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وجو کرد. چرا که اساسا بایست در حقوق عمومی جستاساس حقوق را می هدف: و زمینه 

ضمانت »در ساحت اقتدار سیاسی معنا یافته و مفهوم « نظم حقوقی»هر  و« نظام حقوقی»

به عنوان مرز بین هنجارهای اخالقی با هنجارهای حقوقی، به اتّکاء قوه قاهره قدرت « اجرا

های کالن آموزشی به ریزیبنابراین الزم است که در برنامهکند. سیاسی موضوعیت پیدا می

. هدف م توسعه حقوق عمومی از بعد آموزشی برداشته شوداین مهم توجه گردد و موانع عد

وص ـما در این مقاله شناسایی موانع توسعه حقوق عمومی و ارائه راهکارهایی در این خص

 باشد.می

گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره ها:روش و مواد

 است. برداری تهیه و تدوین گردیدهفیش

های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر یافته ها:یافته

ترین را مهم« آموزش»یافته نیز نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه« آموزش»

از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق . اندیافتگی قلمداد کردهاقدام ملی در مسیر توسعه

نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی 

 .عمومی رابطه معناداری وجود دارد

داری تهیه و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 تدوین گردیده است.

های متعدد در به وجود آسیب تواناز جمله نتایج این پژوهش اجماالً می گیری:نتیجه

ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصالح برنامه
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 مقدمه. 1

های مربوط به دولت، نهادها و سازمانحقوق عمومی قواعد 

ترین باشد که مهموابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می

 .مشخصه آن اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است

است تا  حکومت حقوق عمومی، قانونمند کردن دولت و آرمان

باشند و ابتکار عمل به دست  مسئول زمامداران در برابر مردم

. وجود قدرتی که بتواند بر پایه قواعد و هنجارهای مردم باشد

را در جامعه مستقر سازد،  عدالت و امنیت اخالقی و حقوقی،

نظام  ضروری است، اما موضوع اصلی چگونگی رابطه

های سّنتی حکومت، در نظام. است سیاسی نظام با حقوقی

ها نیز اجراکننده آن کننده قواعد و هنجارها وحاکمان تدوین

در نتیجه تفوق نظام سیاسی بر نظام  و ندبود

حاکم بود. پس از تفوقِ نظام حقوقی بر  فساد و ظلم حقوقی،

تدوین و  اساسی قوانین جدید، هاینظام نظام سیاسی در

شخص شد، که حاصل مناسبات حقوقی زمامداران با مردم م

برای  جامعه و نیز توافق افراد فردی آزادی گسترش آن،

اجتماعی  قرارداد اساس انتظام امور خود برو  سرنوشت تعیین

های دانش حقوق، حقوق عمومی نیز مانند سایر شاخهد. بو

است، « رابطه»داشته و در پی تمشیت « تنظیمی»ماهیتی 

و در سوی « شهروند»لکن روابطی نابرابر، که در یک سوی آن 

قرار داشته و حقوق عمومی در این میان، در « دولت»دیگر آن 

د خوی سلطه جو و تمامیت خواه قدرت سیاسی از پی تحدی

طریق ابزارهایی نظیر تفکیک قوا، فدرالیسم، عدم تمرکز و 

... است تا با ایجاد تعارض اد نهادهایی نظیر حزب، پارلمان وایج

مند بین اجزای قدرت، به تعبیر منتسکیو، قدرت را با نظام

قدرت متوقف کند. اما غایت و قطب نمای حرکت حقوق 

های شهروندان و از ها و آزادیمومی از یک سو تضمین حقع

سوی دیگر حمایت از منافع یک وجود مستقل و کل به هم 

مصلحت »در قالب مفاهیمی چون « جامعه»پیوسته به نام 

است. دقیقا اینجاست که حقوق عمومی از سایر « عمومی

شود. چنان که در حقوق خصوصی در شعبات حقوق متمایز می

روابط شهروندان با یکدیگر هستیم و طرفین دعوا به  مپی تنظی

اندیشند، چه بسا در کشاکش مصلحت عمومی جامعه نمی

منازعات ایشان لطماتی نیز بر پیکره جامعه وارد آید اما 

اشخاص درگیر در دعوا برای خود مسئولیتی در این باره قائل 

به « خیر عمومی»نیستند، اما حقوق عمومی برای صیانت از 

امتیازات ناشی از اقتدار »شود که از آن به ابزارهایی مجهز می

شود. برای نمونه حق فسخ قراردادهای تعبیر می« عمومی

اداری بدون تخلف پیمان کار و صرفا به دلیل مقتضیات 

در حقوق اداری و یا شناسایی وضعیت « منافع عمومی»

 های مشروع شهرونداناضطراری و امکان تحدید موقت آزادی

بنابراین آنچه در مطالب  .در حقوق اساسی از این قبیل هستند

االشعار مرقوم گردید ضروری است که در تحصیالت فوق

آکادمیک، خاصه در دوره کارشناسی رعایت گردند و 

دانشجویان با عمق معانی حقوق عمومی آشنا گردند تا در آتیه 

ه با دیدی سازنده نسبت به حقوق عمومی راه را برای توسع

 حقوق عمومی هموار نمایند.  

 

 . مالحظات اخالقی2

د ای پایبنرفهـول اخالقی و حـاص در نـگارش این مقاله به

 وداقت صصول ایم و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به ابوده

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.امانت

 

 ها. مواد و روش3

دی و گیری از روش اسنابا بهرهاین مقاله توصیفی تحلیلی، و 

 . دربرداری تهیه و تدوین گردیده استاستفاده از ابزار فیش

ز واقع زمانی که کتابی را بعنوان مرجع مطالعه شده است ا

 اقدام یش تهیه گردیده است و به این روشهای الزم فقسمت

 ایم.به نگارش و تدوین مقاله نموده

 

 ها. یافته4

ر ی از آن است که مسیر تغییرات پایداهای علمی حاکیافته

نیروی انسانی است، چنان که « آموزش»اجتماعی از مسیر 

لی ترین اقدام مرا مهم« آموزش»کشورهای توسعه یافته نیز 

باور  از این روی به. اندیافتگی قلمداد کردهدر مسیر توسعه

زش نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آمو

مومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی حقوق ع

 .رابطه معناداری وجود دارد
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 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 1-5

ای ( در مقاله1392) فروتنی راد حسین ،منتهایی عباس -1

 ثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومیأبررسی ت: تحت عنوان

، به این تحقیقات حقوقی آزاد به چاپ رسیدهکه در مجله 

 وتثبیت و استحکام بخشی   اند است که:یافته نتیجه دست

د حفظ حقوق مشروع افراد و امنیت مالکیت آنها و نیز ایجا

ر د دتواننظم حقوقی در روابط مالی و معامالتی شهروندان، می

ثیرگذار أعمومی، از طریق تنظیم سند رسمی تتوسعه حقوق 

تقرار مالکیت و باشد. تنظیم روابط حقوقی افراد و اس

 بخشی به معامالت و قراردادها و تعهدات به منظورباراعت

د ثیرات تنظیم سنأری از طرح دعاوی و اختالفات از تپیشگی

 ی امنیت اجتماعی، اقتصادیباشد. کمک به توسعهرسمی می

و قضایی، جلوگیری از توالی فاسد تنظیم اسناد عادی و 

استفاده از قدرت عمومی در جهت توسعه عدالت اجتماعی، 

م عمومی و حاکمیت قانون به منظور استفاده بهتر از نظ

 «.باشدخدمات عمومی، از دیگر مزایای تنظیم سند رسمی می

 ( در1394) دـزاه یمهدوی، مهدو  محمدرضا، ژهیو -2

شناسی آموزش و توسعه حقوق آسیبای تحت عنوان: قالهـم

د هبرکه در مجله را عمومی در ایران به مثابه دانشی راهبردی

 آموزش رشته» اند که:، به این نتیجه رسیدهه چاپ رسیدهب

های شکلی و دانشگاهی حقوق عمومی در ایران، دارای آسیب

ا بماهوی است و این مهم، توسعه معرفت حقوق عمومی را نیز 

ین اهای مقاله داللت بر چالش مواجه کرده است. زیرا یافته

هی حقوق دارد که راهکار ارتقای سطح آموزش رشته دانشگا

 های آموزشی وریزیعمومی، ضمن ضرورت بازنگری در برنامه

ن ای وسازوکارهای ناظر بر آن، از رهگذر غنای معرفت آن بوده 

 «.سازی نظریه دولت قانونمند محقق خواهد شدمهم با پیاده

ای تحت ( در مقاله1392) ایثری، فاطمو  محمد، یجالل -3

در توسعه حقوق  یت ادارعدال وانید ییقضا هیقش رو: نعنوان

ی که در مجله حقوق اساسی به چاپ رسیده است به این عموم

دیوان عدالت اداری نیز، به عنوان مرجع »: اند کهنتیجه رسیده

رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری و نظارت بر مطابقت 

ه عبارت ـو شرع مقدس اسالم و ب مقررات اداری با قانون

عـالی اداری کشـور، موجد منبعی ر، به عنوان دیوان تدقیق

ارزشمند با عنوان رویه قضایی دیوان عدالت اداری است که به 

ه در رویه عملی این های فرا رو، مالحظه و مداقّرغم چالش

اعم از رویه شعب و هیات عمومی دیوان(، مبین مرجع قضایی )

