
 

 

 

 رانیا حقوق در یداخل یعموم نظم یتئور بر ینقد

 
 یاحیر نوربخش

 

 

 دهیچک

 مـومی، ع نظـم  هـدف  .اسـت  بـوده  غرب یحقوق یها نظام جیرا اصطالحات از یعموم نظم
ـ تحد منظـور  به ها دولت اقتدار حفظ نیهمچن و افراد یاجتماع یزندگ به دنیبخش سامان  عمـل  دی
ـ ازا ؛است بوده شهروندان یها یآزاد و حقوق  ییشناسـا  و یعمـوم  نظـم  یتئـور  نیـی تب یرو نی

 پرسـش  حال است. یضرور یموضوع ها دولت اقتدار و ها یآزاد تعارض در آن یاحتمال مشکالت
 یتئور و یشهروند یها یآزاد و حقوق متضمن رانیا در یداخل یعموم نظم ایآ است، نیا یاصل

 نظـم  که است استوار هیفرض نیا بر یلیتحل یفیتوص روش به قیتحق نیا است؟ یحقوق منسجم
 و عناصـر  و منابع و یمبان و یمعان و است بوده الیس و یسطح یمفهوم رانیا در یداخل یعموم
 ابهـام  بـا  را یشهروند یها یآزاد و حقوق و یعموم نظم جهیدرنت دارد؛ ریمتغ و گنگ یها نمونه
 لسـان  از یعمـوم  نظـم  ۀواژ حـذف  افتـه، ی نیبنابرا تیدرنها کند؟ یم رو روبه یا پردامنه یمفهوم
 است. یحقوق

 .یعموم نظم حکومت، ،یشهروند حقوق ،یعموم یها یآزاد کلید واژگان:
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 مقدمه

 حقـوقِ  نظامِ و فرهنگ از برخاسته یعموم نظم اصطالح گفت انتو یم یاصل ۀمسئل انیب در
ـ  ؛اسـت  بـوده  یاجتمـاع  یزنـدگ  بـه  دنیبخشـ  سامان آن هدف و است غرب  یعمـوم  نظـم  یول
 و (17 :1395 ،انی)منصـور  ستین ریپذ امکان یفرد یها یآزاد و حقوق تیرعا بدون طرف کیاز

 ،گـران ید و انی)مـدن  است شهروندان یآزاد عمل دیتحد یبرا ها حکومت یابزارها گرید از طرف
 زمـان  و مکـان  بـه  وابسته و الیس یمفهوم ،یعموم نظم حقوقدانان شتریب نگاه از (.150 :1390
 ؛دانسـت  ریمتغ یمفهوم قِیمصاد و عناصر و منابع و یمبان و یمعان در را آن توان یم و است بوده
 ؛دکنـ  یمـ  مواجـه  یا پردامنـه  منـابعِ  و یمفهوم ابهامِ با را شهروندان حقوق یعموم نظم جهیدرنت
 ،یعموم نظم ۀدامن به انیبخش وسعت با و یعموم نظم گنگِ منابع و میمفاه از استفاده با درواقع
 ،یمرتضو و یانیازندر ی)گرج ردیگ یم دهیناد را شهروندان یها یآزاد و حقوق دولت یعمل طور به

 .دارد یپ در را شهروندان حقوق رفتن نیازب و نادرست یها قضاوت که (29 :1397

 6 ۀماد در بار نینخست یبرا را یداخل یعموم نظم ۀمقول ،غرب نظام از یرویپ به هم رانیا در
 حـال  (.93 :1384 ،ی)صـادق  کردنـد  مطـرح  ش1329 مصوب یحقوق یها همحاکم اصول قانون
ـ  رانیا یحقوق نظام ایآ که است الثس نیا دنبال به حاضر قیتحق  نظـم  رد منسـجم  یتئـور  کی
 شـهروندان  حقـوق  و هـا  یآزاد و یعمـوم  نظـم  منابع و میمفاه انیم ایآ یعبارت به ؟دارد یعموم
 ؟ریخ ای است برقرار الزم توازن و تعادل

