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در حقوق اهللا آن را جایز نشمرده و حتی پوشاندن 
گناه و توبه به درگاه الهی را سزاوارتر دانسته اند، ولی 
ک در ماهیت نیست  این مشابهت به دلیل اشترا

بلکه از باب تزاحم و اهم و مهم صادر شده است.
مترادف  لغوی  لحاظ  به  که  عامه«  »حقوق 
ــوم یـــا »حـــقـــوق عــمــومــی« اســــت، در  ــم ــوق ع ــق ح
بر  جامعه  حق  در  منحصر  شکلی  کیفری  حقوق 
نظم عمومی و امنیت شهروندان و به تبع آن حق 
جمعی  حقی  که  است  عمومی  دعــوای  تعقیب  بر 
ــن مــفــهــوم،  ایـ ــع حــقــوق عــامــه در  ــ ــــت. در واق اس
به  مـــی رود.  کــار  به  عمومی  مصلحت  از  مصداقی 
به ویژه  و  انقاب  از  پس  قوانین  در  سبب  همین 
کیفری  دادرســـی  آیین  قانون  اخیر  اصــاحــات  در 
و  منسوخ  مفهوم  این  در  عامه  حقوق  به کارگیری 

اصطاح حقوق جامعه جایگزین شده است.
 156 اصل   ۲ بند  در  عامه«  »حقوق  اصطاح 
قانون اساسی به معنای حقوق فردی و اجتماعی 
عمومی«  »حقوق  و  اصــل  همان  صــدر  در  ج  مندر
آن  عمده  مصادیق  که  است   67 اصل  در  ج  مندر
در فصل سوم با عنوان "حقوق ملت" احصاء شده،  

جامع حقوق فردی و جمعی مردم است.
در  اصــطــاح  ایــن  کــاربــرد  بــررســی  از  بنابراین 
میان  که  می آید  دست  به  ایــران  موضوعه  قوانین 
قوانین  و  اساسی  قانون  در  اصطاح  ایــن  مفهوم 
کیفری شکلی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار 

است.
سال های  در  آنکه  به رغم  اساسی  حقوق  در 
به  حقوق دانان  و  قضایی  مسئوالن  مقنن،  اخیر 
جای«  »به  شهروندی  حقوق  اصطاح  از  استفاده 
ــررســی مصادیق  ب حــقــوق عــامــه مــایــل شـــده انـــد، 
اسامی  جمهوری  اساسی  قانون  در  عامه  حقوق 
بشر  حقوق  مقوله  از  برخی  می دهد،  نشان  ایــران 
این  شهروندی اند.  حقوق  مقوله  از  دیگر  برخی  و 
کی از ماهیت دوگانه حقوق عامه در حقوق  امر حا

حقوق  جامع  حقوقی  یعنی  اســت؛  ایــران  اساسی 
حق های  و  یک سویه  حق های  جمعی،  و  فــردی 

دوسویه.
برای »حقوق  نیز چهار مفهوم  امامیه  در فقه 
ریشه دار  و  اولیه  معنای  که  یافت  می توان  عامه« 
آن، حق عموم بر منافع عامه و اموال عمومی است، 
بیان شده  این مفهوم  برای  نیز  معانی دیگری  اما 
بر  جامعه  حق  شهروندان،  فردی  حقوق  جمله  از 
که قابل جمع به نظر  مقابله با افساد و امور حسبه 
از آن جهت  اول، سوم و چهارم  می رسد. مفاهیم 
بر  انطباق  قابل  دارد  جمعی  حقوق  ماهیت  کــه 
مصادیق حقوق شهروندی و نیز مصلحت عمومی 
است و مفهوم دوم به سبب ماهیت حقوق فردی 
بر حقوق بشر است. همچنین  آن، بیشتر منطبق 
کامًا منطبق بر  مفهوم سوم از حقوق عامه در فقه 
کیفری شکلی و جنبه عمومی  مفهوم آن در حقوق 