های قانون و ارائه ظرفیت باالی این منبع در رفع نارسایی

و گاه  پویا از قوانین اداری، طرح و شناسایی قواعدتفاسیری 

گذار در تدوین و تصویب قوانین واضح، بخشی به قانونالهام

 «.در حوزه حقوق عمومی است کامل و مترقی

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 2-5

ق حقیبا عنایت به تحقیقاتی که در این زمینه صورت پذیرفته ت

 ه موانع توسعه حقوق عمومی خاصه از منظرجامع و مانعی ک

 آموزشی مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. لذا این تحقیق

ا ، چرا که تنهنسبت به تحقیقات مشابه دارای نوآوری بوده

ی حقوق عمومی را از بعد تحقیقی است که عدم توسعه

 آموزشی مورد مطالعه قرار داده است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش .5-3

سطه واارتباط بی ،وق عمومیت به اینکه کارکردهای حقبا عنای

 از جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد. هر کجا ردّ پایی با

. قدرت سیاسی را بتوان یافت، آنجا قلمرو حقوق عمومی است

ردی میان ـاهی آن نیز با رویکبر این اساس، رشته دانشگ

 فرض ه مثابه یک پدیده اجتماعیای که در آن، حقوق برشته

دم ـه سبب عـهای آن کحدودیتـد مـه بایـکشود، می

ایی ، و شناسگردد، مورد مطالعه قرار گرفتهیافتگی میتوسعه

 شوند تا در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی صورت بپذیرد.

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 4-5

ین ارو بودیم هایی که ما در این تحقیق با آن روبهمحدودیت

مقاله به منابع دسته اول دسترسی  بود که جهت نگارش

تبی کید نداشتیم و به ناچار برای نگارش این مقاله اقدام به خر

سی ها دسترتوانستیم به آنها را در کتابخانهنمودیم که می

 .داشته باشیم

 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  حمزه لوئی و همکاران

 

 384 

 

عدم  ریزی آموزشی درموانع آموزشی و برنامه. 5-5

  توسعه حقوق عمومی

از  ای است کهه و گستردهریزی آموزشی فرایند پیچیدبرنامه»

 جراء،ای، یابد و طراحنیازسنجی آغاز و تا تغییر برنامه ادامه می

و  ر کمیغیینظارت بر اجرا، ارزیابی و تغییر برنامه را به منظور ت

زشی ریزی آموشود. برنامهبهبود کیفی نظام آموزشی، شامل می

 ت وسریزی و مدیریت تغییر در نظام آموزشی ادر واقع برنامه

ه ـرده سیستم و نسبت بـیک خ نسبت به نظام آموزشی،

- یریزی درسریزی درسی، یک فرا سیستم است. برنامهبرنامه

ریزی نیز برنامه و -به عنوان خرده سیستم نظام آموزشی

ریزی آموزشی، سازمان دادن به موقعیت آموزش و برنامه

 ش،های یاددهی و یادگیری، به منظور تغییر در دانفعالیت

توانمندی و نگرش فراگیران متناسب با تقاضاها، نیاز و 

 .(1) الگوهای اشتغال محیط بیرونی است

بایست در با این توضیح محور آموزش حقوق عمومی را می

ریزی آموزشی و درسی مقطع شکل و محتوای برنامه

کارشناسی حقوق و مقاطع تحصیالت تکمیلی حقوق عمومی 

شناسی مین اساس نگارنده به آسیبجست و جو کرد. بر ه

طبیقی آن با ـررسی تـسی و بهای دروردی سرفصلـم

ه بهای خویش را های معتبر دنیا پرداخته و یافتهدانشگاه

 شوندگان تحقیق مورد ارزیابی قرار دادهمحک نظرات پرسش

 .است

 

 ی حقوق عمومیسازنده و منسجمعدم ارتباط . 1-5-5

 قضائیبا نهادهای  در دانشگاه

های ایران اری نظام آموزش حقوق در دانشگاهذگسیاست»

های تجریدی و تئوریک استوار است؛ به تر بر تدریس دادهبیش

های قضایی جایگاه چندانی در این همین خاطر نقد رویه

های حقوق به سامانه ندارد. اگرچه آفت یاد شده در تمام رشته

به خاطر ماهیت نحوی قابل ردیابی است، اما حقوق عمومی 

 «اش بیشتر در معرض این آسیب قرار داردحقوقی –سیاسی 

های بینی سازوکاردر نتیجه شایسته است که با پیش .(2)

می ساالنه با ـسمینارهای علزاری ـرگـب ظیرـص، نـمشخ

های صرف گیریمدت و به دور از جهتهای بلندریزیبرنامه

بت به نقد آرای دیوان عدالت نس ارتقای رتبه از ناحیه اساتید

دام های حقوق، اقهای علمی از جمله دانشکدهاداری در محیط

البته در کنار این موضوع باید به اهتمام بیشتر قضات . نمود

دیوان عدالت اداری به مباحث حقوق عمومی نیز اشاره کرد. 

چرا که در آرای صادره از دیوان، اصول کلی حقوق عمومی 

کمتر محل استناد است. حال آن که یکی از راهکارهای توسعه 

مفهوم تالش  رویه قضایی است که به»شعبات حقوق عمومی 

قضات در جهت توسعه مفاهیم و بسط اصول و قواعد عام 

رای حل ـهای جدید بحلحقوق اداری از طریق ارائه راه

ورد ـها برخریان دادرسی با آنـه در جـهایی است کلهأمس

تواند به تنهایی و یا به عنوان روش کنند. این روش میمی

 .(3) مک کندگذاری، به توسعه حقوق اداری کمکمل قانون

 

حقوق عمومی در مراکز  انبوهی شدن آموزش. 2-5-5

 آموزش عالی

قرن بیستمی است. اگر ای انبوهی شدن آموزش عالی پدیده

ای چون انگلستان، آلمان و فرانسه را در رفتهکشورهای پیش

اوایل قرن بیستم در نظر بگیریم، هر سه کشور در مجموع 

چه جمعیت تقریبی چنان. نفر دانشجو داشتند 000/150حدود 

نفر  000/000/150این سه کشور را در آن زمان در مجموع 

از این جمعیت را  % 1فرض کنیم، جمعیت دانشجویان فقط 

دادند؛ در حالی که در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل می

درصد از کل جمعیت  5/2جمعیت دانشجویان به طور متوسط 

سال را تشکیل  18-24% از جمعیت گروه سنی  20یا حدود 

گیر شدن آموزش عالی که اغلب از گسترش و توده .(4) ددامی

و چون و  هاشود با پرسشآن به انقالب آموزشی نیز یاد می

ه ـاین نگرانی وجود دارد ک... همراه بوده است چراهایی

های خدمات آموزشی تبدیل شوند و ها تنها به موسسهدانشگاه

تر آن در شناخت مجهوالت و بسط از اهداف غائی بزرگ

موزش حقوق نیز آ .(5) دماننکشف حقیقت بازمرزهای دانش و 

رویه گسترش یافته و در کشور طی سالیان اخیر به صورت بی

های گرایی موجب کاهش شدید تعمیق در حیطهمدرك

مختلف دانش حقوق گردیده است. دانشجویان از قدرت 
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التحصیالن استنباط و استنتاج الزم برخوردار نیستند و فارغ