 رانیا در یعموم نظم مشابه یها نهمون و منابع و یمبان و مفهوم که است نیا قیتحق یۀفرض
ــدارد؛ الزم تیشــفاف و صــراحت ــس ن ــاهم پ ــتحق تی ــوگ و مشــکالت ییشناســا قی  از یریجل

 یهـا  یآزاد و حقـوق  از انتیصـ  و یعمـوم  نظـم  ۀدربـار  متفـاوت  یهـا  قضـاوت  و ییگرا قهیسل
 مقابـل  در یاساسـ  قـانون  9 اصـل  مطـابق  کـه  ییهـا  یآزاد ۀهم نیتضم یعنی است؛ یشهروند
 .(10 :1394 ،ی)کعب دارد قرار یداخل استبداد

ـ یتحل» ازجملـه  یدمتعـد  یها پژوهش ،قیتحق نیا ۀنیشیپ خصوص در  نظـم  گـاه یجا بـر  یل
 آن سـندگان ینو .اسـت  گرفتـه  صورت همکاران و یچلب ۀفائق ارر «رانیا یحقوق نظام در یعموم
 ۀمحدودکننـد  عامل یعموم نظم یِمحور زمان و یمحور مکان ما کشور یحقوق نظام در معتقدند
 یعمـوم  نظـم  و شهروندان حقوق انیم یتعادل دیبا نیبنابرا است؛ شهروندان یها یآزاد و حقوق
 «هـا  یآزاد و یعمـوم  نظم تعارض در نگهبان یشورا یۀرو» ۀمقال در یمحمد حسن .شود برقرار
 یمصـطف  .دانـد  یمـ  یعمـوم  نظم قیمصاد و دامنه نییتع یبرا ابزار نیتر مناسب را یقضائ یۀرو

 نیـی تع و ریتفسـ » :دیگو یم «یعموم نظم مفهوم یبررس» ۀدربار یپژوهش گزارش در انیمنصور
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ـ م اسـت  دمعتقـ  پـس  .«اسـت  نشـده  روشن رانیا در یعموم نظم مصادقِ  و یعمـوم  نظـم  انی
 ارـر  «نظـام  حفـظ  و یعموم نظم یمفهوم یواکاو» است. برقرار ینسب تعادل یعموم یها یآزاد

ـ با یعمـوم  نظـم  ما حقوق نظام در دارد اعتقاد سندهینو است. یغمام یمحمدمهد ـ  دی  بـر  یمبتن
 یعمـوم  نظـم  یقـانون  یمبـان  و مفهوم تبعات و رادهایا به مذکور محققان یول باشد؛ ینید یمبان
 نیبنــابرا ؛انــد نپرداختــه شــهروندان یهــا یآزاد و حقــوق بــا رابطــه در رانیــا حقــوق در یداخلــ
ـ ا ینـوآور  از یعموم نظم به مربوط نیقوان تشتت و یمفهوم یناکارآمد یساز برجسته  مقالـه  نی
ـ ا بـه  یلیتحل و یفیتوص روش اب مقاله نیا .شود یم محسوب  ضـرورت  و پـردازد  یمـ  مسـئله  نی
 دهد. یم شنهادیپ و کند یم یبررس را کشورمان در یعموم نظم اصطالح در یشیبازاند

 یعموم نظم مفهو  .1

 پـس  ؛(93 :1384 ،ی)صـادق  شد مطرح فرانسه انقالب بروز با بار نیاول یعموم نظم اصطالح
ـ  ؛(136 :1392 ،ی)غمـام  دارد یفرانسو تلفظ با ییاروپا یمفهوم یاساس طور به یعموم نظم  یول
 جـامع  یفیتعر انیب در را حقوقدانان و است نشده فیتعر کشورها از یاریبس ۀشد مطرح نیقوان در
 گفته یعموم نظم از فیتعر ودو ستیب تاکنون که یطور به .است انداخته زحمت به آن از روشن و

