین چیزی نیستاست و متمایز از افراد خود است، ولی در گروه شرکتی جامعه

.(Dayke, 1982: 24) آیا قانون آید این است که بندی پیش میسوالی که بعد از این تقسیم

رسد با توجه به قدرت تواند حقوق قانونی را به صورت گروهی تامین کند؟  به نظر میمی

مطلق قانونگذار، پاسخ سوال مثبت باشد. به عبارت دیگر همان طور که در ابتدای بحث هم 

هایی است که در صورت ارزشمند بودن جوامع اشاره شد این فرایند ازجمله تکنیک

-ی در داخل یک نظام حقوقی، حقوق قانونی به این جوامع اعطا میموضوع حقوق جمع
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ها یک فرد مجعول و ساختگی برای تعلق و تکلیف ایجاد کرد و نه شود که نه مثل شرکت

شناسی هیچ حق و تکلیف قانونی نداشته باشد. اگر چه تعریف اولیه مثل یک گروه جامعه

کند که این حقوق فقط به صورت  حقوق جمعی، مفهوم گروه و یا جمعی را متصور می

توان حقوق جمعی گیرد. اما میگروهی به اعتبار موجودیت دارندگان حق به آنها تعلق می

را بر اساس منافع و اهداف ارائه شده و یا اعمال آن به صورت جمعی، تحلیل و تعریف 

 س ویژگیای از حقوق بر اساکرد. به عبارت دیگر وصف »جمعی« به منظور شناسایی طبقه

 (Hartney, 1991: 292-314). کنددیگری غیر از ماهیت دارنده آن عمل می

های تفسیر و با توجه به ماهیت و منطق حاکم بر مبنای مطالب اشاره شده در باب روش

بر حقوق جمعی باید گفت که در راستای تبیین مصادیق و عناصر حقوق جمعی در یک 

االصول باید از روش تفسیر موسع استفاده کرد؛ علیجامعه و در راستای اهداف ذاتی آن 

توان در راستای بکارگیری عوامل اجتماعی و یا تأثیر چرا که در این صورت است که می

 بر این عوامل حداکثر استفاده را برای حمایت از حقوق جمعی از متون قانونی کرد.

ق قانونی از طریق لذا بر اساس این توضیحات ظرفیت متون قانونی برای اعطای حقو

شناسایی ماهیت جمعی حق و نه تعداد دارندگان حق قابل توسیع و گسترش است. بر اساس 

توان اصطالحات مشابهی مثل »حقوق مدنی« یا »حقوق مشروط« را ماهیت حق جمعی می

عرض حقوق جمعی در نظر گرفت. عدم تصریح صرف به تعلق حقوق قانونی به گروه هم

ای نادیده گرفتن حقوق جمعی در متون قانونی نیست بلکه بر اساس یا جمع خاص به معن 

توان حقوق جمعی را استخراج و ماهیت و اهداف حقوق تصریح شده در متون قانونی می

توان به عنوان معیار جامعه هدف این حقوق را مشخص و معین کرد. معنای دیگری که می

که مربوط و در خدمت آن است و تعیین کننده حقوق جمعی در نظر گرفت منافعی است 

شود لذا نحوه اعمال حق ولو اینکه توسط یک گروه انجام در ماهیت حق جمعی یافت می

 پذیرد، نمی تواند تنها معیار حقوق جمعی باشد.

 

 گیرینتیجه

 نتایج ذیل از پژوهش صورت گرفته قابل دریافت است:
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 publicکه اصطالح » سازی اصطالح حقوق عامه به نظر می رسدبر اساس معادل

rights »« مشابهت بهتری با حقوق عامه دارد تاpublic law بدین ترتیب حقوق عامه .»

ها اعم از حقوق فردی و حقوق فردی های همه مردم که این حقعبارت است از حق

باشد. در نهاد حقوقی حقوق عامه نهاد دولت نقشی منفعل دارد ولی در اجتماعی شده می

 دولت دارای نقشی فعال است.حقوق عمومی 

توان گفت که ماهیت حقوق عامه به نیازها و مصالح بر اساس تعریف حقوق عامه می

شود و مصادیق فردی و اجتماعی هر انسانی در جامعه در یک قلمرو حاکمیتی گفته می

 شوند.ذیل مصالح فردی و اجتماعی به عنوان عرضیات حقوق عامه محسوب می

بایست از روش تفسیر موسع و منطق اقناعی و انونی حقوق عامه میدر تبیین مبنای ق

جدلی استفاده کنیم، چرا که عوامل روانی و اجتماعی جامعه و پویایی تعامالت بشری که 

خود ریشه در ورود و پیشرفت تکنولوژی دارد در تفهیم قلمرو و ماهیت حقوق عامه نقشی 

 مهم و برجسته دارند.

بنیاد حقوق عامه، شناسایی مصادیق این نهاد حقوقی بر اساس  در قرائت فقه و شریعت

گیرد. ماهیت حقوق عامه از این میوجود یا عدم وجود سابقه در شریعت و فقه صورت 

 شود.منظر امری ثابت و غیرقابل تغییر و محدود قلمداد می

شود. میدر قرائت اخالق و اعتقاد بنیاد اسالم از حقوق عامه به مقتضیات مدرن توجه 

در این قرائت معیار شناسایی مصادیق حقوق عامه در همه ابعاد عبارت است از عادالنه 

بودن و مطابقت با سیره عقال. بر این اساس ماهیت و قلمرو حقوق عامه در قرائت اسالم 

 باشد.معنوی گسترده و موسع می

صورت حقوق جمعی به طور کلی به دو صورت استفاده از حق جمعی و گروهی به 

غیر فردی و توسط گروه و استفاده از حقوق جمعی تحت عنوان حقوق دو گانه  که در این 

 شود.تواند از طرف خود را گروه این حق را اعمال کند، تقسیم میحقوق فرد می

ویژگی های ذاتی حقوق جمعی در دو دسته ماهوی و شکلی تقسیم می شوند. این 

 قاء یافته فردی است.حقوق در معنای ماهوی همان حقوق ارت
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منطق حاکم بر حقوق جمعی منطق اقناعی و جدلی است و بر این اساس در راستای 

 شناسایی حداکثری مصادیق حقوق جمعی باید از روش تفسیر موسع استفاده کرد.
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