 .(6) دش ندارناین رشته مهارت کافی در استفاده از دانش خوی

 المی،د اسام نور، آزاهایی نظیر پیای که افزایش دانشگاهبه گونه

 بندی و... بدون درجهاعی آموزش عالی وانتفموسسات غیر

 وارزشیابی منجر به کثرت بدون پشتوانه اعضای هیات علمی 

 چرا که با توجه به. (5) دانشجویان حقوق عمومی شده است

ق حجم باالی داوطلبان ورود به مقاطع تحصیالت تکمیلی حقو

شناسی، تعداد قابل توجهی از خصوصی و جزا و جرم

دانشجویان حقوق عمومی، به تصور سهولت آزمون ورودی و 

ا صرفا با انگیزه کسب مدرك تحصیلی در این رشته ورود پید

االی دانشجو، واردی با سن بکنند که این قضیه در ممی

تبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی مروضعیت کارمندی، غیر

 .شود... تشدید میو

 

 حقوقی ارشناسمقطع کموانع موجود در  .3-5-5

نحوه آموزش فعلی باعث شده که در دوره کارشناسی، حقوق 

به مثابه یک فن آموزش داده شود. حجم دروس حقوق مدنی، 

حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری در  آئین دادرسی مدنی،

ق است که جایی برای تدریس حقو ایدوره کارشناسی به گونه

 ماند. اینکه تاریخ حقوق که برای فهم حقوق بیشتریننمی

ید کند، جایگاهی در دروس اصلی ندارد، مونقش را ایفاء می

این نگرش است. علم حقوق در مباحث حقوق عمومی )به 

کننده و به حق حاکمیت و نهاد اعمالمفهوم مباحث راجع 

 توان گفتچگونگی اعمال آن( مستتر است و به این لحاظ می

شناسی قوق بدون درك تفصیلی مباحث جامعهکه دانشجوی ح

 «.ندادر حکم تکنیسین حقوق است نه یک حقوق

البته یکی از علل بنیادی چرایی حقوق خوان و نه حقوقدان 

توان قطع کارشناسی حقوق را میحصیالن مالتشدن عمده فارغ

گذاری اسناد باالدستی آموزش حقوق در مراکز مشیدر خط

آموزش عالی ایران یافت، چنان که در سرفصل دروس هدف از 

تربیت افراد برای رفع "ایجاد مقطع کارشناسی حقوق را صرفا 

های قضائی و وکالت دعاوی در دادگستری، مشاوره نیازمندی

ها و نهادها و بنیادها و کمک به احقاق نهحقوقی در وزارتخا

کند و رسالت عنوان می "المللیحقوق مملکت در سطح بین

های حقوق را تا سطح موسسات خدمات آموزشی دانشکده

های کارورزی وکالت و قضاوت تنزل داده و حداکثر نقش دوره

ورزی آن های اندیشهرا برای این نهاد قائل شده و از ظرفیت

 .(1) تاس غافل شده

 ایریزی آموزشی در دوره کارشناسی حقوق به گونهبرنامه

آموزش و دانشجوی حقوق  به مثابه یک فن است که حقوق

در کشـور مـا در دوره  مانند تکنیسین تربیت شود.

به ، شود نه حقوقکارشناسـی، حقـوق خصوصـی تـدریس می

ق ـووضـوع حقاین معنا که غلبه روابـط اجتمـاعی در روابـط م

ریزى آموزش حقوق از خصوصـی، موجب شده که برنامه

ی نارسای متغیـر زمـان نشـأت گرفتـه و ایـن متغیـر باعـث

 .(7) آموزش حقوق در ایران شده است

ره فراوان طکارشناسی حقوق در سی به طور کلی دروس مقطع

رسد که اختصاص و حقوق خصوصی است و به نظر می

 طعه حقوق عمومی در مقب، مربوط ورهبندی دتقسیم

ته تدایی است و با شرایط امروز این رشحی و ابطکارشناسی س

 .های کشور سازگاری ندارددر جامعه و دانشگاه

 

های موجود درسی در سطوح یریزموانع برنامه. 4-5-5

 تحصیالت آکادمیک 

های مناسب و متناسب یریزبرنامه در دوره کارشناسی حقوق

با قلّت تعداد واحدهاى  به این شکل که، گیرد.صورت نمی

جزا و حقوق  مومی در برابـر کثـرت دروس حقـوقحقوق ع

واحـد از  109اى کـه از بـین خصوصی مـواجهیم. بـه گونـه

واحد به  11دروس تخصصـی دورة کارشناسی حقوق، صرفاً 

زمـان ارائـه ایـن  تخصـیص یافتـه و دروس حقوق عمـومی

دروس هم بسیار نابهنگام است. براى نمونه زمان ارائه حقوق 

هاى ابتدایی و و در ترممقدمه علم حقوق ی هم زمان بـا اساس

 هنگامی است که دانشـجو بـا بسـیارى از مفـاهیم انتزاعـی

توجهی دانشـجویان زدگی و کمآشنایی ندارد و همین در دل

هنگام این دروس  بـه ایـن دروس مـؤثر اسـت. ارائـة زود

 موجب شده است که دانشجوى حقوق، دروس حقوق عمومی

مهم و طفیلی دروس دیگر قلمداد کرده و با اى، غیررا حاشیه
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 را درك ننماید عبورى گذرا و سریع، عمق وجودى ایـن رشـته

(7). 

 

ز دروس توسط اساتید ا سپردن تدریس بعضی. 5-5-5

 متخصصغیر

به  های کشور دروسی کهگردد که در دانشگاهبعضا مشاهده می

حقوق عمومی نزدیک بوده توسط اساتید با تخصص حقوق 

اى مقدمة علم پایهدرس گردد. فرضا عمومی تدریس نمی

حقوق نخستین مواجهة دانشجو با دانـش حقـوق و سـازندة 

رغم ذهنی وى در محیط دانشگاهی است اما علی سـاختمان

مباحث حقوق  رنـگنقـش کـماهمیت این واحد آموزشی، بـا 

کثر اى که نخست، در ارو هستیم. به گونهعمومی در آن روبه

ین واحد درسی بـه هاى حقوق، کرسی تدریس ادانشکده

 اسـاتید گـروه حقـوق خصوصـی تعلـق دارد، دوم، کمتـرین

قسمت از طرح درس اساتید به معرفی حقوق عمومی 

درس، هدف از  اختصاص دارد. حال آنکه در سرفصل ایـن

 آموزش آن را آشنا ساختن دانشجویان با مفهوم حق، منابع

ى هارشته مراحل پیدایش قانون، شعب و آن، آثار و خصایص و

 پیداست مختلف حقوقی و مبانی آنها دانسته اسـت. ناگفتـه

حقـوق  که بخش اعظم مباحث مذکور در حـوزه مطالعـات

وضعیت فعلی تناسبی با هدف  عمـومی قـرار داشـته ولـی

 .(7) بینی چنین درسی نداردغایی پیش

 