ـ ب از نیقـوان  شـتر یب چراکه ست؛ین راهگشا چندان شورهاک ریسا در یقیتطب ۀمطالع است. شده  انی
 یعمـوم  نظـم  قیمصاد صیتشخ یبرا و (91 و 90 :1384 ،ی)صادق کردند یخوددار فیتعر نیا

ـ تعر ،هـم  حقوقدانان نیب (.82 :1384 )الفت، اند نداده یقیدق ۀضابط  نظـم  مفهـوم  از یروشـن  فی
ـ  و ندارد وجود یعموم ـ ا رد چـه  هـا  آن اختالفـات  ۀدامن  و عیوسـ  کشـورها  ریسـا  در چـه  و رانی
 تنـوع  زین حقوق مختلف یها شاخه در یعموم نظم (.149 :1390 ،گرانید و انی)مدن انتهاست یب

 اقسـام  و یعمـوم  نظـم  مفهـوم  بـه  رشـته  هر انمتخصص یها دگاهید تنوع سبب و دارد میمفاه
 کـه  رسـد  یمـ  نظر به نیابرابن ؛(109 :1392 ،گرانید و این ی)شهباز است شده آن یبرا یگوناگون
 امکـان  کـه  اسـت  پراکنده یقدر به فیتعار نیا .کرد انیب یاقناع فیتعر نتوان یعموم نظم یبرا
 کـرد  تعریف توان یم را ـوممفه نـیا معتقدند یا هعد که هرچند ،نیست یحداقل توافق به دنیرس
ـ ب قـت یدر حق ؛(136 :1390 ،گـران ید و انی)مـدن  باشد شتهدا وجـود  قحقو علم ۀرگست در که  انی
 یمفهـوم  اریمع و (6 :1395 ،گرانید و ی)الماس کند مشخص یقاض یبرا را ها مالك که یفیتعر
ـ تعر در پـس  ؛رسـد  یم نظر به ممکنریغ باًیتقر ،دهد قرار شهروندان اریاخت در یعموم نظم از  فِی
 اسـت  واحـد  یارافـز  نرم بسته کی مانند یعموم نظم ایآ که دیپرس طور نیا توان یم یعموم نظم
 کـه  وتریکامپ علم در مرورگر و کیگراف و روسیو یآنت و ندوزیو مانند دارد؛ گوناگون ییمحتوا که

 دارند؟ یخاص کاربرد و نام هرکدام



 ► رانیدر حقوق ا یداخل ینظم عموم یبر تئور ینقد 

 

93 

 اخـتالل  و یعمـوم  منفعـت  و یعموم عفت و یعموم تیامن گاه آن پاسخ، بودن مثبت در صورت
ـ  دهنده لیتشک عناصر توان یم هم را گرید مفهوم ها ده و حسنه اخالق و آمره قواعد و نظام  یمبـان  ای
 ها آن یکل عنوان ،حال نیدرع یول ؛دارند را خود خاص ۀجوهر و مفهوم هرکدام که دینام یعموم نظم
 1392 یاسـالم  مجـازات  قـانون  286 ۀمـاد  اسـاس  بـر  مثال یراب ست؛ین یعموم نظم جز یمفهوم
 در اخـالل  و بیاکاذ نشر و تیامن هیعل جرائم و افراد یجسمان تیتمام هیعل تیجنا مرتکب هرکس»

ـ دا و یسـم  مواد پخش و بیتخر و احراق و یاقتصاد نظام  گـردد،  فحشـا  و فسـاد  مراکـز  کـردن  ری
 اعدام به و محسوب االرض یف مفسد ،گردد کشور یعموم نظم در دیشد اخالل موجب که یا گونه به

