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Abstract
Separating "Anfal" from other examples of public property and as a result, making
difference in the rules governing these two (duality theory) and the competing
theory that believes in unity of all instances of public property and consequently the
unity of the governing rules (oneness theory), has not been limited to a
jurisprudential dispute at the theoretical level and has had numerous practical
effects. The issue under consideration is, which one is more similar with foundations
of Iranian basic law and dynamic Ijtihad methods? Research outcome which has
been done in a practical way is that «the theory of public property dichotomy»
practically leads to dichotomy and diversity in legislative, financial, taxable,
organizational structures and these results don't fit «progressive Velayate Faghih
system as an institution based on order and discipline», «the philosophy of the
Constitution and drawing the legitimized structures in it», «dynamic Ijtihad
methods» and «legal State standards».
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چکیده
تفکیک انفال از سایر مصاد یق اموال عمووم د نییهو ت تفوا ر د عواعوک وا ا نور ایو د
کر تمام مصادیق اموال عموم د نییهو
(نظریة د گانگ ) نظریة عیب معیقک ن
کر عواعک ا ا است (نظریة یگانگ )ت ن یک اخیالف فقه د سطح نظری محک د نشکه
آثا عمل میعکدی ا ن همراه داشی است .مسوللة موو د نر سو ایهکو وکا یوک از نظریوار
مذ و ت همگون نیشیری نا نهیانهای قوق اساس ایران شهای اجیهاد پویا دا د؟ ها د
تحقیق ن ش ا نردی انها پذیرفی ت «نظریة د گانگ اموال عموم » ا عمالً مهیه نو
د گانگ تشیت د ساخیا های الن تقهیه ت موای ماییوات ت سوازمان از جملو نظوا ت
م دانک ای نیایجت سهخیی نا «نظا الیت فقی ن عهووان نهوادی منیهو نور نظوا انیظوا
امو »ت «فلسفة تأسیس عانون اساس ترسیا ساخیا های مشر عیتیافی د آن»ت « شهوای
اجیهاد پویا» «معیا های د یت قوع » نخواهک داشت.

کلیدواژگان
اموال عموم ت انفالت هنریت فق پویات مایکیت عموم .

* اسیادیا ت گر ه قوقت دانشککة علو انسان ت دانشگاه شاهکت تهرانت ایران.
تا یخ د یافت5931/70/51 :ت تا یخ پذیرش5931/55/81 :
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مقدمه
مایکیت مراتب آن مانهک مایکیت عموم ا نایوک نو عهووان یوک نظوا  5پهکاشوت اسویخرا
نظریار مخیلف د نظا مایکیت عموم ا ن مهزیة شهاسای «خردهنظا هوا»( 8زیرسیسویاهوا)
ذیل «نظا الن قوق مایکیت عموم » علمکاد رد 9.د ای میانت ترسیا خردهنظا ها مهوو
ن شهاخت دعیق «عهاصر» 4تشکیل دههکة نظا الن است امری دعیق نسیا اهگشاستت
شوک خواهوک ورد1.
چرا هر خردهنظا ن اعینا یک یا چهک «عهصر» شکل خواهک گرفوت
«نظا قوق مایکیت» نیز میشکل از عهاصر اجزای میعکدی است 6.د ای پژ هشت شهاسای
نظریار یگانگ د گانگ د مایکیت عمووم ت نوا تمر وز نور عهصور «ماهیوت» (مصوادیق یوا
چیسی ) مایکیت عموم شکل گرفی ن نیان دیگورت «مَقسَوا» یگوانگ یوا د گوانگ ت عامول
«چیسی (مصادیق) مایکیت عموم » تعیی شکه است.
نرای هر شخص د فضای دانش قوق تهفس رده خود ا ملیوز نو مهنوص اصول ایو
دانش ن طو مشخص ا کا فقه تصو م هکت نسیا یوات اسوت و نو ایو مهنوص ایهو
ن صو ر یکپا چ نا نگاه سیسیم نگریسی شوود توا ا نسوت اععو خوود ا د سواخیا های
و شوابنة0
قوع ن جای گذا د تلو ی اعع ادا ة ل جامع شود .نر ایو اسوا ت نظریوات
1. System
2. Sub System

 .9نرای مطایع د مو د نظا

زیرنظا های اجیماع

.ک :همیلیون تایکورت .3 :5903
4. Element

 .1اسیاد د یر جعفری یهگر دی از جمل قوعکانان است ن ش عهصرشهاس اهیما جکی داشی است.
ایشان د مقکمة اثرشان ذ ر م ههک« :د تأییفار سانق خود از سال  5941تا هون ش تحقیق د
گردآ ی عهاصر سازنکة هر پکیکة قوع آغاز ردیات ا ی د
پکیکههای قوع ا از اه شهاسای
قوق جزا د ناخیر سا نوده هست اما قوق مکن ازی سا نیکو عقب مانکه نود» (جعفری
یهگر دیت5907ت ب) .اثر فرههگ عهصرشهاس از ایشان نیز ناظر نر ای موضوع است (جعفری یهگر دیت
 .)5918اسیاد د یر صفاب نیز د مقکمة یاب د آمکی نر قوق تطنیق د نظا نز گ قوع معاصر ن
عهاصری مانهک اصطال ار مرنو ن مفاهیات عواعکت تکهیکهای نیان ههکة عواعکت شهای تفسیریت طرز
فکر د نا ة نظا اجیماع اشا ه م ههک (دا یک اسپیهوزیت .)81 :5913
 .6نرای نمون م توان عهاصر مال ا شامل موا دی مانهک  .5جود چیزی د خا هرچهک ماییت نکاشی ناشک...؛ .8
نایفعل ن شخص اخیصاص داشی ناشک...؛  .9اصایت د اخیصاص؛  .4طنعاً عانل انیقال ن غیر یا عانل اتالف
ن ا ادة مایک ناشک؛  ...دانست (جعفری یهگر دیت  .)94-90 :5907نرخ پژ هشگران ای وزه د انها
تحقیقار خود از ش عهصرشهاس اسیفاده ردهانک نیز «عهاصر مایکیت» ا شامل «چیسی ت چرای
چگونگ » ق مایکیت دانسی انک .اینی ناگفی پیکاست یک از صا بنظران ای وزهت سل هوفلک است
د ایگوی خود «عهاصر ق» ا شهاسای رده است ).(Hohfeld, 1917: 710-711
 .0ن مهظو گریز از پیشدا یت از یفظ «شابن » اسیفاده شک .د قیقت مکعای تحقیقت نر س صحت سقا ای
شابن است.
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اخالل د فظ نظامار اجیماع (ن عهوان یک از عواعک مسلا فقه ) نقض ساخیا های قووع
(ن عهوان ها د یک نظا قوع مشر ع) ا ایهاد م هکت شایسیة توج د چهکان م شود.
مراد از «اموال عموم » 5د ای مقای ت معهوای عوا آن معوادل امووای اسوت و مایوک
خصوص نکا د .ای اموال د مهانص فقه غایناً نوا صوف «موا ال َبَ یَهوا» 8شوهاخی مو شوونک
(خمیه ت 81 :5961؛ مهیظریت 5960ت  )959 :0د مهانص قووع آن ا اعوا از مشویر ار
عموم ت منا ار اموال مههول ایمایک ( اتوزیانت  )60-11 :5938یا اموال ملو شوامل امووال
عموم اموال اخیصاص د یی (جعفری یهگر دیت  )06-00 :5907یا آنچ د دسوت د یوت
است (طناطنای مؤتمه ت  )970-955 :5903م دانهک.
همچهی اسا «نظریة د گانگ »ت «تفکیک انفال از سایر مصوادیق امووال عمووم تَنَعواً
تفا ر د عواعک ا ا نر ایو د » اسوا «نظریوة یگوانگ »ت «عوک تفکیوک انفوال از سوایر
کر مصادیق اموال عموم نییهیاً وکر عواعوک وا ا» د نظور
مصادیق اموال عموم
گرفی شکه است9.
پرداخی ن مصادیق اموال عموم هرچهک سانق ای ن میزان پژ هش د مایکیت عموم دا دت
اما غایب آثا مو د نر س نر نیایج آثا عمل تفکیک انفوال از سوایر مصوادیق مایکیوت عمووم
میمر ز نشکه انک یا ن تحلیل توصیف از آن ا یفا رده ن تحلیلهای ههها یت گا نههوادهانوک4.
همچهی د پژ هش ت د نرداشت د خصوص یگانگ یا افیراق اموال د ییو امووال عمووم د
اصل  593عانون اساس ت نر س شکه است ( رم محن ت  )5930م توانک د اسیای تعیی
ک د نرخ از اعسا اموال عموم تلق شود 1.د نهایت موضوع پژ هش پویش نسونتسوهه
نی «انفال سایر مصادیق اموال عموم » نیان «نیایج هریک از نظریار مرنوط » است.
پرسش های ای پژ هش عنا ر است از :مخیصار اصل هریک از نظا های مایکیت یگانو
1. Public Property