های شاز ابعاد آموز توسعه حقوق عمومی موانع. 6-5

 در ایران آکادمیک

شناسی آسیب نرسد بیتر تبیین شد به نظر میچنان که پیش

شناسی نظام حقوق آموزش دیسیپلین حقوق عمومی و آسیب

شاید در نگاه نخست، این  ای معنادار وجود دارد.عمومی رابطه

دو مقوله، موضوعاتی مستقل از یکدیگر به نظر آیند ولی به 

کیفیت رشته حقوق عمومی و نظر نگارنده ارتقای سطح 

ته به عنوان یکی از سازی اساتید و دانشجویان این رشتوانمند

گیری تواند به شکلگران عرصه عمومی، میترین کنشمهم

مند و ورزان آگاه و دغدغهادبیات حقوقی غنی، تربیت اندیشه

به عنوان نهاد حائل بین « جامعه مدنی»در نهایت به تقویت 

قدرت رسمی و شهروندان بیانجامد و از این طریق به اصالح 

الواقع به فی ق عمومی یاری رساندتدریجی و مستمر نظام حقو

توان دیوارهای بلندی بین مرزهای نظام نظر نگارنده نمی

ا که حقوق عمومی و دیسیپلین حقوق عمومی قائل شد، چر

ثیر و تاَثُر بر هم هستند. برای أاین دو در هر لحظه در حال ت

اسی در حوزه آزادی نشر و مشی رژیم سینمونه از یک سو خط

مستقیم بر منابع آموزشی دیسیپلین حقوق  ثیریأرسانه ت

عمومی داشته و از سوی دیگر غنای منابع آموزشی دیسیپلین 

یری مستقیم أثو اجماع یا افتراق دکترین آن، تحقوق عمومی 

یا در مثالی  .بر کیفیت شکلی و ماهوی قوانین و مقررات دارد

های علمی حقوق عمومی در دانشکده دیگر استقالل گروه

ه دلیل اشتغال مستقیم ایشان با مبانی و عملکرد رژیم حقوق ب

سیاسی، نسبتی مستقیم با اهتمام حکومت و قوای برآمده از 

هایی از زمان این شدت و داشته و در برهه« کراسیودم»آن به 

بدیهی است از آنجا که زاویه نگاه  شدضعف به وضوح درك می

متر های کپژوهشگر در این پژوهش در پی یافتن آسیب

شناسی یافتگی نظام حقوق عمومی از مدخل آسیبتوسعه

آموزش دیسیپلین حقوق عمومی بوده به دیگر ابعاد این مهم 

ورود پیدا نکرده است، ولی این عدم پرداخت به منزله کمتر 

وع نبوده و صرفا به جهت اهمیت یافتگی زوایای دیگر موض

 .باشدباط علمی و دقت در تحلیل میضرعایت ان

 

 شکلی منابع حقوق عمومی  موانع. 1-6-5

ز اهای حقوقی، دو برداشت در حقوق عمومی مانند سایر رشته

ا و توان داشت: نخست منابع قانونی )مجموعه هنجارهمنبع می

ین ر ابایدها و نبایدها( و دوم منابع دکترینال. از این رو د

 .زیمپرداها میمبحث نیز با رعایت تفکیک مرسوم به تحلیل آن

 

 شکلی قوانین  موانع. 1-1-6-5

یند تهیه، تدوین و تصویب آله وضع قوانین و مقررات و فرأمس

ها، خود از جمله موضوعات مطرح در حقوق عمومی است. آن

ای این رشته دانشگاهی است که مشخصا و به صورت حرفه

گذاری را مورد بحث و بررسی قرار اصول، ضوابط و فنون قانون

از قوانین و مقررات مصوب نیز خود از جهت دهد و بسیاری می
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محتوا در زمره موضوعات مورد بحث در حقوق عمومی قرار 

 .(7) گیردمی

 قسمت از مقاله از این جهت در نتیجه ورود به مباحث این

گذاری دار تبیین اصول قانونحقوق عمومی داعیه است که؛

ای کارآمد بوده و بررسی نقش و عملکرد پارلمان و سازوکاره

اساسی از مباحث جدی کتب حقوق  تدوین قوانین همواره

باشد. هر چند که این موضوعات اختصاصی به حقوق می

 اشدبعمومی ندارد و به طور کلی با رشته حقوق در ارتباط می

وق انجام ـاین شعبه از دانش حق اما تحلیل تخصصی آن در

سی شکلی، به معنای بررسی شنافلذا با آسیب پذیردمی

 ود بهاز ورگیری قوانین و پرهیز های شکلها و فرآیندخاستگاه

یز از تشتت و آشفتگی به منظور پره-ها ماهیت و محتوای آن

م. پردازیمی این قسمت ه تبیین مطالبب -در تحلیل موضوعات

ای هایی در راستی مثالالبته پرداخت شکلی مانع از ارائه

یز ی نه نشده و به فراخور موضوع به ارائه مستنداتألتبیین مس

 ت.اهتمام ورزیده شده اس

 

 قانون روشن نبودن مفهوم .2-1-6-5

گذاری در حقوق رغم اهمیت مفهوم قانون و عمل قانونعلی

ترین اشکاالت در رسد کماکان یکی از مهمعمومی، به نظر می

روشن نبودن مفهوم قانون در »سطح منابع حقوق عمومی، 

باشد. از ابتدایی که مفهوم قانون در عصر مشروطه به ایران می

ان شده، زایش سخت و همراه با دردهای فروانی بعد وارد ایر

داشته و جدال بزرگی بین این مفهوم مدرن و مفهوم سنتی آن 

گرفته و این امر موجب گنگ و مبهم ماندن مفهوم قانون از  در

چرا که به باور برخی از . نقطه نظر شکلی و ماهوی شده است

یعت اندیشمندان، قانون در نظام اسالمی منحصر به احکام شر

های این ریزی است. ریشهگذاری، صرفا یک نهاد برنامهو قانون

واجهه با مفهوم قانون و ـتوان در نخستین منگرش را می

درن کلمه در عصر مشروطه ـعنای مـگذاری در مونـقان

جو کرد. برای نمونه شیخ فضل ااهلل نوری در کتاب وجست

اره قانون و تذکره الغافل و ارشاد الجاهل تفسیر خود را درب

مسلمین »کند: گذاری از منظر اسالم، چنین اعالم میقانون

نیازمند جعل قانون نیستند. این قانون الهی ما، مخصوص به 

عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل 

و اوفی داراست، حتی ارش الخدش. لذا ما ابداً محتاج به جعل 

عالوه بر این، وی با استناد به برهان . (8) قانون نخواهیم بود

علم مطلق الهی نیز، جعل قانون را روا ندانسته و آن را مالزم با 

قاد ماها باید برحسب اعت»انکار نبوت قلمداد نموده است: 

اسالمی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را 

بود به قانون  مختل نکند و البد چنین قانون منحصر خواهد

اگر  را در دست دارد.الهی؛ زیرا اوست که نظم دنیا و آخرت 

کسی را گمان آن باشد که ممکن است و صحیح است 

شوری  جماعاتی از عقال و حکما و سیاسیون جمع شوند و به

ترتیب قانونی بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق 

 کس از ربقه اسالم خارج خواهدرضای خالق هم باشد، البد آن

بود؛ چون اسالم بدون اقرار به نبوت محقق نیست و اقرار به 

نبوت به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل بر نبوت، سوای 

جز ما از تعیین آن ونی و جهل و عـاحتیاج ما به چنین قان

باشد و اگر خود را قادر بر آن بدانیم، پس دیگر دلیل عقلی نمی

بعضا منافات با یا  پس جعل قانون کال. بر نبوت نخواهیم داشت

مبعوث شد و دین خدا را کامال  حضرت محمد .(8) اسالم دارد

بیان فرمود. لذا او خاتم انبیاست و قانون الهی که او آورد دیگر 

نقص نخواهد داشت، حتی نسبت به تمام ایام و نیز نسبت به 

البته الزم به ذکر است که این تلقی از مفاهیم  تمام مردم

یافته و پس از گذاری در دوره مشروطیت خاتمه نقانون و قانون

وقوع انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی، نضج 

بیشتری گرفته است. تا جایی که یکی از اعضای شاخص 

با جستجو »گوید: حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی می

گذار شود که بنیانهای امام راحل مشاهده میدر اندیشه

اند آنچه دهجمهوری اسالمی ایران پیش از انقالب اسالمی فرمو

ریزی است و نه در نظام اسالمی وجود خواهد داشت قوه برنامه

روز مشاهده ـای که در دنیای اممجلس به عنوان قوه مقننه

کنیم. به نظر امام خمینی در جمهوری اسالمی ایران به می

ریزی وجود دارد. گذاری، مجلس برنامهجای مجلس قانون

ه ـود دارد کـاالسرار وجتعبیری از امام )ره( در کتاب کشف

فرمایند اگر آن حکومت حق خدایی عادالنه بخواهد تشکیل می

شود باید مجلس از فقها یا به نظارت فقها تشکیل شود و در 
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مجلس قوانین آسمانی طرح و بر روی کیفیت عملی شدن آنها 

اوال »حال آنکه  .(9) بحث شود و دولت فقط اجراکننده باشد

ر ـه امـکند کعنی پیدا میـوامعی مـود پارلمان در جـوج

ده ساخته و از قبل تعیین شچیزی پیش؛ نخستگذاری قانون

گذاری بر شیوه عرفی، اساس کار قانونو در ادامه؛ نباشد. 