ـ ا در یعمـوم  نظـم  گـاه یجا و مفهوم که است پرسش نیا یجا حال «.گردد یم محکوم ـ تعر نی  فی
 کند؟ یم شهروندان یها یآزاد و حقوق به یکمک چه و کجاست؟

ـ امن هیعل ای کند جادیا فحشا و فساد مراکز یشهروند اگر گرید یزبان به  یاقتصـاد  نظـم  و تی
 اقـدام  سـبب  بـه  ای یعموم نظم در اخالل علت به ،کند یجسمان تیتمام ضد یتیجنا ای کند اقدام
 اعـدام  االرض یف فساد ای قتل ای یاقتصاد هنجار در اختالل ای خانه فاحشه جادیا ای تیمنا خالف
 را آمـره  قواعـد  و یعموم منافع و یعموم عفت و حسنه اخالق یشهروند اگر نیهمچن ؛دشو یم
 آمـره  قواعد ای یعموم منافع ای حسنه اخالق گذاشتن پا ریز علت هب او یآزاد سلب بگذارد، پا ریز
 ؟است یعموم نظم نکردن تیرعا علت به ای

ـ  نقـش  ت،یاصـ خ یب یظاهر ۀبست همان جز یعموم نظم که است معلوم نجایا در  مفهـوم  ای
ـ گ بهـره  با تواند یم دولت بسا چه ،ندارد یگرید ـ ا از یری ـ  و گنـگ  عنـوانِ  نی  حقـوق  تیخاصـ  یب

ـ ا انیم اساساً رایز رد؛یبگ دهیناد را شهروندان  ۀرابطـ  آن قیصـاد م و یعمـوم  نظـم  از مفهـوم  نی
 .ستین حاکم یرگذاریتأر و معنادار

 از مستقل یمفهوم یعموم نظم ایآ که دیپرس طور نیا توان یم ،یعموم نظم از دوم فیتعر در
 یخصلت و کاربرد و مفهوم ییتنها به یعموم نظم خود یعنی باالست؟ مثال در یافزار نرم ۀبست آن
 ونقـل  حمـل  یقراردادهـا » ش1343 صـوب م رانیا ییایدر قانون موجبِ به مثال یراب دارد؟ ژهیو
 چه یعموم نظم نیا که است مطرح الثس نیا حال «باشد. یعموم نظم مخالف یستینبا ییایدر
 مشخصـاً  قرارداد نیا ،بود یعموم نظم مخالف ونقل حمل قرارداد اگر یعنی ؟دارد یمصداق و اریمع

 اخالل ای یمل تی)امن جرم ای تخلف کدام نقض اعتبار به یقاض و است یقانون ۀمقرر کدام مخالف
 قانونگـذار  چـون  کـه  اسـت  روشـن  رد؟یگ یم میتصم و...( یسم مواد پخش ای یاقتصاد نظام در
ـ  و مبهم مطلب کی ذکر به تنها ،ستیچ یعموم نظم قیدق فیتعر ،داند ینم  نظـم  نـام  بـه  یکل

 سـبب  بـه  را مـتهم  توانند یم محاکم که است دهکر باز را قهیسل و ریتفس در و دهکر اشاره یعموم
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 .کند بازخواست یعموم نظم مبهمِ و یذهن قیمصاد

 هـر  قادرنـد  هـا  آن و هاسـت  دولت اریاخت در برنده بر  کی یعموم نظم که تصور نیا درهرحال
  ۀقاعد جز یزیچ یعموم نظم واقعدر ؛رسد ینم نظر به حیصح آورند، دست به آن از را یدلخواه ۀجینت
 یعمـوم  نظم مثال یراب ست؛ین یشهروند یها یآزاد و حقوق ریمس در دولت نیماش حرکت حیصح
 ستندین برابر یاقتصاد سطح ازنظر قرارداد طرف دو که ییجا که باشد استوار مبنا نیا بر دیبا یاقتصاد
 بـه  بلکـه  نکنـد؛  ظلـم  مقابل طرف به تنها    نه ،دارد اریاخت در را یخدمت ای کاال انحصار دو آن از یکی ای