« .8آنچ مایک سرپرسی نکا د».
 .9شایان ذ ر است نرخ فقها اموال اما ا اعا از انفال خمس م دانهکت اما محو تقسیانهکی نظریار د ای
نوشیا ت موضوع «انفال» استت چرا ای دسی از اموال از یث گسیردگ ت ا زش اعیصادی همچهی تمر ز
منا ث فقه  -قوع نر آن نا سایر مصادیق اموال اما غیرعانل مقایس است.
 .4مهنص دیگرت ذیل موضوع «منان تملک اموال عموم همگان » ن «منان مایکیت عموم خصوص » پرداخی
سپس مصادیق آن ا نر س رده است ( هعان ت  .)5910مهنص دیگر نیز ذیل تحلیل فلسفة ق مایکیتت مراتب
مایکیت فرا ان مایکیت عموم ا نر س رده است (پیلوا ت 945 :5938ت  .)577 - 571د مهنص (شمست
93 :5916؛ نین نها ت  )64 :5911نیز عابل ن عرانت یا تسا ی د مفهو اموال عموم انفال شکهانک.
 .1پژ هش دیگر ن ماهیت شهاس نهادهای زیر نظر هنری د ایران پرداخی نظا عانون شکلگرفی تحت ای
ا م توان تالش نرای شف منان خاسیگاه ایهاد نخش از
عهوان ا نر س رده است مقایة پیش
نهادهای مذ و تلق رد ( سیم عطن ت .)5936
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د گان چیست؟ اعیقاد ن نظا مایکیت د گان چ آثا ی د پ خواهوک داشوت؟ موکل نهیهوة
مایکیت از یث مصکاقیان اموال عموم چیست؟
گفییا تقسیانهکی نظریار ن اعینا عهصر «چیسی » انها گرفی اسوت از آنهوا و
تفا ر د ای عهصرت میأثر از تفا ر د عهصور «چرایو » موؤثر نور عهصور «چگوونگ » نظوا
مایکیت عموم خواهک نودت نکی سنب ا یی منحث تحقیق ا ن «ساخیا منان » د ا ن
«آثا » اخیصاص دادیا تا د سومی منحثت زمیهة طرح مکل نهیه فراها شود.

مبانی ،ساختار و روششناسی حاکم بر نظریات مالکیت عمومی
د آغازت پرسش عانل طرح ایهک آیا اصوالً هریک از یکردهای مخیلف د مو د ماهیت مایکیت
عموم ا م توان د عایب «نظریة علمو » 5جوای داد د نییهو عهووان «نظریوار مایکیوت
عموم » تعنیر صحیح خواهک نود؟ 8اگر ن اجمال هر نظری ا میشکل از «منان »ت «سواخیا »
« ششهاس » د نظر نگیریات هر د یکرد از یژگ های مذ و نرخو دا نوک .اینیو نو نظور
م سک ششهاس ای د نظریو نوا یکوکیگر دا ای افیوراق اسوتت چرا و «نظریوة مایکیوت
د گان » اتکای نیشیری نر ش «تفسیر زنانشهاخی » 9داشی ازای ن «اخیالف تعوانیر د
ایار» دعت رده است نظریة عیبت تمر ز خود ا نر «ا تنا تعانیر مفاهیا نوا یکوکیگر»
ایار» سیرة آیوتاهلل نر جوردی د د ة
عرا داده است .همچهی از «تحلیل فضای صک
معاصر نودهت اسیفادة افری نرده است مو تووان ش اخیور ا نووع « یکورد سیسویم »
(جعفریتنا ت  4)531 :5919ن شما آ د.
د ای تحقیقت ن مهظو شرح منان ساخیا ا ا نر «نظریار مایکیت عموم د ایوران»
اغلب از «نظریار فقها مسیهنط از مهانص شورع » اسویفاده شوکه اسوتت چرا و یشو مهشوأ
نظریار موجودت د مهانص شرع نهاده شکه اگر د مهانص قوع نیز سخه از آنهوا نو میوان
آمکه استت نایک سرچشم ا د نظریار فقها جست.

 .1نظریۀ مالکیت دوگانه
نظریة «مایکیت د گان د اموال عموم » نر ای محو اسیوا است

مطانق مهانص شرع اعوا
1. Scientific theory

 .8نرای مطایع د ای مو د .ک :صمکیت .87-07 :5913
3. Linguistic interpretation

 .4د یکرد سیسیم ت توج ن تمام انعاد شهای تفسیری از جمل تا یخ ت فرجا شهاخی ت زنانشهاخی  ...صو ر
م پذیرد .ن مهظو نر س نیشیر د مو د اسیفاده از نگاه سیسیم د تفسیر میون دیه .ک :جحانت 5919ت -81
50؛ اسط ت  .5911ن عال ه نمونة دیگر اسیفاده از یکرد سیسیم ا م توان د (مهک یت )5937یافت.
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د مایکیت اشخاص خصوص نیسیهکت نو د نخوش امووال اموا
از آیار ایارت اموای
اموال مسلمی (اموال عموم ن معهای خاص) تقسیا م شونک هریک اجک ا کوا ضووانط
میفا ت از یث «مصادیق شیوة مصرف» هسیهک .طنق ای نظری هرچهک ضوانطة مصورف د
هر د ای اموالت یکسان (مصایح عموم ) استت اما نا د تفوا ر اصول موواجهیا :ا الً مایکیوت
اموال اما میعلق ن ا ست؛ ثانیاً نا جود ضانط های مکیریت یکسانت اما مقوا صوایح نو مهظوو
تشخیص مصایح عموم نرای مصرف اموال اما ت شخص اما است.
د اخییا ی فقی اسوتت نوو د نخوش
مطانق دسی نهکی یک از فقهات اموال میهوع
تقسیا م شود:
مایکیت آنها ن سنب ادیة شرع د اخییا ی امر مقا امامت اموت اسوتت
ایف) اموای
ملک ی امر استت د کیث صحیح فص ن نخیوری از
مانهک انفال خمس .نمونة اموای
ایت ن مقیضای اطالق اخیصاص از جملوة «فهوو یرسوول
اما صادق (ع) آمکه است 5.ای
ایلّ (ص)» فهمیکه مو شود نویز نو مقیضای ظهو جملوة «یضوع یوث یشوا » نو شوه
دالیت م هک همة انفالت مخیص ن سول خوکا (ص) اموا نعوک از ایشوان اسوتت چرا و
«اخیصاص مطلق» تعنیر دیگری از «ملک طلق» است جملة «یضع یث یشا » تأ یکی نور
ملکیت مطلق انفال نورای ی اخوییا ا د تعیی نوع مصرف آن است.
مایکیت آنها ن سنب ادیة شرع نرای همة مسلمی است ی امرت اموی آن
ب) اموای
نک ن جهوگ
اموال تعیی شوکه آنوها ا د موا د مهاسب مصرف م هکت مانهک زمی های
فیح شکه است (مؤم عم ت 8.)95 :5911
آیتاهلل سیک محمکناعر صک د یاب اعصادنا د مووا د میعوکدی نو تفوا ر نوی مایکیوت
عموم مایکیت ا ا اسالم – مانهک مایکیوت نور انفوال معوادن نفوت -تصوریح مو هوکت
هرچهک د نهایت ح ا ا نر هر د مایکیت ا یکسان اعال م هک .طنق نظر ایشانت مایکیت
ل أ ة خرنوة نطوون
 .5األنفال ما یا یوجف علی نوخیل ال واب أ ع وو صوایحوا أ عوو أعطووا نأیوکهات و ّ
األ دیة فهو یرسول ای ّل (ص) هوو یالموا م نعکه یضع یث یشا (ایههف ت 5961ت .)556 :56
http://lib.eshia.ir/10088/16/116

