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نسبت سنجی حقوق عامه با حقوق 
شهروندی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

مهدیشیدائیان

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

و  اهللا«  »حـــــق  بــــه  ــه  ــقـ فـ در  حــــق  ــم  ــی ــس ــق ت
»حق الناس« یک تقسیم اساسی و واجد آثار بسیار 
مهم است. در قوانین موضوعه پس از انقاب این 
تشخیص  معیار  و  شد  کیفری  حقوق  وارد  تقسیم 
گرفت.  گذشت قرار  گذشت از غیرقابل  جرائم قابل 
حقوق دانان برای تشخیص مصادیق این تقسیم و 
کرده اند. بر این اساس  اقسام آن معیارهایی را ارائه 
حقوق  دوگانه  با  عامه«  »حقوق  نسبت  شناخت 
اهللا و حقوق الناس به جهت آثار و احکام مترتب بر 
آن همواره مورد پرسش و بحث حقوق دانان بوده 
است:  شــده  ابــراز  نظریه  دو  زمینه  ایــن  در  اســت. 
اهللا  حقوق  همان  را  عامه  حقوق  نخست  نظریه 
می داند و نظریه دوم »حقوق عامه« را غیر از »حق 
به عنوان »حقوق  موارد  برخی  در  و  )مرعشی(  اهللا« 

الناس عمومی« معرفی می کند.
که  حــقــوق دانــان  از  برخی  توسط  اول  نظریه 
که  اســت  ایــن  شــود  گفته  باید  »آنــچــه  معتقدند: 
کوتاه  مطالعه  یک  ضمن  اسامی  حقوق  مؤلفان 
که تأسیس حق اهللا در حقوق  تطبیقی دریافته اند 
عمومی،  حقوق  تأسیس  بــا  اســت  مطابق  ــام  اس
حقوق  با  اســت  مطابق  حق الناس  که  همان طور 
کار تطبیقی ایرادی نیست، فقط  خصوصی. بر این 
حقوقی،  نمونه های  از  پـــاره ای  در  که  افــزود  باید 
در  قصاص  مثًا  دارد.  وجــود  مصداق  در  اختاف 
حقوق اسام از حق الناس است و حدود از حق اهللا 
از  بسیاری  در  قتل  کیفر  مسئله  آنکه  حال  و  است 
عمومی  حقوق  جزو  معاصر،  حقوقی  سیستم های 
است. پس اختاف در صغری، مانع از اتفاق نظر در 

کبری نیست«.
عالی  شـــورای  استفتائات  کمیسیون  نظریه 
همین  مــؤیــد   1363/5/17 تــاریــخ  در  قــضــایــی 
که  مـــی دارد: »هــر جرمی  بیان  که  بــرداشــت اســت 

حق الناس  شــود  اشخاص  یا  شخص  ضــرر  موجب 
و  نظم  در  اختال  و  اخــال  باعث  که  جرمی  هر  و 
موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی 
امکان  بنابراین  می شود؛  محسوب  اهللا  حق  شود، 
که در بعضی از موارد جرم واقع شده واجد هر  دارد 
که در این صورت ظاهرًا  دو جنبه اخیرالذکر باشد 
مانند  می شود؛  تعقیب  جرم  آن  حق اللهی  جنبه 
کاهبرداری  امانت  در  خیانت  و  جعل  و  تخریب 
و  ارتــشــا  و  علن  در  بــانــوان  مزاحمت  و  اخــتــاس  و 
جنبه اند؛  دو  هر  دارای  این ها  همه  که  قماربازی 
بنابراین در این گونه موارد جنبه حق اللهی و جهت 

عمومی آن ها غلبه داده می شود«.
کرده اند:  ارائــه  نظریه  این  بر  دلیل  سه  برخی 
»1. عموم مردم نمی توانند در مورد حقوق عمومی 
اهللا  حق  احکام  طبق  باید  بنابراین  کنند،  ــدام  اق
انسان  توسط  عمومی  حقوق   .۲ ــود.  ش قــضــاوت 
گی در حق اهللا وجود  قابل اسقاط نیست و این ویژ
دارد. 3. در برخی از اخبار حقوق عمومی از حقوق 
اهللا شمرده شده است. در عین حال به این نظریه 
که حقوق عمومی همه افراد حق  اهللا  اشکال شده 
را شامل نمی شود یعنی جامع نیست. مثًا نماز و 