ـ ی یقرارداد ۀناعادالن شروط برابر در فیضع طرفِ از تیحما ـ توز یعن ـ  عی  کنـد  اقـدام  رـروت  ۀعادالن
 و یخـانگ  انشـعابات  و یبـانک  التیتسـه  و ها مهیب لیقب از یالحاق یقراردادها (.115 :1394 ،ی)کرم

ـ  ؛است طور نیهم و... یشهردار عوارض  یقراردادهـا  و روابـط  تمـام  سرنوشـت  تـوان  ینمـ  نیهمچن
 بـه  یعموم نظم یا شهیکل و گنگ مفهومِ یلوا در و سپرد یقضائ یۀرو و یقاض دست به را خاصاش

 (.149 تا 140 :1390 ،گرانید و انی)مدن کرد تعرض شهروندان حقوق

 کشور در نیشاه الیل نام به یشهروند با بشر حقوقِ ییاروپا وانید برخورد تعرض، نیا ۀنمون
 یهـا  یآزاد و بشـر  حقـوق  از تیـ حما ییاروپـا  ونیکنوانس 9 ۀماد اول بند اساس بر است. هیترک
 اساس نیابر .دارد یگروه ای ییتنها به را ینید شعائر یاجرا یآزاد حق یشخص هر 1950 یاساس
 یدخالت به منجر ،هیترک یعال آموزش مثسسات در یاسالم پوشش تیممنوع» :گفت نیشاه الیل
ـ د اظهـار  در خاص طور به و نید یآزاد بر او حق در رمشروعیغ ـ  «.اسـت  شـده  نی  منظـر  از یول
 اسـت  بـوده  ونیکنوانسـ  9 ۀمـاد  دوم بنـد  در مقرر مشروعِ مقاصد بیتعق در مزبور دخالت وان،ید

 شـعائر  یاجرا یآزاد حق ونیکنوانس نیا 9 ۀماد 2 بند موجب به (.38 :1393 ،آزاد ینیحس ،ی)زمان
 استدالل انیب از را خود که یزمان ،وانید درواقع است؛ شده یعموم نظم تیرعا به مشروط ینید
 آورد. یرو یعمـوم  نظم گنگ مفهوم به ،افتی عاجز یاسالم پوشش از یریجلوگ ۀنیزم در یکاف
 آن الیسـ  و عیوسـ  مفهـوم  و یعمـوم  نظم ۀبهان به که دهد یم نشان لیقب نیا از ییها مثال ذکر
ـ  ابهـام  درواقع شد؛ شهروندان حقوق رفتن نیازب باعث توان یم  مـانع  یعمـوم  نظـم  مفهـوم  یذات

 است. یعموم نظم در یتئور کی لیتشک

 یعموم نظم منابع و یمبان .2

 آن ،منـابع  امـا  اسـت؛  یاجتماع مفهوم ای دهیپد کی مولد یذهن عناصر یمبان ،نگارنده نظر به
ـ پد آن تمرکـز  محـل  قـت یدر حق و ینیع مراجع از دسته ـ تول یمبـان  مثـل  اسـت؛  دهی  کـه  آب دی

 اسـت؛  ییایمیشـ  و یکـ یزیف اعمـال  ریسا و عانیم عمل و ابرها و دروژنیه و ژنیاکس ۀدربردارند
ـ ی ،آب بـه  داشـتن  یدسترسـ  و یآور جمـع  و رهیـ ذخ یهـا  محـل  از اند عبارت آب منابع یول  یعن
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ـ  عناصر ،یعموم نظم یمبان از نگارنده منظور حال آن. منابع گرید و ینیزمریز یها سفره  و یذهن
 کی افراد شتریب ای مردم ۀهم اعتقاد مثال یبرا است؛ یکل توافق و عام نظم کی خالق یافزار نرم
ـ  را ینظمـ  تواند یم یهمسر تک تیرعا به گرید ۀجامع و یدار روزه به جامعه  کـه  آورد وجـود  هب
ـ ا بـه  نگارنـده  .است عام و مشترك نظم آن خالف یچندهمسر ای یخوار روزه  و عـام  اعتقـادِ  نی