انفال موا دی است سوا ان پیادگان نر آن نیاخی ناشهک [فیح نشکه ناشک] یا عوم آن ا مصایح نکورده
یا نوک ن جوهگ آنو ا تقکیا نکرده ناشهکت تمام زمی های یران نیانانها همگ نرای سوول خوکا(ص)
است نعک از ا نورای اموا (ع)خواهک نوود د هر ا ی مصلحت نکانک از آن اسیفاده م هک.
ملک ی امر عرا داده شکهت آن است ا همچون دیگور مایکوان د
 .8طنق ای نظر ظاهر ادی د مو د اموای
اموال خود تصرف م هک؛ اگرچ هکف اصول از ایوهک ای اموال ملک ا عرا داده شکه آن است و ا نورای
تحقق ظایف الی ایه خود اموای د اخییا داشی ناشک .د اعصت علت غای ای مایکیتت تحقوق اهوکاف
الیت امر است.
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عموم د یی اگرچ ن یک یحاظ ا کنوکت یو نو د شوکل مسویقل میفوا ر مایکیوتت
تشریص شکهانکت چرا مایک د مایکیت عموم ت امت است د مایکیت ا ا اسالم ت مهصوب
امامتت مایک است تکنیر امت ا از سوی خکای تعای نر عهکه دا د.
ای فقی ت ا یی تفا ر ا د نحوة اسیفاده از اموال م دانکت چرا ا اض ثر رهای عموم
نایک د اه مصایح عموم مانهک نهکاشت عموم ت مؤسسار اجیماع عا ایمهفع  ...هزیه شود
نر همی اسا اسیفاده از اموال عموم نرای مصایح نخش خاص از جامع (اینی اگر مصلحتِ
نخش ن مصلحت عموم مههر نشود) مهاز نخواهک نود .مثالً ی امر نم توانک اموال عموم ا
از عهکة هزیه هایشان نرم آیهکت اخیصاص دهکت اما کا
ن «نخش » از فقرا یا نرای سان
عضی د مایکیت د یی ای گون نیست .اموال د یی همانگون م توانک د مصوایح عمووم
هزیه شودت ی امر م توانک آن ا د مصایح نخشهای از جامع مصرف هک .تفا ر دیگری
ایشان عابل است ایهک مایکیت عموم مانص تملک خصوص استت چرا مایکیت عموم ت مانص
ایهاد ق خاص خواهک شک .ی ا اض اموال د یی ای گون نیستت چرا ملک د یت توانص
ا اده اذن ی امر است نر همی اسا اگر شخص نا اذن اما ن عملیار ا یا نر زمی هوای
یو امور
د یی (انفال) نپردازدت نرایش ق اخیصاص ایهاد م شود فرق سو ای است
اما جامع نم توانک اموال عموم ا د عایب نیصت هن  ...ن دیگوران مهیقول هوکت یو اموا
جامع ت نسنت ن اموال د یی ای ق ا دا د اگر مصلحت جامع اعیضا هکت اموال د یی ا
انیقال دهک .د نهایت اگر نخواهیا معادل ای د نوع مایکیت ا نیان هویات نایوک گفوت امووال
خاص د یی اموال عموم د یت (صک ت .)11-13 :5917
د یاب نظریة قوع اسال نیزت نویسهکه د نیان تفا رهوای مایکیوت عمووم د ییو
م نویسک« :یک از تفا رها ی اموال د یی نا اموال جامعة اسالم ای است و امووال د ییو
ها ق ها تکلیف د یت اسالم است اما نسنت ن اموال جامعة اسالم د یت فقط مکلف ن
فظت ایهاد د آمک توزیص عادالنة د آمکهاست» (مصناح یزدیت .)851 :5901

 .2نظریۀ مالکیت یگانه
د ها یکرد مذ و ت آنچ از نیان دسی ای دیگر از فقهوا عانول اسویهنا اسوتت جوود نظوا
مایکیت د گان د مهانص شرع است .نر ای اسوا ت مهوانص شورع صورف ًا نور د نووع مایکیوت
خصوص عموم دالیت دا د.
ن تفکیک د مایکیت اما مسلمی مههر م شودت اخویالف
ن نظر م سک تهها دییل
تعنیر د ایار استت چرا د نرخ ایار ذیل موضوع انفالت عنا ر «فهو الما ایمسلمی »
ایوار
آمکه است نر همی اسا ت فقها ن مایکیت اما نر انفال کوا وردهانوک د نرخو
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«فهو یهمیص ایمسلمی » آمکه نر سب ظاهر ای جمل ت عابول نو ملکیوت عمووم مسولمی
ایوار نیوز
ا تنا ای د نا یککیگر تحلیل نشکه نو فضوای صوک ایو
شکهانک .د ای
توجه نشکه است .آنچ موجب شکه ای نز گان ن تفکیکت أی دههکت عک تنیی ای مسلل
است تعلق انفال ن اما چگون است؟ آیا امامت -ن تعنیر فقه  « -یثیت تقییکی » اسوت؟
نر ای اسا اما ن عهوان یک «شخصویت قووع » مایوک امووال نووده یوا ایهکو اماموتت
« یثیت تعلیل » است ن «شخص اما » تعلق خواهک گرفت؟ نرداشت نرخ فقیهان امام نور
نظر د است اما ا مایک انفال ناظر د امالک اموال عموم مسلمی دانسی انک.
ایار سیرة آیتاهلل نر جوردی د
ن عقیکة طرفکا ان ای نظری ت توج ن فضای صک
د ة معاصر استت مک شایان ن ضوح مسلل خواهک ورد .نو نظور مو سوک طورح عهووان
«مایکیت مسلمی » نا هکف ایقای ای مهظو نوده خلفا وق نکا نوک آن ا نو غیرمسولمی
طنق نظر خودشان اگذا ههکت چرا معموالً خلفا ناعادل نودنک نا نیوتایموال مانهوک امووال
شخص شان نرخو د م ردنک .نر ای اسا ت امامان ن مک طرح مسللة مایکیت مسولمی د
پ فظ مهافص امت اسالم نودنک م خواسیهک ای اموال ا نا توج نو ههگفوت نوودن آن از
دایرة چپا ل طاغورها خا ههک .ای همان نکی ای است آیتاهلل محمکناعر صک -منه نر
اتحاد ا رد اجیماع ای د مایکیت -نکان اشا ه رده نود.
دییل دیگر منه نر یک نودن د مایکیت عموم مایکیت اما ت توج ن ایات است و
از نیت ایمال ن «مالاهلل» تعنیر ورده اسوت .امیرایموؤمهی د مووا د نسویا ی نور نیوتایموال
ایارت مالاهللت مسا ی نا نیتایمال شوک
مسلمی ت «مالاهلل» اطالق رده است 5.اگر سب ای
طنق آیار عرآن نیز انفال از آن خکاست8ت آنگاه مالاهلل مال اما مال مسلمی یکو اسوت
نایک د سنیل اهلل مصرف شود .نر ای اسا م توان گفت خلیف اهللت مالاهلل ا ف سونیلاهلل
هزیه م هک .ن عال ه دییل دیگر نر ای مکعات سیرة امامان (ع) نود د صوهک ق مهوزا د
نیتایمال نکاشیهک ای ثر رهای ههگفت ا ن نا انفال مطرح اسوت از آن اموا جامعو
اسالم است نیز صرف مسلمی م ردنک( 9سعکیت .)581-541 :5911
نهانر آنچ نیان شک دالیل اثنار یک نودن د مایکیت عموم اما شامل تعلوق انفوال نو
 .5نرای نمون . :ک :خطنة .88
« .8نگو انفال از آن خکا نک است» (انفال.)5 :
 .9از سوی دیگر نا توج ن یز فها عرف د مسابل فقه ت اعینا یک مایکیت اعینا ی نرای خکا نک ن یحاظ
عرف نا مانع مواج نیست دا ای معهای خاص استت یعه نایک «ف سنیلاهلل» مصرف شودت ازای
مایکیت خکا پیامنر ن معهای مایکیت عموم است نرای مصایح جامع مصرف م شود .نرای اسا نرای
آنک خکا نک افکا عموم ا آماده پذیرش انفاقهای مای هک مایکیت آن ا ن خود نسنت داده است
نمونة آن آیة «م ذا ایذی یقرة اهلل عرضا سها» است (سعکیت .)571 – 553 :5935
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شخصیت قوع اما ( یثیت تقییکی داشی امامت)ت فوظ مهوافص اموت اسوالم د مقانول
ایار) د نهایت یکسان نودن س اصطالح «نیتایموال»
ا مان جو (توج ن فضای صک
«مالاهلل» «انفال» است.
آنچ ن نظا د مایکیی تعنیر شکت از نظرهای فقهای میعوکد دیگوری نیوز عانول اسویخرا
است .ن تعنیر آنها از مهظر اسالم ت هم چیز ملک مطلق نو عیوب خکا نوک اسوت .د ایو
میانت تعنیرات مانهک ن ا ث گذاشی زمی اسیخالف نشر د عرآنت ناظر نر هموان «مایکیوت
اعینا ی میعا ف» میان مرد است .اسیخالف انسان نر ی زمی تفوویض مایکیوت عوی یوا
مهفعت موجود د آن ن ی ن د شکل ممک نوده است :شکل ا ل مشر ن ا عمران یوا
اصول آن
یازر یا طرق دیگر انیقاالر شرع مانهک معامالر معوضار گوناگونت ا ث ...
همان مایکیت خصوص افراد است .شکل د از اه اگذا ی ثر رهای طنیع غیره ن ا ا
اسالم نرای صرف د مصایح مهافص عمو مرد  .ای اموال جوز د شورایط خواص موذ و د
یب فقه ت نرای افراد عانل تملک نیست مایکیت عموم نا دا د ن تعنیر قوع فقه ت
مای مشیرک مشاع است (خامه ایت 90 :5901ت.)94 -11
همچهی موا دی د ایار ن عهوان انفال ملک اما (ع) نا نرده شکهت همگ از نواب
ذ ر مصادیق است مسیهنط از مهموع ایار ای است آنچ مرنوو نو اموا (ع) اسوتت
عهوان ا کی است مهطنق نر موا د میعکدی م شود مالک د هم یک اسوت آن ایو
است هر چیزی (اعا از زمی غیر زمی ) صا ب مایک نکاشوی ناشوکت نورای وا ا
جامعة اسالم است تا آن ا د مصایح مسلمانان مصرف نمایک ای موضوع د سایر نظا های
قوع نیز ایج است (خمیه ت .)81 :5961
مطانق ای نظرت مایکیت مذ و ت ملک مهصب ( الیت) است؛ ن ملک شخص اما  .ن تعنیری
دیگر ن شخصیت قوع جایگواه سوازمان هنوران موکیران جامعو تعلوق دا دت زیورا ا الً
مایکیت خکا نک اعینا ی نیستت نلک ن جهت الیت د تصرف است ثانیاً ایو امووالت نعوک از
شهادر یا ا تحال هریک از آنهات میعلق ن ا ا نعکی جانشی ایشان استت مو ناشوک نو
ای دییلت میان ا ثان تقسیا نم شود (خمیه ت 5906ت .)88-81 :8
فقیه دیگر نیز ن صرا ت تفا ت نی اموال اما اموال عموم عابول نمو شوود هور د
مو د ا تحت مکیریت هنری جامعة اسالم دانسی است و مطوانق مصوایح عمووم جامعو
مصرف م شود (مهیظریت 5960ت .)870 :5
د مهموع نا نگاه النتر ن ای نظری ت معیا ا ا نر اموال عمووم ت «تحوت مایکیوت
تمام اموال ن جز اموال خصوص ت تحت مکیریت مکیران جامعة
شخص ننودن» است ازای
اسالم خواهک نود نظریة مایکیت یگان ا عانل اسیهیا خواهک رد.
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آثار نظریۀ دومالکیتی
طنعاً ن سمیت شهاخی هر نهاد قوع ت ن شکلگیری نظا هوای موای ت تشوکیالت عوانون
خاص آن نیز مههر خواهک شک .تفکیک نهاد «انفال» از «سایر اموال عموم » نیز از ایو عاعوکه
از انیکای تأسیس نظا جمهو ی اسالم ایران تا هونت آثا
مسیثها ننوده نخواهک نود .ازای
د نرخ موا د د وک اظهوا نظر قووع
نیایج نظا چهکمایکیی مو د نحث عرا گرفی
ناع مانکه د موا دی نیز ن نظا عانون شو اه یافی است.