روزه از حقوق عمومی نیستند«.
یکی از فقهای عضو شورا در مقام بیان نظریه 
را  اهللا  حقوق  از  نخست  بــرداشــت  به روشنی  دوم 
صحیح نمی داند. به نظر وی نسبت حقوق اهللا در 
ح  که در حقوق وضعی مطر با حقوق عمومی  فقه 
اســت؛  وجــه  مــن  خصوص  و  عموم  نسبت  اســت، 
با یکدیگر  اهللا و حقوق عمومی  گاهی حقوق  یعنی 
که هم  اجتماع می کنند مانند زکات فی سبیل اهللا 
گاهی حق اهللا  حق اهللا است و هم حق عمومی. اما 
عباداتی  مانند  مــی گــردد،  جــدا  عمومی  حقوق  از 
حقوق  به  آن هــا  از  فقه  در  که  روزه  و  نماز  قبیل  از 
نیستند.  عمومی  حقوق  امــا  مــی شــود،  تعبیر  اهللا 
می شود،  جدا  اهللا  حقوق  از  عمومی  حقوق  گاهی 
به  که متعلق  و معادن  نهرها  و آب  مانند جاده ها 
به طور  آن هــا  مــردم در  بــوده، همه  حقوق عمومی 
حق  را  آن هــا  کسی  ولــی  هستند؛  شریک  مساوی 

گفته اند: حق اهللا  اهللا نمی داند. برخی در این راستا 
سلطنت خداوند است بر بازخواست بندگان به طور 
که در مورد آن نهی یا  عموم در انجام یا ترک عملی 
ع به مکلف متوجه شده است اعم از آنکه  امر شار
ناشی  الزام هایی  مفاسد  و  مصالح  از  تکلیف  ایــن 
یا مرتفع  عاید  به خود مکلف  باید  که  باشد؛  شده 
از  یا  نماز و حرمت شرب خمر،  شود مانند وجوب 
که باید به عموم عاید یا از آن ها  مصالح و مفاسدی 
شرعیه  وجوه  پرداخت  وجوب  مانند  شود؛  مرتفع 
نهایت حق  اموال عمومی. در  و حرمت تصرف در 
عنایت  با  دوم  قسم  و  است  اول  قسم  حقیقی  اهللا 
به مسامحه حق اهللا نامیده می شود و صاحب حق 
در آن در حقیقت عامه اند و خداوند از باب والیت 
بنابراین  می کند.  بــازخــواســت  دارد  کــه  عــامــه ای 
ــه اعــتــبــاری »حــق الــنــاس  مــی تــوان ایـــن قــســم را ب
اهللا  ایــن سخن حــق  بــر اســاس  عمومی« دانــســت. 
یا  محض(  اهللا  )حق  بوده  خداوند  به  متعلق  فقط 
)حق  دارد  غلبه  افــراد  حق  بر  آن  در  خداوند  حق 
)حق الناس  آن  عکس  به  حق الناس  و  غالب(  اهللا 
که  غــالــب(. فــایــده ایــن تقسیم از حــق ایــن اســت 
را  آن  مــی تــوان  کــه  )حــق عمومی(  غــالــب  اهللا  حــق 
جهت  از  دانست  عمومی  حق الناس  اعتباری  به 
حق  به  بودن(  گذشت  غیرقابل  )مانند  آثار  بعضی 
کمه  اهللا محض و از نظر بعضی آثار دیگر )مانند محا

غیابی( به حق الناس غالب ملحق می گردد.
حق الناس  بر  پافشاری  به رغم  دوم  نظریه  در 
که  بودِن حقوق عامه، در نهایت پذیرفته می شود 

این حقوق حکما حق اهللا هستند.
با توجه به اینکه تقسیم حق اهللا و حق الناس 
آن  برای  و قسم سومی  تقسیم حصری است  یک 
گزیر یا باید از حق  متصور نیست، حقوق عامه به نا
اهللا باشد یا از حق الناس. بر این اساس و با عنایت 
به اینکه حقوق عامه از امور حسبه دانسته شده، 
نظر  بــه  اســت،  اهللا  حقوق  از  باشک  حسبه  امــور 
حقوق  از  بخشی  نیز  را  عامه  حقوق  باید  می رسد 
رابطه عموم و خصوص  این دو  بین  و  اهللا دانست 
ایــن  مــؤیــد  نــیــز  احــکــام  مشابهت  هــســت.  مطلق 