تدریجی و تکرار تجارب به تنهایی استوار نباشد، بلکه نظر این 

مل أآیی، تباشد که نمایندگان مورد اعتماد مردم با گردهم

اندیشه و تدبیر، قواعدی را برای تنظیم روابط گوناگون 

در نتیجه روشن نبودن مفهوم قانون  .(9) اجتماعی وضع کنند

و جدال دیدگاهی که فقه را منبع حقوق و نگرشی که آن را 

پندارد، موجب گشته است که کماکان یتاریخ حقوق م

های درخصوص اصل وجود مجلس شورا و پارلمان و صالحیت

تقنینی این نهادها اما و اگرهایی وجود داشته باشد تا بدان جا 

که یکی از مراجع تقلید معاصر در ارائه الگوی نظام سیاسی 

تا وقتی قانون الهی هست، کسی حق وضع »نویسد مطلوب می

رد، استنباط قوانین هم به عهده مجتهدین است و قانون ندا

ماند مسائل مربوط به قوانین باید مطابق آن عمل شود. می

فرعی که در فقه مورد بحث قرار نگرفته یا مسائل اجرایی. در 

این موارد نیز آنچه باید از متون کلی فهمیده شود به عهده 

 مجتهدین است، اما حاکم اسالمی که خود یک مجتهد است

ای برای مشاور برگزیند. شورا به معنای مشورت باید افراد زبده

بایست در کنار حاکم وجود است و یک مجلس مشورتی می

 در نتیجه تا مادامی که اجماعی درباره .(10) داشته باشد

مفهوم قانون شکل نگیرد، حقوق عمومی که زایشگاه و 

هایی همراه خواهد باشد با نامالیماتیپرورشگاه این مفهوم می

 د.بو

 

 گذاری جود مراجع متعدد قانونو .3-1-6-5

های سیاسی به طور معمول مرجع واحدی برای در تمامی نظام

شود. یابد یا تعیین مین مییقانون تعیوضع، اصالح و نسخ 

به  ،گذاردلیل این امر نیز روشن است: مراجع گوناگون قانون

شود و از های سیاسی منجر میسردرگمی شهروندان و مقام

 .(11) اندازدل وجود جامعه سیاسی را به خطر میاین رو اص

در کنار مجلس شورای »حال آن که در نظام حقوقی ایران 

بایست مرجع انحصاری وضع قوانین االصول میاسالمی که علی

باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب 

و... لی امنیت ملی، شورای عالی مجازی فرهنگی، شورای عا

کنند. تا جایی که خود ع قاعده حقوقی اقدام میعمال به وض

له شده و برای مصون ماندن حریم أگذار متوجه این مسقانون

دار را در خواهد خیلی دقیق، مرجع صالحیتگذاری، میقانون

قانون مدیریت خدمات کشوری  3مواردی از جمله ماده 

دولتی، واحد موسسه یا نهاد عمومی غیر": مشخص کند

خصی است که دارای استقالل حقوقی است و با سازمانی مش

چون " شودتصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می

شود، شورای عالی اگر بگوید با تصویب قانون ایجاد شده یا می

حال آنکه . (12) دکنانقالب فرهنگی و... هم اقدام به عمل می

مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود "منحصرا 

از منظری  "تواند قانون وضع کندمقرر در قانون اساسی، می

گذاری به پارلمان را در ر صالحیت قانونتوان انحصادیگر می

جایگاه و اهمیت اصل نمایندگی در حقوق عمومی مرتبط 

االصول نمایندگان واقعی ملت که در چرا که علی؛ دانست

اند، مطالبات و انتخاباتی منصفانه و رقابتی انتخاب شده

کنند، حال وضع می "قانون"نیازهای حقیقی ملت را در قالب 

فرهنگی، شورای  دهایی چون شورای عالی انقالبآن که در نها

... این نمایندگی و تفویض اختیار از ناحیه عالی امنیت ملی و

ریشه تعدد »ملت به نهادهای مذکور اعطاء نشده است. البته 

دد منابع مشروعیت در ایران گذاری را باید در تعمراجع قانون

ی جو کرد. منابع مشروعیت در رژیم سیاسی جمهوروجست

شود و ناشی نمی اسالمی متفاوتند و همه مشروعیت از ملت

این چیزی نیست که بتوان آن را به لحاظ صوری حل کرد و 

آن را از بین برد، زیرا از بین بردنش به ضرر دمکراسی و 

رفتاری استبدادی و دیکتاتورمنشانه است. در نتیجه گذار به 

ه ـاست ک حولیـون، نیازمند تـقان هـروعیت بـحصار مشـان

یند طبیعی و در بطن جامعه اتفاق آبایستی در یک فرمی

البته پیوند بین تعدد مراجع وضع قانون و تعدد منابع بیافتد، 

مشروعیت بدین شرح قابل توضیح است که در نگرشی که 

مردمی دارد، نهادهایی که  -مشروعیت رژیم سیاسی منبع الهی
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شوند با می تجلی مشروعیت الهی در ارکان حکومت محسوب

یش، برای خود صالحیت تقنینی های خواتکاء بر خاستگاه

گیرند، برای نمونه در رژیم سیاسی نظر می ای درویژه

ترین رکن اسالمیت جمهوری اسالمی ایران، نهاد رهبری اصلی

های مختلف از وظایف ضامن عدم انحراف سازمان"نظام و 

ی شورای عالتلقی شده است، در نتیجه  "اصیل اسالمی خود

ذار در حوزه فرهنگ و آموزش نهاد مقرره گ -انقالب فرهنگی

نهاد مقرره گذار در حوزه فناوری  -شورای عالی مجازی -عالی

رفته و مقام رهبری شکل گ« حکم حکومتی»با  و... -اطالعات

از سوی دیگر مجلس شورای  ت.در طول زمان تقویت شده اس

یت مردمی در نظام اسالمی نیز که به عنوان تبلور مشروع

در عموم مسائل در حدود مقرر در "سیاسی شکل گرفته، 

در نتیجه با تکثر  "تواند قانون وضع کندقانون اساسی می

 .(12) گذاری مواجه هستیممراجع قانون

 