 .1آثار استنباطی از نظرهای شورای نگهبان
شو ای نگهنان د جریان تطنیق مصونار مهلست یکرد یکسان ا د مو د اییزا ن نظریوار
یگانگ یا د گانگ اتخاذ نکرده است .اما د غایب موا دت نظرهای شو ا ا مو تووان نو «نظریوة
د گانگ » نزدیک دانست .نرخ از ای نظرها نیایج آن د ادام ذ ر م شود:
ایف) د جلسة مو خ  5937/8/0شو ای نگهنانت ن ههگا نر س مادة  8طرح اصالح عوانون
نفت مصوب  55966یک از اعضا مکع مغایرر ای ماده نا شورع نووده عهووان داشوی اسوت:
«چهانچ مهانص نفی ا از انفال نکانیا نم توان نک ن اذن ی فقی (ن نیانت از اما (ع)) صرفاً
ن موجب عانونت اخییا آن ا ن زا ر نفت اگذا رد .ن هموی جهوت ایو مواده مغوایر نوا
موازی شرع است»8.
ب) مطانق نهک ایحاع  8ن تنصرة  1مصونة مو خ  5931/5/95مهلس د مو د نودجوة سوال
 5931ل شو نو زا ر اموو اعیصوادی دا ایو اجوازه داده مو شوک نو مهظوو اسویفاده از
دا ای های د یت نرای انیشا صکوک اسالم ت ن انها فعاییوتهوای موو د نیواز نورای موکیریت
اسیفاده از دا ای ها اموال د مایکیت د یتت اعکا هک .مفاد ای ماده د نهک  9مادة  55از الیحوة
نرنامة پهجسایة ششا توسع نیز تکرا شک د هر د مصون ت نظر شو ای نگهنان نکی شورح نوود:
ش نیست مقصود از دا ای ها اموال د یت چ نوع اموای است آیا شامل امووای
«از آنها
مانهک انفال نیز م گردد یا خیر همچهی آیا دسیگاههای اجرای موو دنظر شوامل نهادهوای زیور
نظر مقا معظا هنری نیز دسیگاههای غیر عوة مهری م شود یا خیر انها دا د»9.
 « .5لیة مهانص نفی جز انفال ثر رهای عموم است .اعمال ق ا میت مایکیت عموم نور مهوانص موذ و
ن نمایهکگ از طرف کومت اسالم نر عهکة زا ر نفت است».
 .8اینی د نهایتت شو ای نگهنانت مادة مزنو ا مغایر نا موازی شرع عانون اساس تشوخیص نوکاد. .ک :نظورار
اسیکالی شو ای نگهنانت عانل دسیرس د آد http://www.shora-gc.ir :
 .9نظرها ن شما ة  1798/577/31مو خ  5931/55/53شما ة  646 / 1011مو خ  5931 /8/1عانل دسیرس
https://b2n.ir/89505
ن آد :
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) از جمل موا د نظا ر شورع ایو شوو ا نور مقور ار عوا ایشومولت د خواسوت انطوال
صو ر جلسة مو خ 5907/1/53دفیر فه اسیانکا ی تهران است نو موجوب آن اسویانکا ی
اجازه داده است میسیون ا نرای تعیی مشخصار تعیی عیمت فر ش نراسا عیمت پایة
موضوع مادة  86عانون معادن تعیی هک .مطانق نظر شو ای نگهنان« :پس از نحوث نر سو ت
صو ر جلسة مذ و خالف موازی شرع شهاخی نشک .زیورا مسوللة عیموت گوذا ی خصوصواً د
کومت است»5.
اسیخرا آن ن اشخاص اگذا م شود د صال یت مسلویی
انفای
د) ن موجب نهک  9عسمت «ایف» تنصرة  81مصون مهلس د مو د نودجة سال  5907ل
شو مقر شکه نود پرداخت دیة محکومان معسر از محل جوه انفال د اخییوا یو فقیو
عرا دا دت صو ر نگیرد .د نهایت مطانق نظر شو ا اعال شکت تعیوی پرداخوت دیوة محکوموان
معسر از محل جوه انفال صحیح نیست8.
ه) مطانق مادة 5مصون مو خ  5965/9/50مهلس د مو د طرح عانون توزیوص عادالنوة آب
ز د شهن  5965/ 9/ 50مهلس شو ای اسالم ت نراسا اصل  41عوانون
د جلسة عله
اساس ت آب های د یاها آب های جا ی ...از انفال آبهای عموم نوده د اخییوا کوموت
اسالم است .ن موجب نظر شو ای نگهنان د مادة  5ایهک آبها ا از انفال ذ ور ورده شورعاً
صحیح نیست پیشههاد م شود نوشی شود« :از مشیر ار است د اخییا د یوت» جملوة
« آبهای عموم » ذف شود9.
) د زمیهة نظا رپذیری نرخ از نهادها نهیادهای انقالب اسالم نو موجوب تنصورة 13
ماده ا کة عانون نرنامة پهجسایة د توسع  « :میسیون اصول  16 33عوانون اساسو موظوف
است د محک دة ظایف خود ضم سیکگ ن شکایار مرنو نو نهادهوا نهیادهوای انقوالب
اسالم (نهیاد جاننازانت نهیاد شهیکت نهیاد پانزده خردادت مییة امکاد) هم سای گزا ش از طرز
ا آنها جهت اسیحضا محضر مقا معظا هنری مهلس شو ای اسالم تقکیا نمایک لیوة
نهادها نهیادهای شو ای فوقایذ ر موظفانک لیة اطالعار مو د نیواز ا د اخییوا میسویون
عرا دههک» نگهنان ن ای تنصره ایرادی ا د نکرده است4.
ز) د خصوص طرح یکفو یی نرگزا ی مهاعصار مصوب  18/55/1شو ای نگهنان ن دییول
اطالق ای طرح شمول آن نر نهادهای زیر نظر هنوریت آن ا مغوایر اصول  01دانسوی اذن
هنری د ای مو د ا ضر ی عهوان ورده اسوت .ایو طورح د نهایوت د مهموص تشوخیص
مصلحت نظا ن تصویب سیک1.
 .5نظر شما ة  9468مو خ  5905 /1 /81عانل دسیرس ن آد
 .8نظر شما ة  5411مو خ  57/55/5963عانل دسیرس ن آد
 .9نظر شما ة  6575مو خ  5965 /1/ 1عانل دسیرس ن آد :