جرم است.
در  عامه  حــق  کــه  دریــافــت  مــی تــوان  بنابراین 
که در امور  فقه امامیه عبارت از حق انتفاعی است 
نظیر  غیرمادی  امــور  و  عمومی  امــوال  نظیر  مــادی 
دوم(  )مفهوم  خــانــواده  تشکیل  و  بــرابــری  آزادی، 
ســوم(  )مفهوم  جامعه  عمومی  امنیت  و  نظم  و 
راضــی  ع  شـــار و  اســت  شــده  شناخته  رسمیت  بــه 
متولی  فقدان  سبب  به  و  نیست  آن  در  اهمال  به 
از  ــاســداری  پ بــه  کــم مسلمین مــوظــف  خـــاص، حــا
تک تک  و  اســت  عمومی  مصلحت  اســـاس  بــر  آن 
از  مانع  و  احقاق  مدعی  دارنــد  حق  نیز  مسلمانان 
در  حقوق  این  چهارم(  )مفهوم  شوند.  آن  تضییع 
معنای وسیع فوق ناظر به حقوق جمعی و فردی 
که افراد عضو جامعه مسلمین  است و از آن جهت 
هستند به ایشان تعلق می گیرد؛ بنابراین می توان 
که مفهوم حقوق عامه در فقه با مفهوم موسع  ادعا 
کامًا هم پوشانی دارد و قدر  آن در حقوق اساسی 
مصادیق  چهارم  و  ســوم  نخست،  مفاهیم  جامع 
حقوق  مــصــادیــق  دوم  مــفــهــوم  و  جمعی  حــقــوق 
پوشش  را  اســاســی  قــانــون  در  عامه  حقوق  فــردی 
رابطه  اهللا،  حقوق  با  عامه  حقوق  رابطه  می دهد. 
چه  عامه  حقوق  و  است  مطلق  خصوص  و  عموم 
که  از آن جهت  بر آن و چه  کم  از جهت احکام حا
بخشی از امور حسبه شمرده شده، در زمره حقوق 
اهللا شناخته می شود. در نتیجه باید احکام حق اهللا 

بر حقوق عامه بار شود.

حقوق  احــکــام  برخی  بــه  توجه  از  اســت.  حقیقت 
که فقها این حقوق  عامه به خوبی می توان دریافت 
این  از  برخی  می دانسته اند.  اهللا  حقوق  زمره  در  را 

احکام عبارت اند از:
ــایــد در جــهــت مصالح  ب عــامــه  ــــف( حــقــوق  ال
صرف  امــت  مصلحت  و  مــردم  مصلحت  عمومی، 
از  بــایــد  عــامــه  حــقــوق  از  حقی  هــر  متقابًا  و  شــود 
مصالح  بــرای  بیت المال  زیــرا  شــود؛  ادا  بیت المال 

عامه مسلمین است.
تنها حق  ب( مردم در متعلقات حقوق عامه 

ک. انتفاع دارند و نه حق تملک و استها
الناس پذیرفته  ع در حقوق  ج( شهادت متبر
عامه«  »حقوق  و  اهللا«  »حقوق  در  ولی  نمی شود، 

پذیرفته می شود.
است  ذی نفع  که  امــوری  در  کم  حا حکم  د( 

تأیید نمی شود، مگر در حقوق عامه.
فردی  هر  حسبیه  امــور  و  عامه  حقوق  در  هـــ( 
گرچه به سان  ح دعوی کند، ا کم طر می تواند نزد حا
نفعی حاصل  یا  نبیند  ناحیه ضرری  این  از  مدعی 
نکند. محافظت از حقوق عامه مسلمین و بررسی 
کشور  حقیقت حال در فرض شک، به سان امنیت 
و رفاه بندگان خدا، از وظایف والی مسلمین است 
تابع شیوه مرسوم قضاوت در دعاوی خصوصی  و 
آنکه  ــدون  ب می توانند  مسلمانان  آحــاد  و  نیست 
ح  جــایــگــاه مــدعــی را داشــتــه بــاشــنــد، دعـــوی مطر
خطر  از  جلوگیری  برای  دارد  وظیفه  کم  حا و  کنند 

کند. احتمالی موضوع را بررسی 
و( توسل به زور برای اخذ زکات از ممتنع جایز 
تقویت شده  و در سایر حقوق عامه احتمال جواز 
است. مبنای این امر را ممانعت از تجاوز به حقوق 

عامه مردم دانسته اند.
به  عامه  حقوق  تسلیم  جــواز  عدم  بر  اصل  ز( 
غیرمجتهد است؛ مگر اینکه دلیلی بر خافش اقامه 

شود.
که برای حقوق عامه  از بررسی احکام خاصی 
مفهوم  به  ناظر  بیشتر  که  شــده  برشمرده  فقه  در 
بر  که  می آید  دســت  به  چنین  اســت،  آن  نخست 
چند  هر  مــی شــود.  بــار  اهللا  حق  حکم  حقوق،  ایــن 
حقوق  مشابه  عامه  حقوق  احکام  موارد  برخی  در 
الناس می شود مانند اینکه اعام اطاعات مربوط 
به احقاق حقوق عامه و حقوق الناس مهم واجب 
است و برخی از فقها از جواز شکنجه و تعزیر برای 
گفته اند درحالی که  کسب اطاع در این موارد سخن 

  در فقه امامیه نیز چهار مفهوم برای 
»حقوق عامه« می توان یافت که معنای 
اولیه و ریشه دار آن، حق عموم بر منافع 
عامه و امــوال عمومی اســت، اما معانی 
شده  بیان  مفهوم  ایــن  ــرای  ب نیز  دیــگــری 
حق  شهروندان،  فــردی  حقوق  جمله  از 
جامعه بر مقابله با افساد و امور حسبه 

که قابل جمع به نظر می رسد. 