 بتوانـد  تـا  اسـت  قبولم همگان دید از که یباور و اخالق یعنی ؛دیگو یم حسنه اخالق مشترك،
ـ ا اگـر  نکنـد.  چـه  ،کند تیحما عام توافق نیا از قانون چه .کند جادیا عام توافق کی  توافـق  نی

 ینظمـ  نیچنـ  یمبـان  امـا  ؛است یعموم نظم منبع قانون صورت آن در ،شود قانون وارد یعموم
 قانون. نه ،است حسنه اخالق

 قانونگـذار  عبـارت  تشتت و تنوع نکهیا به باتوجه و منابع و یمبان فیظر مرز انیم همسامح با
 یحقوق نهاد نیا قلمرو و مختلف مواد در یعموم نظم اصطالح یریکارگ به در که است یا گونه به
ـ ا یمبان و منابع توان یم پس ؛(158 :1397 ،یباریرزانژادجوی)م دکن یم دشوار منابع ثیح از را  نی
ـ تعب بـه  و رمـدون یغ یماد عوامل و قرارداها( و نی)قوان مدون یماد عوامل یطورکل هب ار نظم  ری

 و تعـرض  و اخـتالل  و شورش و فتنه باعث که دانست یعوامل نوع هر آکسفورد یحقوق فرهنگ
ـ ا بـه  ها حکومت برداشت البته ؛باشد آرام یزندگ مانع و شود صلح مخل که مزاحمت  ،عوامـل  نی
 (.142 :1392 ،ی)غمام است متفاوت

 و یاساسـ  و یفـر یک نیقـوان  به تنها یعموم نظم به مربوط منابعِ ییفردگرا مکتب اساس بر
 مصـون  یعموم نظم قواعد تجاوز از یخصوص حقوق نیقوان یول دارد؛ اختصاص یادار و یاتیمال
ـ فردگرا نظـر  مطـابق  .اسـت  مطلق نهیزم نیا در اشخاص یآزاد و ماند یم  نظـم  بـه  اسـتناد  ،انی
 یحقـوق  عمـل  صـحت  بـر  اصل ،یعموم نظم با مخالفت و دیترد قعموا در و استثناست یمومع

 شـده  انجـام  عمـل  فساد به مشکوك یها نهمون در انیگرا جمع نظر اساس بر اما ؛است ،شده انجام
 در آن از پـس  و کـا یآمر یحقـوق  نظـام  در یعمـوم  نظم (.88 و 87 :1384 )الفت، شود یم حکم

 یهـا  نظام در و است یفریک حقوق ۀحوز در یعموم نظم به ها آن قیمض دگاهید نیبَم  انگلستان
 عضـو  یکشـورها  در (.142 :1392 ،ی)غمـام  شود یم محسوب تیجنا کی حد در آنگلوساکسون