:
:

https://b2n.ir/44941
https://b2n.ir/12532
https://b2n.ir/32840
4. https://b2n.ir/06367
5. https://b2n.ir/99831
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ح) د طرح یک فو یی سامانکه نهکاشت د مان مصووب 5916ت شوو ای نگهنوان نیوان
رده است از آنها ای طرح اطالق دا د شامل مییة امکاد ها م شودت اذن ایشان د ای
زمیه ضر ی است5.
نا نر س نظرهای مذ و مشاهکه م شود د موضووع یگوانگ یوا د گوانگ نظوا مایکیوت
عموم ت یة یکسان توسط شو ای نگهنان اتخاذ نشکه است .نظرهای شوو ا د نرخو مووا دت
تصرف د انفال ا مهو ن اذن ی فقی دانسی ساز ا های عانون مصوب مهلس ا نا واف
آن ا مغایر اصل  10عانون اساس اعال رده است .د نرخ موا د نیز نوا جوود تصوریح نو
ماهیت انفالت امکوان اعموال موکیریت ا نوک ن اذن ایشوان مهواز مو دانوک اصول صوال یت
عانونگذا ی مهلس د ای موا د ا ن سمیت شهاخی است .نمونة مو د اخیرت د خواست انطال
صو ر جلسة مو خ  5907/1/53دفیر فه اسیانکا ی تهران نود مسللة عیمتگذا ی انفال ا
ن موجب سواز ا موادة  86عوانون معوادنت
د صال یت مسلوالن کومت دانسی ت د ای
شهای نظا ت نر
اذن ی فقی پیشنیه نشکه نود 8.د نرخ مواضصت شو ا صال یت تک ی
انفال ا نرای مقه عابل نشکه (نهک «ب»)ت اما د سایر مواعصت صال یتهای مانهک عیمتگذا ی
نر انفال نظا ر نر آنها ن سمیت شهاخی م شود (نهکهای «ه» « »).

 .2تعدد در ساختار مالی -مالیاتی
طنق نظر نرخ ت از جمل ایزامار ا ا نر انفال آن ا از سایر اموال عموم مهوزا مو هوکت
« یز ا یز مهانص اصل از انفال ن سان غیر از د آمکهای عموم د یت» اسوتت چرا و د
عانون اساس سال  5911معکن از زمره انفال ن ساب آمکهت فلذا ن موجب ایو عوانونت نووظا
موایکیت نفت ن صرا ت تغییر رد از گر ه مشیر ار عام ن انفال تغییر مایکیت داد .هرچهک
مفاد ای عانون د عانون نفت سال  5966نیز تکرا شکت ی آثا ای تغییور ماهیوت عوانون د
ای مهانص جوز انفال ناشوکت
ی های نعکی چهکان تأثیر محسوس نوکاشتت زیرا د صوو ت
1. https://b2n.ir/21415

شایان ذ ر است ن موجب مادة  0اساسهامة مییة امکاد اما خمیه ( ه) انالغ  5934دا ای های امکاد اما عنا ر
است از خایص لیة دا ای ها اعا از مهقول غیرمهقول  ...د مهموع اموال ی فقی محسوب م شود.
 .8مادة  86عانون معادن اصال  :5964زا ر معادن فلزار د س ماهة ا ل هر سال عیمت مادة معکن عنل از
ن هریک از نهرهنردا ان انالغ م نمایک تا د موعک
اسیخرا ا نرای همان سال ن عهوان عیمت پای تعیی
د پر انة نهرهنردا ی عیک م شود ن ساب خزان نپردازد د پایان سال نا توج ن عوامل مخیلف
مقر
د مو د نرخ مادة معکن عنل از اسیخرا د هر معکن نر س چهانچ نرخ ن دستآمکه ناالتر از عیمت پای
ناشکت مان اییفا ر آن ا از نهرهنردا اخذ م نمایک د صو ر نر ز اخیالف د میزان اسیخرا عیمت أی
شو ای عای معادن عطع است.
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نعوک از انقوالب یو نعوک از تصوویب
ن نیانت از اما د اخییا الیت فقی استت د ای
عانون سوال  5966د آمکهای نفی ناز ها ن ساب د آمکهای عموم د یت ا یز شک (اموان ت
اسماعیل ت .)9- 86 :5935
مهشأ ضص نرخ از معافیت های ماییوات نورای سوازمانهوات نهادهوا نهیادهوای انقوالب
اسالم ا م توان د همی موضوع دانست .پیر معافیت های موضوع نهوکهای  8 5موادة 8
عانون ماییار های مسیقیا مصوب اسفهکماه  5966نخشهام هوای میعوکدی مانهوک نخشوهامة
شما ة  45938/8051/1/97نا موضوع عک ضر ر اخذ گوواه ماییوات د موو د اشوخاص
مذ و صاد شک 5نشان دههکة د گانگ د نظا ماییات وا ا نور امووال عمووم اسوت.
خوشنخیان گا های اصال جهت نزدیک شکن ن یگانگ د ماییوار ا از موکر هوا پویش
شاهکیا .فرمان مو خ  5917/57/51مقا هنری د خصوص یغو هر گون امییاز خاص نورای
ماییار شر تها اشخاص قوع مرنو ن نهادها نهیادهای انقالب اسالم 8ت از نمون های
ای موضوع است.

 .3تعدد در ساختار حقوقی -تشکیالتی
از آنها نرخ از مصادیق انفالت دا ای ساسیت های خاص د نظوا اعیصوادی شوو
استت نرخ صا ب نظران ا مهاب رده نا اسیهاد ن نظا د موایکیی ت نو دننوال طرا و
ادا ی امالً میمایزی نرای ای نخش از انفال ناشهک .ن رای نمون نا توج ن
نظا قوع
یژگ های خاص سا صهعت نفت عک تهاسب نظامار مقر د عوانیه مانهک عانون
محاسنار عموم ت عانون مکیریت خکمار شو ی سایر عوانی نا خصوصیار صهعت نفت
اعمال سلیق های مخیلف توسط موکیرانت نرخو معیقکنوک
همچهی ن ثنات مکیریی
ضر ی است شر ت مل نفت زیر نظر مسیقیا هنری عرا گیرد تا د نییه ای شور ت
ن ثنار الز نرسک9.
همچهی عانون مکیریت خکمار شو ی مصوب  5916نا هکف یکپوا چگ نظاموار ادا ی
د تمام دسیگاه های اجرای انسها نخش ایهاد تهاسب د نظامار پرداخت د شوو پوا
ن عرصة اجرا گذاشت .اما ای عانون عرا نود ن سوعت نظوا ادا ی شوو ناشوک تموام
لیة
زا تخان هات مؤسسار د یی ت مؤسسار یا نهادهای عموم غیرد یی ت شر تهای د یی
دسیگاه های ا شمول عانون نر آنها مسیلز ذ ر یا تصریح نا استت د شمول خود داشی
ناشکت ن موجب مادة  550همی عوانون عووانی دیگور از شومول آن اسوی شوک از جملو
1. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1111/2/1/1/1
2. http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/5/105/1349

 .9مصا ن نا آعای فوالد نک بیس تک ی

هماههگ عوانی

زا ر نفت (اسعکیت .)10 :5935
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و

اسیثهابار« :مؤسسار نهادهای عموم غیرد یی مؤسسار تشکیالر سازمانهوای
زیر نظر مسیقیا مقا معظا هنری ادا ه م شونک» است5 .
«اعمال نظا ر نر دسیگاههای زیر نظر مقوا هنوری» نیوز نوا ممهوعیوت دشووا یهوای
ن ست 8.شو ای نگهنان د موا د میعکد هر گون اعموال نظوا ر دسویگاههوای نظوا ت نور
نهادهای زیر نظر مقا هنری ا مغایر اصول میعکدی مانهک اصول  10عوانون اساسو نو شوما
آ ده یا آن ا مهو ن اذن ایشان رده است .نرای مثال ای شو ا د نظر شما ة 18/97/8344
مو خ  5918/8/50ناظر نر الیحة اصالح مواد فصل د عانون تعیی ک د ظایف اخییا ار
مسلوییت های یاست جمهو ی اسالم ایران اعوال مو دا د :د موادة فووقت عنوا ر « لیوة
ن نص عانون اساسو یوا نوا اعموال اخییوا ار
دسیگاههای کومی » نسنت ن دسیگاههای
موضوع اصل  10عانون اساس مسیقیماً زیر نظر مقا معظا هنری هسیهکت مغایر اصول عوانون
اساس از جمل اصول 10ت 557ت  501 559عانون اساس شهاخی شک9.
تفا ر د مقر ار ا ا ا نرای تعوکادی دسویگاههوای موذ و
ن نظر م سک از دالیل
توجی م هکت اسیفادة نرخ از آنان از انفال نظا مای مسیقل است طنیعیاً نظوا ادا یت
اسیخکام پرداخت قوق دسیمزد میفا ت ا ن نا خواهک آ د.