 ورم قوانینت .4-1-6-5

ش فزایاهای جوامع مدرن، ازدیاد قوانین به دلیل یکی از ویژگی

، نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. از این رهگذر

ب صویـه تـفایده را بوانین بیـذار بسیاری از قـگونـگاه قان

ی استقرار اصل رساند و همین پدیده موجب دشوارمی

، افزایش حجم قوانین شود. از سوی دیگرقانونمداری می

ه بثیر نیز أشود. این کاهش تثیر آنها نیز میأموجب کاهش ت

ی وقـظم حقـزلزل نـوانین و تـثباتی قه بیـوبه خویش، بـن

 بدیلانجامد. افزون بر آن، پدیده ازدیاد قوانین، موجب تمی

ر تیشد که در این حالت، آنها بشوقوانین به قوانینی خاص می

ن یابند و در نتیجه از کلیت، به عنواای مصداقی میصبغه

اما این  .(13) «دشونخصوصیت بنیادین هر قانون عاری می

 هار ومها پدیده تورم تقنینی و تبعا تورم قوانین در ایران نه تن

ه رسد رو به گسترش نهادکنترل نشده است، بلکه به نظر می

از دو منظر قابل است. شدت گسترش روزافزون این پدیده 

 ارزیابی است؛ به عبارت دیگر دو دلیل عمده برای وجود و

 ت:ساگذاری ایران قابل ذکر گسترش این پدیده در نظام قانون

نخست؛ بخشی از تورم تقنینی موجود و روزافزون، به دلیل 

گذاری است... به ویژه نادیده گرفتن یا نقص اصول قانون

ت گرفته از أتعدد به قوانین، نشهای ماصالحات مکرر و الحاقیه

گذاری، از جمله عدم وجود نقایص متعدد در نظام قانون

نویس قانون به نحو کارشناسانه سازوکاری برای تهیه پیش

دوم؛ اما بخش دیگری از علل و دالیل تورم تقنینی در  . است

تواند با توجه به کیفیت روابط قوه مقننه با قوه مجریه ایران می

ده شود... قوه مقننه قادر به اعمال سازوکارهای توضیح دا

نظارتی مبتنی بر قانون اساسی برای نظارت بر اعمال نهادهای 

تواند گذار، آنچه میزیر نظر قوه مجریه نیست... به زعم قانون

به عنوان ابزاری حیات بخش برای قوه مقننه در عرصه رقابت و 

ز ـست جزی نیـرار گیرد چیـورد استفاده قـکش مـکشم

گذاری. بدین ترتیب که مجلس برای جبران عدم قدرت قانون

یا امکان نظارت و کنترل اعمال قوه مجریه با سازوکارهای 

 سوال، تذکر، مانند–سیاسی مندرج در قانون اساسی 

 صرفا هاآن از هدف که پردازدمی قوانینی تصویب به -استیضاح

که طبق قانون اساسی باید با توسل به ابزار  است هدفی

است  ایشده است. در واقع شرایط به گونهنظارتی اعمال می

های تقنینی و نظارتی مجلس که توازن بین اعمال صالحیت

االصول باید با سازوکار نظارتی از سوی مختل شده و آنچه علی

قوه مقننه حاصل شود، صرفا از طریق وضع قوانین جدید 

م با احتیاط، دقت، أوـد تـذاری بایـگونـقان. شودال میدنب

گذاری به جای العاده و حداقلی باشد. استفاده از ابزار قانونفوق

اعمال ابزارهای نظارتی و سیاسی، اوال باعث تشدید آسیب 

تورم قوانین و متعاقب آن پیچیدگی و ابهام بیشتر نظام 

، ثانیا، نقش قانون حقوقی برای مجریان و تابعان آن خواهد شد

برداری از منازعات و مجادالت را به عنوان ابزاری برای بهره

 .(13) دقوای حکومتی تضعیف خواهد کر

 

 شناور بودن قوانین. 5-1-6-5

 گذاریبایست به کیفیت قانونله تورم قوانین، میأبعد از مس

ای موارد نازل بودن منطوق و در پاره .(11) نیز اشاره کرد

گر ـواردی دیـای است که در مگذاری به گونهمنطق قانون

به راحتی  "کندگذار کار عبث نمیقانون"توان از قاعده نمی

های کیفیتی در امر تقنین موجب اصالحیهسخن گفت. این بی
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دن قوانین، خاصتا در حوزه مکرر قوانین و نتیجتا شناور ش

 .حقوق اداری شده است

بیت تث واز آنجا که ساختار سیاسی و اداری ایران هنوز نهادینه 

 اقدفنشده است و همین امر موجب ایجاد تغییرات زیاد و بعضا 

 ومنطق صحیح در قوانین و مقررات گردیده است، لذا تزلزل 

ه حقوق لیف کتاب در زمینأنین مشکالت تشناور بودن قوا

ن کند چون نویسندگان کتب پیوسته نگرااداری را مضاعف می

 تاباین هستند که با چاپ کتاب آنها، مقررات تغییر کند و ک

توان یبه عبارت دیگر م. (14) نیاز به اصالح مجدد داشته باشد

گفت که روزآمد نبودن محتوای کتب با توجه به پویایی و 

 سیال بودن قوانین و مقررات مشخصا در حوزه حقوق اداری،

 یکی از اشکاالت منابع حقوق عمومی است. البته دلیل این

 ساالری درتوان منحصر در جوان بودن دیوانت را نمیسسیا

ن نظران بیدانست، چرا که به باور برخی صاحبایران معاصر 

ا ین بگذار و در نتیجه شناور شدن قوانروشن نبودن ذهن قانون

گیری اجماع بین دکترین ضعف مطالعات نظری و عدم شکل

تی ایسرابطه معناداری وجود دارد. زیرا مقدم بر پایداری که ب

رین بایست وفاقی در دکتدر متن قانون وجود داشته باشد، می

وق اما ارتباط سیالیت قوانین با مباحث حوزه حق شکل بگیرد

د. کر گیریله پیأهای این مستوان در آثار و پیامدعمومی را می

 ای که شناور بودن قوانین منجر به خدشه بر اصلبه گونه

پذیر بودن وضعیت اشخاص بینیو پیش« امنیت حقوقی»

بات دان که در ثهای شهرونها و آزادیخواهد شد و نهایتا حق

زلزل همراه ـحقق خواهد شد، با توقی مـو آرامش نظام حق

 کرر وثیر منفی تغییرات مأان به تتوگردد. برای نمونه میمی

گیری ر تصمیمـررات مالیاتی بـوانین و مقـزود هنگام ق

ه ای و در نتیجگذاران یا اصالح مکرر قوانین بیمهسرمایه

ه عهد بار مالی ناشی از آن بر ها و حواله شدنورشکستگی بیمه

 .دولت اشاره کرد

به کار رفته در قلمرو حقوق عمومی به نظر « ادبیات»بررسی 

ادبیات به کار رفته در حوزه حقوق عمومی عالوه بر »نگارنده 

بافت عضوی "توان به واژگانی چون مغلَق بودن )برای نمونه می

ن اشاره یب اعضای شورای نگهبابه جای ترک" شورای نگهبان

با اتکاء بیش از حد به قانون نوشته شده و حقوق  .(کرد

های حقوقی و دور بودن از موضوعه دچار عدم ارتباط با پدیده

تحقیقات صورت هر چند که مطابق با  .(15) حقوق زنده است

شوندگان تحقیق با این کمتر از اکثریت مطلق پرسش ،گرفته

های حقوق اساسی مشخصا بیشتر کتاب اندمهم همدلی داشته

والت فکری چندین دهه پیش متوقف شده و همراه با تح در

البته این آسیب در کتب قلمرو  ت،پیشرفتی حاصل نکرده اس

حقوق عمومی نمود بیشتری دارد چرا که اغلب مقاالت با توجه 

آیند. ات کاربردی و روز به نگارش در میبه مقتضیات و موضوع

های های واقعی و تحلیلالبته شکاف و گسست بین پدیده

نکته دیگر در ود به حوزه حقوق اساسی نمانده و حقوقی، محد

مورد ادبیات حقوق اداری ایران، غالب شدن وجه نظری 

)تئوریک( مطالب است. بدین خاطر معموال دانشجویان و دیگر 

خوانندگان کتب حقوق اداری در تطبیق مطالب با واقعیات 

تر شدن ادبیات غنی»بدیهی است که  .(15) مشکل دارند

تر شدن و تقویت هر کشور مستقیما به علمی حقوق عمومی در

چنین، تقویت تر آرای محاکم منجر خواهد شد. همچه بیش

تر شدن تواند به منطقی و مبناییادبیات حقوق عمومی می

گیرد، هایی که در مقام اجرای قوانین صورت میگیریتصمیم

 .(7) «بیانجامد

 

ر شناسی عوامل مرتبط با نظام حقوقی دآسیب .7-5

 توسعه حقوق عمومی

به سابقه  «نگری تاریخی» داشتن رویکرد رسدمیبه نظر  

سو و  کهای حکمرانی در ایران از یتمدنی و استخراج سنت

 و سیاسی ،شناسیجامعه ،اجتماعی ،انجام مطالعات روانشناسی

 گیری شهروند دمکراتیک از سوی دیگر،بیین بسترهای شکلت

 -ومیبهای تواند به توصیف، تحلیل و نهایتا استنتاج نظریهمی

بیانجامد. بر همین اساس در این مبحث  حقوق عمومی انجه

متر های تاریخی و ابعاد اجتماعی کاختصاراٌ به بررسی ریشه

 شده است.یافتگی حقوق عمومی در ایران پرداخته توسعه

 

 فلت از تاریخ حقوق عمومی های تاریخی غریشه. 1-7-5

تاریخی نبودن نهادهای حقوق عمومی در ایران  -بومی 

های حقوق عمومی، همانند دیگر حوزه بسیاری از مفاهیم»
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علوم انسانی، از نوعی سیالیت، زمانمندی و مکانمندی 