نظام مالکیت مطلوب
آنچ نیان شک تشریح ساخیا نظری های یگانگ یا د گانگ د اموال عموم نا یکرد توصیف
نود .ا هون نا یکرد ههها ی ن مک ش سیسویم د پو نقوک آنهوا تعیوی مایکیوت
مطلوب د ای موضوع هسییا.
نا توج ن معیا های زیر م توان ادعا رد یکسان دانسی نظا فقهو  -قووع وا ا نور
انفال سایر اموال عموم (نظریة یگانگ ) تهاسب نیشیری نا « ها د اجیهاد مسویمر پویوا»ت
«خاسیگاه ضص عانون اساس » «تأسیس د یت قوع » دا د انطناق املتری نوا «جایگواه
قوع ایران خواهک داشت4.
سا ی فقی » د نظا
اعع
 .5عهوان گزا ش :نکات پیرامون نظا پرداخت قوق مزایای مکیران د نخش عموم ت شما ة مسلسل54339 :ت
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/986677
تا یخ انیشا 5931/6 /59 :ت عانل دسیرس ن آد :
 .8ای د ای است مقا هنریت تأ یکار مکر ی د مو د یز اعمال نظا ر نر تمام دسویگاههوات از جملو
دسیگاههای زیر نظر ایشان ردهانک نر اهمیت ضر ر آن اصورا زیوکهانوک .نورای نمونو .ک :دیوکا نوا
دانشهویان دانشگاه امیر نیرت مو خ 03/58/3 :عانل دسیرس ن آد :
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7585
https://b2n.ir/18111

 .9ای نظر عانل دسیرس د آد زیر است:
 .4ی د فرة اعیقاد ن نظا د گانگ نیز نایک تهها ماهیت ای د مصکاق ا یک دانستت اال ا ا دانسی
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دالیل نرتری نظا یگانگ د مایکیت اموال عموم شامل موا د زیر است:

 .1انطباق با اجتهاد مستمر و پویا
مطانق اصل  8عانون اساس ت جمهو ی اسالم ت نظام است تحقق اهکاف خوود ا از طریوق
«اجیهاد مسیمر فقهای جامصایشرایط» نراسا یاب سهت دننال م هک.
ای اجیهاد مسیمر د مهانص شرع ت د قیقت اسویهنا کوا شورع موضووعارت نعوک از
تحلیل «شرایط زمان صک » آنها نیز نر س انعاد یژگ های مخیلف موضوعار سههیکن
انعاد عضایاست .پویای اسیمرا اجیهادت ن نر س مسابل نوظهو اعیضابار زموان مکوان
خاص هر موضوع انسی است ن دننال نیان ا کا آنهاست (جهات ت .)47 :5913
آنچ اجیهاد مسیمر پویا ا از اجیهاد ایج ایسیا میموایز مو هوکت ایو اسوت و ایو
اجیهادت اسیهنا ا کوا ایهو د همة شلون یک کومت نظر ن ا کوا فقهو نوا نگوورش
کوومی مال ظوة تأثیر هر کم از ا کا د « یفیت مطلوب ادا ة نظا سیاس » خواهوک
د فق ایجت موضوعار مسابلت ن شکل فردی ن د از هور گونو مال ظوة
نود .د ای
کومی نو ن عهوان شهر نکی از افراد یک شو ت مو د اسیهنا عرا م گیرنک .طنیعیاً نووع
از جانب فقی د ای د دیکگاه ا اب م شودت میفا ر خواهک نود (ایزدهو ت
فیوا ا ا کام
.)567-565 :5934
سؤال ای است آیا آنچ «فق کومی اجیهاد مسویمر» د پو آن اسوت و هموان
امل ادا ة انسان اجیماع از
« یفیت مطلوب ادا ة نظا اجیماع » «طرا تلو ی اعع
گهوا ه تا گو » (خمیه ت  )665 :5965استت نو موک «یکپوا چگ نظوا مایکیوت عمووم
نییهیاً کر د نظو ا قووع ت نظوا شوفافیت د موکیریت موای ت تسوهیل د نظوا ر »...
الجر د نسیا ی از موا د ن «پرا هکگ یا خو د
ن دست م آیک یا د گانگ د ای نظا
عوانی »ت «عک امکان مکیریت نهیه »ت «ایهاد ساخیا های موازی»ت «عوک شوفافیت موای » ...
مهیه م شود؟5
گفییا «تحلیل شرایط زمان صک ایار» از ایزامار عطع اجیهاد پویا مسویمر اسوت
عواعک فقه  -قوع میفا رت نظا قوع ایران ا ن عواعن دچا خواهک رد ن نخش از آنان اشا ه شک.
« .5فق ما از طها ر تا دیار نایک ناظر ن ادا ة یک شو ت ادا ة یوک جامعو ادا ة یوک نظا ناشک .شما ی د
اجص ن ما مطلق یا فرضا ما ایحما فکر م هیکت نایک توج داشی ناشیک ای د
ناب طها ر ها
یکها از ادا ة زنکگ ای جامعو ت تأثیری خواهک داشتت تا نرسک ن انواب معامالر انواب ا کا عام ا وال
جود دا د .نایسی همة ایهها ا ن عهوان جزب از مهموعة ادا ة یوک شوو ت
ناع انوان
شخص
اسیهنا نکهیا .ای د اسیهنا اثر خواهک گذاشت گاه تغییرار ژ ف ا نو جوود خواهک آ د .سخهان
مقا هنری مو خ 5907/6/95ت عانل دسیرس ن آد http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=42516 :
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همانگون د نر س منان «نظریة یگانگ د نظا مایکیت عموم » نیز نیوان شوکت توجو نو
فضای صک ایار نشان داد تفکیک مایکیت مسلمی از مایکیت اموا نو دییول فضوای سیاسو
ا ا نر خلفای ظایا سو اسیفادة آنها از نیتایموال نووده اسوت .همچهوی «اخویالف تعنیور د
ایار» عامل اصل دیگر د ایهاد تفکیک نی اموال نود نهاییاً نا توج ایهک تعلق انفال ن اموا
ن موجب یثیوت تقییکیو اسوت (سوعکیت )581-541 :5911ت مو تووان گفوت ایو تفکیوکت
نم توانک موجب پ یزی نظا فقه  -قوع سپس سازمان میفا ر نرای هریک از اموال اموا
اموال مسلمی گرددت نلک ضانطة ا ک (مصایح عموم ) ش مکیریی یکسان ا م طلنک.

 .2فلسفۀ «تدوین قانون اساسی» و «تأسیس دولت حقوقی»
د یک نظا اجیماع ت عانون اساس تک ی م شودت نایک توج داشت ای سهک چو
ههگام
اعیضابار یوازم نرای نظا قوع ادا ی شو ن همراه دا د.
اژة التی « هسی توسیو» 5د اصل ن معهای «ساخیا ت نافوت اسویخواننهوکی» جامعوة
ت معوان
سیاس است .مراجع ن دابرهایمعا فها فرههگهای مخیلف از جمل فرههوگ ال
دیگری نا ا نردهای گوناگون نرای ای اژه ن دست م دهک 8از آن جملو «سلسول اعموال
ههها ی د جهت شکل دادن ن یک مهموع »ت «تر یب اجزای یک امر ل »ت «عوانی اصوی
انوط نوی فرمانر ایوان
مرنو ن جماعت انسان » سرانها «آن دسی از عواعک قوع
فرماننران ا انیظا م نخشک» است.
نا توج نو معوان موذ و نوا نگواه نو یشو هوای تشوکیل جواموص از یوث توا یخ
جامع شهاخی م توان ادعا رد هر گون گر هنهکی انسان ت ن محض خر از مرا ل نک ی
مسیمرت یز مواً صوا ب تر ینو ممیواز
مقکمات تنکیل خصلت ز دگذ ن ایت مکا
میمایزت اسیخواننهکی مشخصت نظوا سواخیا ی میموایز از سوایر جواموص د نییهو «عوانون
اساس » است .ال چ ای عانونت عرف ناشک؛ چ موضوع ت چ ن شکل مک ن مرتب د آمکه
چ مهموع ا ی از عواعک ا کا پرا هکه ناشکت د اصل موضوع تفا ت جوود نوکا د (عاضو ت
.)97-95 :5905
نر ای اسا ت نا تک ی عانون اساس د جمهو ی اسالم ایران ا ا ساخی آن نر نظا
قوع شو پذیرفی ایا اعمال عوک ر الیوتت د ن جامعوة سیاسو میشوکل از «یوک
 Constitution .5د زنان فرانس  :هسیییوسیون constitutionت د انگلیس  :انسیییوش  constitutionد نیشویر
زنانهای ا پای نا همی تقریب نا انکک تفا ر د تلفظ امال اسیعمال م شود.
 .8همچهی د فرههگ نسیر ذیل اژة « »constituteن «ایهاد ساخیا خاص» اشا ه شکه است:
”“to give a certin office or function to; appoint
http://www.yourdictionary.com/constitute#FyJKSMvRZRxHDxiG.99
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ساخیا ت نافت اسیخواننهکی» عرا گیرد .د قیقتت عانون اساسو و «دسوی ای از عواعوک
انط نی فرمانر ایان فرماننران ا انیظوا مو نخشوک»ت سواخیا ی ا ایهواد
قوع است
م هک ا الً مقا الیت فقی ا د أ خود ن عهوان مشر عیتنخوش نو ول سوا ت
ساخیا قوع دا د ثانیاً نهادهای قوع مشر عیتیافی ا مشخص م هک .نر ایو اسوا ت
اعمال الیت ی فقی نر تمام شلون از جمل انفال سایر مصادیق اموال عموم ت ن صوو ر
نظا مهک از طریق نهادهای مشر عیتیافی ت صو ر م پذیرد ن تعنیر مقکمة عانون اساسو ت
ای عانون ساخیا های موجود د آن «زمیهة تحقوق» هنوری فقیو جوامصایشورایط ا فوراها
م هک .ن عال ه د ک گذ از «شیوههای ا یی نسیط مکیریت جامع » گا نهادن د اسیای
تشکیل «د یت قوع » 5نیز مؤیک ای موضوع استت چرا مفهو «د یت قوع »ت میشکل از
معیا های چون «نظا مهک نودن نهادهای میشوکل»ت د عوی «داشوی جهنو هوای سیاسو
ایکبویوژیک» «گریز از هر گون شخصگرای د د یت اهکاف آن» است8.

 .3حفظ جایگاه واقعی والیت فقیه و تفکیک سمت «رهبری» و «مدیریت»
ی فقی د نظا جمهو ی اسالم ایرانت صال یت اهنری الن هکایت ل امو شو
ا دا استت 9داخل نمودن ای مقا ن مسابل فرع ت غیر الن اجرای (نهز موا د مصرح
عهکاالعیضا ن خاطر ساسیت های خاص ن ای مقوا سوپرده شوکه
د ع انون اساس
است) مههر ن فاصل گرفی از انها ظایف اصیل مغفول مانکن از صال یت های والن
خواهک شک.
4
د دانش مکیریتت « هنری» فرایهک تغییر هکفدا ی است از آن طریقت هنر پیر ان نو
مک مقصود مشیرک ن ها م پیونکنک ر وت نو سومت چشواانوکاز ا آغواز مو ههوک .اموا
«مکیریت» 1ن معهای دسییان ن اهکاف سازمان ن شیوهای موؤثر وا ا از طریوق نرنامو یوزیت
1. Legal state

مسیلز جود نظا قوع هرمو شوکل
« .8ن نظر م سک د یت قوع اجک د جهن ناشک :نخست جهنة قوع
دا ای سلسل مراتب ضمانت اجرا است جهنة دیگرت جهنة سیاسو ایوکبویوژیک اسوت و نو موجوب آن د یوت
قوع د اعص ن طرف خهث نیست .از مهظری دیگرت د یت قوع ت د یت قوق عقالی اسوت ایو تعریوف نور
منهای عهاصری چهک است :انکا هر گون شخصگرای د د یت اهکاف آن ( »...یژهت .)501-506 :5915
 .9مسیفاد از مقکمة عانون اساس ت نراسا الیت امر امامت مسیمرت عانون اساسو زمیهوة تحقوق هنوری فقیو
جامصایشرایط ا از طرف مرد ن عهوان هنر شهاخی م شودت آمواده مو هوک توا «ضوام عوک انحوراف
سازمانهای مخیلف از ظایف اصیل اسالم خود» ناشک؛ ای یعه نظا ر اهنری الن.
4. Leadership
5. Management
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د مقوا
سازمانکه ت ا مهکیان ت هکایت هیورل مهوانص سوازمان علموکاد مو شوود .ازایو
مقایس ت « هنری» مفهوم د اسیای «اعکا ن سمت تغییر» اسوت هنور نایوک نور علو نرنامو
«موکیریت» د اسویای
انگیزش ناالتر؛ یعه توج تمر ز ن نیاز دیگرانت صعود هکت د ای
«اجرای فرایهک د سازمان» ن شیوهای مطلوب است ).(Russell & Stone, 2002: 145
شایان ذ ر است نا توج ن اشا ه اصل  10عانون اساس ن « الیوت مطلقو امور»ت هنوری
امکان اسیفاده از « الیت مطلق » د تمام اموو مو جملو «انفوال ثور رهوای عمووم » ا
دا استت اما نایک توج داشت اصل نر انها امو از طریق مها ی عانون – ن اعمال الیت
مطلق – استت چرا نهکهای مانهک نهک 1ت5ت  3ت  55 57اصل  557عوانون اساسو نظوایر
آنت دالیت نر جود یا ضر ر جود نهادها نخشهای سیاسو دا د و هنوری طنوق مفواد
عانون ت از طریق آنها اعمال الیت م نمایک ال د موا د اسویثهاب و عموالً امکوان اعوکا از
طریق عادی نکالبل مخیلف جود نکاشی ناشک نا هکف های از تهگهاهوای اجرایو عوانون
ههگا ضر رت مشکلزا م گرددت نحث اسیفاده از « الیت مطلق » مطرح مو شوود و د
قیقتت جهنة اسیثها ضر ر دا د (نهف اسفاد محسه ت .)37 :5916
اعیقاد ن یز محول ردن امو ا میی «ن صو ر کا ثری» ن مقوا هنوریت اموری
مسنوق ن سانق از زمان آغازی تک ی عانون اساس نوده است .نورای مثوال نرخو از اعضوای
یو
مهلس تک ی نهای عانون اساس ههگا نر س اصل  33عانون اساس اصرا داشیهک
نظا ر نر انیخانارت ن دییل اهمیت توسط مقا هنری اعمال شود .د ایو میوانت نایوب بویس
مهلس 5ن عهوان فقیه آگاه ن صرا ت اظها م هک صال یت هنری نایک محک د ن مووا دی
ضر ر دا د جز از ایشان نم توان انیظا داشت از عهکة نهواد دیگور نرنمو آیوکت ناشوک
(مهلس شو ای اسالم ت  .)361 :5964نرخ اعضا پیشههاد دادنوک و یو نر سو تطنیوق
مصونار د یت نا عوانی مهلس نیز نر عهکة هنری عرا گیرد طنوق نظور یکو از مخایفوان
«شأن هنری ناالتر از ای است ا ا ن ای امو ساده مشغول هیا تا مثالً انطنواق نوا عوک
انطناق تصویبنامة د یت ا نا عانون نر س هک» ( 8مهلس شو ای اسالم ت .)339 :5964
مو د دیگری م توا ن از مشر ح مذا رار ای مهلس اسیخرا ردت پیشههاد نرخ اعضا
ن مهظو تصویب شر ذیل اصل  44عانون اساس توسط هنری نود نا ایو پاسوخ مواجو
شک ...« :نرخ از آعایان گفیهک مقا هنری ا اضاف هیا و اصوالً ا د نیسوت یوو اصول
مطلب د ست استت ن علت ایهک ایهها هم ی ذیلش نوشی شکه نر طنق عوانی  .عوانی م د
مهلس از مهلس م د ن شو ای نگهنان هیرل اسالم م شود اگر ا ییا نو چیوزی
 .5آیتاهلل د یر نهشی
 .8سخهان آعای نیار.

( ه).
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داشی ناشک د مهلس آیهکه شو ای نگهنان اضاف م شود نهانرای یک سلسل اشوکاالر ا د
نیست( 5 »...مهلس شو ای اسالم ت .)5146 :5964
نهانرای د ها نظور اعلیوت منهو نور موکیریت مسویقیا هنوری د تموام اموو مهوات
خوشنخیان از همان انیکای تک ی عانون اساسو نیوز فقهوای نصویری جوود داشویهک و نو
«نظووا یووافیگ قوووع »ت «سوواخیا مهک نووودن نهادهووای ادا ة جامع و » «تقسوویا ظووایف
صال یتهای خاص هریک از مقامار عوا» توج تأ یک داشیهک جایگاه االی الیوت فقیو
ا نا د ردن از امو اجرای غیرضر ت همچهان فیص فظ م ردنک.