توان این مفاهیم را مفاهیم برخوردار هستند. به بیان دیگر، می

گرا نامید؛ زیرا در شرایط و بسترهای اقتضائی یا محیط

توانند انعکاسی ویژه داشته باشند. گوناگون محیطی می

... در درون د همگانی ونظم عمومی، سو مفاهیمی مانند

های حقوقی مختلف های سیاسی و سنتها، سبکفرهنگ

مال ـاص را اعـای خژهـوی ه و کارـحیطی یافتـهای موهـجل

تاریخی بودن نهادها را  -بومی بر این اساس. (16) «کنندمی

های فرهنگی ها از خاستگاهآن توان به نسبت خیزشمی

مند توان از محیطدانست. در نتیجه بر مبنای این نگرش می

نهادهای علوم انسانی به طور عام، حقوق به طور خاص و  بودن

رای تبیین این . بحقوق عمومی به طور اخص سخن گفت

های نظارت قضایی بر اعمال دولت و توان از الگوموضوع، می

طرز تفکر فرانسوی و انگلیسی در این خصوص مثال زد. در 

سیستم فرانسوی با اختصاص نهاد قضائی ویژه در درون قوه 

اتخاذ این روش از طرف مجلس انقالبی  ریه رو به رو هستیممج

ها از تفکیک قوا، ناشی از فرانسه عالوه بر برداشت خاص آن

ها در گذشته عدم اعتماد و خاطرات تلخی بود که فرانسوی

ها و مراجع قضائی داشتند؛ توضیح آن که در نسبت به دادگاه

ها را فرانسه که آنهای دوره پیش از انقالب همواره بین دادگاه

نامیدند و مقام سلطنت کشاکش وجود در اصطالح پارلمان می

اره در برابر اقدامات پادشاه و ها هموداشت و این دادگاه

چون انقالبیون فرانسه با دخالت  کردند.موران او مقاومت میأم

های قضایی در دعاوی و شکایات دولتی مخالف بودند و دادگاه

دانستند، از ل و آزادی عمل قوه مجریه میآن را مغایر استقال

وه قضائیه را صراحتا ـاری از قهای اداین رو جدایی دادگاه

ظام ثیر تاریخ سیاسی را در نتأ نقش و .(17) «بینی کردندپیش

ای که تقریبا توان مثال زد به گونهحقوقی انگلستان نیز می

تمامی ساختار حقوقی و نهادهای اساسی آن از بطن تاریخ و 

تمدن بریتانیا سر برآورده است و گویی پیکرتراشی ماهر به 

ظرافت هرچه تمام به حکاکی آن پرداخته است. برای نمونه 

ر، ائتالفی را علیه قضات انگلیسی پا به پای پارلمان آن کشو

ای که بعدها رسما قوه مجریه نامیده شاه به عنوان سمبل قوه

شد، تشکیل داده بودند که منجر به انقالبی شکوهمند شد. 

همین سابقه کافی بود تا جایگاه قضات انگلیسی را به عنوان 

سیستم وحدت قضائی در  و. (18) قهرمانان ملی تثبیت کنند

وضاع اما در خصوص ایران، ا نظام قضایی بریتانیا نهادینه شود

یکی از منابع »ای که به طرز دیگری رقم خورده است. به گونه

های مهم حقوق ایران پس از انقالب مشروطه، اندیشه و نظام

حقوقی غربی بوده است. به ویژه آن که پس از انقالب 

گذاران هر جا که در فقه مشروطه، نوسازان حقوقی و قانون

و قوانین  یافتند، چه در مقررات شکلیشیعه منبعی نمی

های نظام دادرسی و چه در احکام محتوایی و قوانین ماهوی، به

کردند. باری، حقوقی اروپا مانند بلژیک و فرانسه مراجعه می

های مفاهیم، اصول و نهادهای حقوق عمومی که در نظام

حقوقی غربی به وجود آمده و هم چنان در حال تحول است، 

مبتنی بر تحوالت  خی ویند درازآهنگ تاریآمحصول یک فر

سیسات حکومتی به دست حکومت بوده است. در أواقعی در ت

ها مفاهیمی چون فرمان حاکم، قانون، حاکمیت آن سرزمین

قانون، قدرت مردم، ملت، پارلمان، تفکیک قوا، دموکراسی، 

حقوق شهروندان و پاسخگویی حکومت، در طول صدها سال 

های گزاف نهتعامل میان جامعه و حکومت و با صرف هزی

انسانی و مادی، رشد و ظهور یافته و هم چنان در حال توسعه 

است. در مقایسه، مفاهیم، اصول و نهادهای فوق از یک برهه 

زمانی به بعد به ایران وارد شده و به نحوی در شعار یا عمل به 

همه  زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان ضمیمه شده است

یم، اصول و نهادهای پیش سخن اما در این است: آیا مفاه

 -گفته، با تاریخ، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و واقعیات سیاسی

حکومتی این کشور همخوانی دارد؟ پاسخ به روشنی منفی 

آن عناصر در بستر زندگی ایرانیان رشد و بروز نیافت و از  است

درون فرایندهای خودجوش و متناسب با وضعیت فرهنگ و 

رسد هنوز به . هم چنین به نظر میاقتصاد کشور سر بر نیاورد

در این جا نیز به رغم  ت.طور عمده با زندگی بومی بیگانه اس

غنای نسبی منابع حقوق عمومی مدرن در غرب، به علت عدم 

سیس أهای مربوط به تها با واقعیات و ارزشارتباط زنده آن

حکومت و تمشیت امور عمومی و سیاسی در کشور، حقوق 

به عنوان » .(19) تدچار فترت و ضعف اسعمومی در ایران 

ی نسبت دین و دنیای جدید را مثال، امروزه، هر بحثی درباره
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های اروپایی کنند که در زباندر تحت اصطالحی مطرح می

ی این نکته بارهشود، اما تاکنون درسکوالریزیون خوانده می

خواهی در ایران ایم که با پیروزی جنبش مشروطهمل نکردهأت

تبدیل نظام حقوق شرع به حقوق عرفی جدید در غیاب این 

تا بدان جا که حضور دین و  .(20) «مفاهیم انجام گرفت

رهبران دینی نظیر مرجع تقلیدی چون آخوند خراسانی و 

س جنبش مشروطه أشاگردانش نظیر عالمه نائینی در ربعدتر 

بینی هیات نظار خمسه به ترتیبی که در اصل و نتیجتا پیش

دوم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود، حضور شریعت 

 دهدشروطیت ایران را نشان مین جنبش ماسالم در بطن و مت

الخلقه بودن و تصویر کاریکاتوری برخی نهادها در نتیجه ناقص

حقوقی کشورمان در این گفتمان، قابل فهم -در نظام سیاسی

با آگاهی بخشی و اصالحات  در همین راستا بایدخواهد بود. 

مفاهیمی چون حاکمیت قانون، مدارا و  تدریجی، نیاز به

های چندگانگی سیاسی، احترام به حقبردباری، پذیرش 

... را در طی مسیر به گفتمان اصلی جامعه تبدیل ها واقلیت

کرد، آنگاه خود اعضای جامعه سیاسی به مطالبه آن مفاهیم و 

های سیاسی را مجبور به تمکین خواسته نهادها بر آمده و نظام

ای مشروع خود خواهند کرد. در غیر این صورت و در هنگامه

به قاطبه اعضای انجمن سیاسی نیاز به دمکراسی ماهوی که 

 .(21) را احساس ننمایند اجتماعی-مثابه یک الگوی سیاسی

ت ساختاری اقدام های اعتراضی که با رویکرد اصالحاجنبش

نمایند، با سرکوب قدرت سیاسی به بهانه برقراری نظم و 

آرامش و امنیت عمومی مواجه خواهند بود و به دلیل عدم 

خواه توسط اقشار مختلف مردم، درك گفتمان دمکراسی

ها به عمل نخواهد های مردمی نیز از آنپشتیبانی و حمایت

ط و ـر باب شرایوز سه نگرش دالبته در ادبیات امر .دـآم

های پیدایش دمکراسی مطرح شده است که به دلیل زمینه

بندی آنکه به نظر نگارنده توسعه حقوق عمومی از رهگذر پای

به دمکراسی ماهوی محقق خواهد شد، در این قسمت به 

ساالری ردمـه بررسی سه فرآیند اصلی گذار به مـاختصار ب

های شرایط و زمینه نظریه عمومی نوسازی که بر»پردازیم: می

رنشینی و توسعه گوناگونی چون رشد اقتصادی، گسترش شه

ها با گسترش و همبستگی این شاخص آموزش و ارتباطات

ی کید گذاشته است. از این دیدگاه توسعهأساالری تمردم

اقتصادی به گسترش آموزش عمومی و آن نیز به گسترش 

مده دمکراسی اجتماعی عانجامد که پایگاه طبقات متوسط می

های ساختاری بر دگرگونی روند. برعکس در نظریهبه شمار می

بنیادی در ساختارهای قدرت طبقاتی، قدرت دولتی و قدرت 

ساالری المللی به عنوان شرط الزم برای گذار به مردمبین

ها بر نقش نخبگان شود... و در دسته سوم نظریهکید میأت

کید شده است... نگرشی أسیاسی به عنوان کارگزاران اصلی ت

گیرندگان که معطوف به نقش کارگزاران و نخبگان و تصمیم

 .(22) «رودترین نظریه گذار به شمار میامروزه شایع

 