 .4اصول قانون اساسی در مورد مالکیت عمومی
هرچهک د اصل  44عانون اساس  8از تعنیر مایکیت عموم اسیفاده شکه استت اما از ایو اصول
نم توان مصادیق مایکیت عموم ا ن صو ر امل ا صوا ورد .همچهوی د اصول  41عوانون
اساس « 9انفال» «ثر ر عموم » ن ا فی است .د جریان مشر ح مذا رار نهوای توک ی
ای اصلت مصادیق «انفال» «ثر رهای طنیع » نا یککیگر میفا ر علمکاد شکه  -موثالً امووال
مههول ایمایک ا د زمرة ثر رهای عموم معادن از انفال ن شما آمکه است -نا جوود ایو
تفا رت اما د نهایت چون ضانطة مصرف هر د عسات مصوایح عامو تعیوی شوکه اسوتت نورای
تمام ای مصادیقت کا ا ک د نظر گرفی شکه است همگ د اخییا کوموت اسوالم
مطانق مصایح عام مکیریت م شود4.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نا تأسیس نظا جمهو ی اسالم ایران تک ی عانون اساسو ت اعموال الیوت فقیو د عواین
 .5سخهان آیتاهلل مکا شیرازی.
 .8اصل « :44نظا اعیصادی جمهو اسالم ایران نر پایة س نخش د یی ت تعا ن خصوص نا نرنام یزی موهظا
صحیح اسیوا است .نخش د یی شامل لیة صهایص نز گت صهایص مواد ت ناز گوان خوا ج ت معوادن نوز گت
نانککا یت نیم ت تأمی نیر ت سکها شنک های نز گ آنرسوان ت ادیوو تلویزیوونت پسوت تلگوراف تلفو ت
هواپیمای ت شییران ت اه اهآه مانهک ایهها است ن صو ر مایکیت عموم د اخییا د یت است»...
 .9اصل « :41انفال ثر رهای عموم از عنیل زمی های موار یا هاشکهت معادنت د یاهات د یاچو ت دخانو هوا
ریا نیسوتت ا ث نوک ن
سایر آبهای عموم ت وههات د ههات جهگلهات نیزا هات نیش های طنیع ت مراتع
از غاصنی مسیرد م شود د اخییا کوموت اسوالم اسوت
ا ثت اموال مههولایمایک اموال عموم
تا نر طنق مصایح عام نسنت ن آنها عمل نمایک .تفصیل ترتیب اسیفاده از هر یک ا عانون معی م هک».
. .4ک :سخهان آیتاهلل نهشی د مهلس شو ای اسالم ت .5154 -5151 :5964
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مشخصت مک ن سازمانیافی عرا گرفیو و از اعیضوابار تأسویس «د یوت قووع » اسوت.
خاصیت یژگ ای نظا قوع ت تشکیل نهادهات تقسیا ظایف پیشنیه سمتهای است
د ها مشر عیت یافیگ از طریق جایگاه الیت امرت یک فوا غ از اسویثهابارت اغلوب تحوت
«هکایت الن» (ن مشمول مکیریت اجرای ) توسط مقا هنری اسوت .همچهوی ایو نهادهوا
میکفل ادا ة امو عموم «ن شیوهای سازمانیافی تخصص » هسیهک .د ایو میوان «نظریوة
د گانگ » عمالً ن ایهاد تشکیالر موازیت اسویثهابار مکور تنصورههوای میعوکد عوانون ت
اسیانکا دهای چهکگان د نهایت تشیت د امو قووع ت موای سوازمان وا ا نور امووال
عموم مههر م شودت مغایر نا پویشنیهو سواخیا های مشور عیتیافیو مهسوها د عوانون
ن مهظو انها همان ظایفت ایهاد شکهانکت است .ن عال ه مهاتر از آنت نو تقلیول
اساس
جایگاه « هنری» ن «مکیریت اجرای » مههر خواهک شک .همچهی نیول نو « یفیوت مطلووب
ادا ة نظا اجیماع » هکف اجیهاد پویاستت از طریق «یکپا چگ نظوا مایکیوت عمووم
نییهیاً کر د نظوا قووع ت نظوا شوفافیت د موکیریت موای ت تسوهیل د نظوا ر »...
سهلایوصولتر است.
د نظا د گانگ ت ن تهها د نسیا ی از موا د ن تهوع تعکد د عوانی خواهیا سیکت نلکو
د موا دی نیز عمالً نا خ تقهیه مواج خواهیا شک .نمونة ای مو د نهوک  9موادة  55الیحوة
نرنامة پهجسایة ششا توسع نود د جهت سامانکه فعاییتهای مو د نیاز نورای موکیریت
اسیفاده از دا ای ها اموال عموم ن تصویب مهلس شو ای اسالم سیکه نود .پوس از ایوراد
شو ای نگهنان ن دییل تسری آن ن انفالت هرچهک مهلس م توانست ای موضووع ا مهوو نو
اذن مقا هنری هکت اما نا مسیثها ردن امل انفالت سادهتری اه ا انیخاب رد .د مووا دی
نیز اصرا مهلست ن ا جاع مصون ن مهمص تشخیص مصلحت نظا مهیه م شود یو د
فرة تأییک ای مهمص ن طوالن شکن فرایهک تقهیه خواهک انهامیک .تصویب عوانون نرگوزا ی
مهاعصار مصوب  5919نمون ای از ای دست است.
هرچهک آغاز ر ت نظا قوع ن سمت نظریة یگانگ ا م توان د مهلس خنرگان عانون
اساس از انیکای تک ی عانون اساس دانست مصادیق میعکدی از آن ا نیز ذ ر ردت اموا از
نمون های اخیر ای ر ت یغو معافیت های ماییات نرخو نهادهوا نهیادهوا د 5917/57/51
استت اما همچهان نا نهک  8سیاستهای ل نظا د نخش مای (ن کاعل سانکن معافیتهای
ماییات )ت نهک  54سیاستهای ل نظا ادا ی (همسوسازی هماههگ دسویگاههوای ادا ی)
نهک  53سیاستهای ل اعیصاد مقا می (شفافسازی اعیصاد) فاصل دا یا.
از جمل اه لهای قوع ای مسلل ا الً اتخاذ یوة یکسوان توسوط شوو ای نگهنوان د
مواجه نا اموال عموم از یث عواعک ا کا ا ا نر مصادیق است .فا غ از صوحت یوا سوقا
هریک از نظرهات تشیت آ ای نهادهای اساس د نظا قوق اساس ت تأثیرار نهیادی اساسو
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نیز ن جای خواهک گذاشت؛ ثانیاً توج ن یکردهای اجیهاد پویات ن سمیت شهاخی نهادهوای
مشر عیت یافی د عانون اساس (تمام ساخیا ها نهادهای عانون )ت سیاستهوای لو نظوا
 ...شو ای نگهنان ا ن ر ت نیشیر ن سمت نظا یگانگ هکایت خواهک رد.
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 .85اسط ت عنکایحمیک ()5911ت نگرش سیسیم ن دی ؛ زیرنهوای ایگوهوای تموکن اسوالم
(نر س هویت اسیراتژیک دی )ت مشهک :مؤسسة مطایعار اهنردی علو معا ف اسال .
 .88همیلیونت پییر ()5903ت تایکور پا سونزت ا مک تکی ت تهران :هرمس.
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 .89امان ت مسعود؛ اسماعیل ت محس ()5935ت «مطایعة تطنیق مایکیت نفوت گواز د نظوا
قوق نی ایملل»ت مهلة نامة مفیکت 35ت ص 9.–86
های مل
 .84ایزده ت سیک سهاد ()5934ت «ماهیت فق سیاس »ت قوق اسالم ت د ة 58ت ص .565-567
 .81سیم ت ی ؛ عطن ت میالد ()5939ت «تحلیل نر مفهو نهادهای زیر نظر هنوری د نظوا
تقهیه ایران»ت دانش قوق عموم ت د ة 3ت ص .63-37
 .86نین ت محمک س ؛ نها زاده هههه ت مهیک ()5911ت «مالک تمییز انفال نسونت آن نوا
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 .80جحانت سعیک ()5919ت «فق نیازهای جکیک د د ه پس از اسیقرا کومت اسوالم »ت
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 .81عاض ت سیک انوایفضل ()5905ت «عانون اساس ؛ سویر مفهوو مهطووق از دیوک تطنیقو »ت
مهلة دانشککة قوق علو سیاس ت 81ت ص .83-01
 .83رم ت امک؛ محن ت دا د ()5930ت «تحلیل اصل  593عوانون اساسو جمهوو ی اسوالم
ایران منیه نر ماهیت اموال عموم »ت دانش قوق عموم ت د ة 88ت ص .575-588
 .97مؤم عم ت محمک ()5911ت « ی امر مایکیت اموال عموم »ت مهلة فق اهل نیوتت د ة
67ت ص .83-4
 .95یژهت محمک ضا ()5915ت «نگرش تطنیقو نور منوان سواخیا د یوت قووع » مهلو
پژ هشهای قوق تطنیق ت د ة 07ت ص .564-538
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.54339 :قوق مزایای مکیران د نخش عموم »ت شما ة مسلسل
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/986677

)ت «گزا ش نظرار نرخ موکیران5935(  گزا ش مر ز پژ شهای مهلس شو ای اسالم.99
.58980 :ا شهاسان پیرامون عوانی س گان مرتنط نا نفت»ت شما مسلسل
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/822563

)ت «صو ر مشر ح موذا رار نر سو نهوای عوانون اساسو5964(  مهلس شو ای اسالم.94
.  مهلس شو ای اسالم:ت تهران9 ».ا.ا.

د) پایاننامهها
)ت نر س انفال د عصر غینوت نوا تکیو نور مسوابل مسویحکثت5911(  سعکیت سیهعل.91
.) دانشککة ایهیار دانشگاه اما صادق (ع:( سایة د یری)ت تهران
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