 وسعه حقوق عمومیتدر نقش فقه سیاسی . 2-7-5

مخالف و در جایگاه « دولت»شیعه همواره در طول تاریخ با 

اقلیت و اپوزیسیون بوده است. رهبران شیعه نیز عمدتا توسط 

اند. این نگرش منفی مانع ورود های وقت از بین رفتهدولت

نظری فقها به مقوله دولت و در نتیجه فقر تئوریک تاریخی در 

. اما در عوض همین امر موجب تقویت و این زمینه بوده است

چرا که ادبیات فقه خصوصی  شده است قه خصوصیفگسترش 

ای های اندیشیده و معلوم شدهاز دیدگاه منطق ارسطویی حوزه

ای در استنباط حکم فقهی در حوزه هستند که چونان واسطه

تر کنند. به تعبیر روشنعمومی و البته امر سیاسی عمل می

ن به تعبیر فیلسوفان مسلمان، عبارت از ارجاع اگر اندیشید

مجهول به معلوم برای کشف حکم مجهول است، در این 

معادله، احکام فقه خصوصی همان معلومی است که فقه 

دهد تا سیاسی احکام خود را به مثابه مجهول به آن ارجاع می

به طور استعاری از تجربه حقوق خصوصی در حوزه فقه 

از جمله دالیل رشد »در نتیجه . (23) سیاسی یاری جوید

اظر آن در توان در وضعیت متننیافتگی حقوق عمومی را می

جو کرد. منبع اصلی حقوق ایران فقه ومنبع اصلی ایران جست

و تفحص در منابع و احکام فقهی  شیعی است و اندکی غور

سازد که که در آن منابع، سوای شیعه این حقیقت را آشکار می

باب عبادات، مباحث مربوط به معامالت به معنی االخص، 

دهد. به همین دلیل بخش متناظر بخش اصلی را تشکیل می

معامالت در حقوق ایران، یعنی حقوق خصوصی، نیز نسبتا و 
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یافته است. در مقایسه، بحث از حکومت عهمسامحتا فربه و توس

و والیت معموال و عموما در ضمن مباحث مربوط به متجر و 

مکاسب )کتاب بیع( یا بحث از امور حسبیه )والیت صغار( 

ریشه تاریخی این وضعیت البته بر اهل نظر  شودمطرح می

پوشیده نیست و به رویکرد علمای شیعه در غصبی دانستن 

گردد. حکومت، از دید عموم علمای یی باز میهای دنیاحکومت

گانه معصوم )ع( است. شیعه، حق انحصاری امامان دوازده

افزون بر این گفتنی است در طول تاریخ دیرین شیعه، به 

هایی بسیار کوتاه، حکومت در دست شیعیان استثنای دوره

نبوده و از این رو، متفکران و نویسندگان این مذهب به طور 

اند تا در این فرایند، ملی به امر حکمرانی نپرداختهجدی و ع

سیس أهای تفصیلی خاص را برای تاحکام و مقررات و رویه

حکومت و اداره اجزای مختلف آن بپرورانند. از این رو، در 

مقایسه با دیگر ابواب و مباحث فقهی، بحث حکومت و اداره 

 .(19) «عمومی، توسعه چندانی نیافته است

 

 گیری نتیجه. 6

 هـاىوق عمـومی در ایـران از نارسـاییحقـ رشـتة دانشـگاهی

برد که درمان مقطعی آن در گروى بـازنگرى متعددى رنج می

هاى آموزشی و ریزىبرنامه در جایگـاه ایـن رشـتة علمـی در

هاى درسی از یک سو و آمد کردن سرفصلروزآمد و کار

توانمندسازى اساتید و دانشجویان حقوق عمومی در سه سطح 

تورم قوانین یکی  دانش، روش و منش، از سوى دیگر است.

ت که بصورهای منابع حقوق عمومی است.دیگر از آسیب

گذار است و از همان منابعی مستقیم بر آموزش دانشجویان اثر

 که از قوانین گوناگون لبریز شده است. تغذیه خواهند نمود

های وضعیت، ضروری است که مرکز پژوهش برای خروج از این

های تخصصی متشکل مجلس شورای اسالمی با تشکیل کمیته

دوین ـه تـدانان و... بشناسان، روانشناسان، حقوقاز جامعه

راهکار قطعی ارتقاى  .های قوانین بپردازدنویس طرحپیش

حقـوق عمـومی است و این  شته، غناى معرفـتآموزش این ر

قانونمند محقق خواهد شد.  سازى نظریة دولتمهم با پیاده

که در آن قانون، مقدس  باشد، دولتی که فراتر از دولـت قانونی

از دیگر موانع بر سر عدم توسعه  اعمال گردد. و نظارت ناپـذیر

تب ک توان به این موضع اشاره نمود که،حقوق عمومی می

لیف أهای درسی تحوزه حقوق عمومی بیشتر بر مبنای سرفصل

فعالیت داشته  پردازی در این حوزهشده است و کمتر نظریه

یکی از راهکارهای مهم در راستای جبران کمبود منابع و  است.

های ها و رسالهنامهها، انتشار پایانتخصصی شدن محتوای آن

 یش مجالت تخصصیبرتر حقوق عمومی در قالب کتاب و افزا

روزآمد  .باشدبه عنوان بستر رشد موضوعات تخصصی می

نبودن محتوای کتب با توجه به سیال بودن قوانین و مقررات، 

یکی از اشکاالت منابع حقوق عمومی است. بین شناور بودن 

قوانین با ضعف مطالعات نظری رابطه معناداری وجود دارد. 

متن قانون وجود داشته  زیرا مقدم بر پایداری که بایستی در

ن شکل بگیرد. فلذا برگزاری دکتری بایست وفاقی درباشد، می

نظران در گوهای دسته جمعی بین اساتید و صاحبوگفت

عدم برگزاری  .گرددراستای ایجاد اجماع علمی پیشنهاد می

مدت و به دور های بلندریزیهای علمی ساالنه با برنامهسمینار

ارتقای رتبه از ناحیه اساتید، از علل های صرف گیریاز جهت

یافتگی حقوق عمومی است، در نتیجه یکی از کمتر توسعه

راهکارهای توسعه حقوق عمومی توجه بیشتر دیوان عدالت 

اداری به مباحث حقوق عمومی از یک سو و ارتباط منسجم 

 .اعضای هیات علمی با نهادهای قضایی از سوی دیگر است

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدتاز 

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 تضاد منافع. 9

 ندارد.در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود 
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Background and Aim: The basis of law should be sought in public law. Because 

basically "legal system" and any "legal order" have meaning in the field of political 

authority, and the concept of "guarantee of implementation" as a boundary 

between moral norms and legal norms, relies on the Cairo power of political 

power. As a result, wherever traces of political power are found, that area must 

be defined as the realm of public law. Unfortunately, there are obstacles in the 

development of public law, which in this article has tried to address this issue by 

emphasizing educational barriers. Our goal in this article is to identify obstacles to 

the development of public law and provide solutions in this regard. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical article has been prepared by 

using documentary method and filing tool. 

Results: Scientific findings indicate that the path of sustainable social change is 

through the "education" of human resources, as developed countries have 

considered "education" as the most important national action on the path of 

development. Therefore, according to the author, the development of public law 

also depends on improving the level of public law education and there is a 

significant relationship between education and development of public law. 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the article, it has been 

prepared and compiled with adherence to the principles of honesty and 

trustworthiness. 

Conclusion: Among the results of this study, we can briefly point to the existence 

of numerous harms in the planning of public law education in Iranian higher 

education centers and the need to review and reform the mechanisms governing 

it on the one hand and reform local culture and produce local-historical theories. 

In order to develop public rights in Iran, on the other hand, he pointed out. 
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