 توصیف یمـ وــ عم نظـم  به ،باشد ارقر که یا هقاعد هر یابر کدستی رمعیا دو ،هم اروپا یۀاتحاد
ــ یواح باید :نکــهیا اول ،ستا زمال ،دشو ــوا خطر کی  رـــه نهفقط ،باشــد یجــد مــالًکا و یقع
 شـده  انتخاب ۀمعجا یسساا منافع از حمایت باید یمعمو نظم فِهد :دوم ه؛قاعد کی به یوزاـتج
 قـانون  تنهـا  یعمـوم  نظم منبع ییفردگرا مکتب منظر از نیبنابرا ؛(188 :1386 ،انی)کسج باشد
 ۀزمـر  در هـم  عـادت  و عرف و حسنه اخالق ونقان از ریغ انیگرا جمع مکتب منظر از یول ؛است
ـ ا گـذار  قانون که است روشن است. یعموم نظم منابع  احـوال  بـه  مربـوط  قواعـد  اغلـب  در رانی
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 را یمبـان  نیا و نکرده یرویپ ییفردگرا مکتب یفکر یمبان از تیمالک و اموال حقوق و یشخص
 قـانون  975 ۀمـاد  نگارنـده،  قاداعت به (.88 و 87 :1384 )الفت، است کرده محدود یعموم نظم با
ـ ا یعمـوم  نظم منابع که دهد یم نشان گرید علت به ای عبارت ذکر با یمدن  گسـترده  اریبسـ  رانی
 میدار سروکار گرید واژه چند با ما یعموم نظم لیتحل و یکالبدشکاف ۀمسئل در که یطور به ،است
ـ ا .میکن یابیارز یعموم نظم با اسیق در را ها آن دیبا وناخواه خواه که  از انـد  عبـارت  واژه چنـد  نی

 (43 :1388 ،نی)نـو  یعموم خدمات و یمل منافع و یعموم استیس و یعموم عفت و آمره قواعد
 .میکن یم یبررس ها آن از یتعداد فقط حاضر حال در که گرید نیعناو یاریبس و

 یعموم اخالق .1 .2

ـ  درست ۀدربار که است ینشیب ،منش و تفکر و اخالق یطورکل هب  اخـالق  نادرسـت بـودن   ای
 یها ارتباط و قانون و حق و پوشاك و خوراك و آداب و فرهنگ و رسوم و باورها ازجمله یعموم
 مثالً ؛داند یم یاخالقریغ را قانون مواد یبرخ اخالق، یگاه کند. یم قضاوت ها معاشرت و یجنس
 وجـوه  یبرخـ  اسـت،  یخالقرایغ یعمل که یدرحال کند؛ زیتجو را همسر هیتنب قانون، دارد احتمال
 قـانون  تـوان  ینم یول ؛است یراخالقیغ یکار ییدروغگو مانند گنجد؛ ینم قانون ۀریدا در اخالق
 ،اسـت  عیشـا  کـه  چنـان  آن پس ؛(57 :1392 ،یسکی)زاگز کرد وضع ییدروغگو منع ۀدربار یعام
 گـاه  و گرنـد یکدی کنـار  در و موافـق  گـاه  که است یوشوهر زن ۀرابط مثل قانون و اخالق ۀرابط

 نظم و قانون یجا به توان ینم را یاخالقریغ یمبان ،است مسلم آنچه یول اند؛ متارکه در و مخالف
 .رفتیپذ یعموم

 و گونـاگون  اریبس اما است؛ ما نیقوان در یعموم نظم منابع از یکی ،یعموم اخالق یها جلوه
 مروج که کند یم ادی سوگند جمهور سیرئ ،یاساس قانون 121 اصل مطابق رسد. یم نظر به لغزنده
  یاسـالم   اخـالق   یـۀ پا بر  دیبا خانواده به مربوط   نیقوان  ۀهم 10 اصل طبق و باشد اخالق و  نید

 .کننـد  رفتـار  رمسـلمانان یغ با  حسنه  اخالق اساس بر دیبا مسلمانان و دولت 14 اصل برابر .باشد
 )عفت یاخالق عمل  و یعموم نظم خالف که یعمل هر یعلن یها همحاکم 165 اصل از برگرفته
 یهـا  همثسس و ها وزارتخانه یانسان یروین یبازساز قانون 18 ۀماد .ستین رفتهیپذ ،باشد (یعموم
 یعمـوم  اخـالق  خـالف  اعمـال  کـه  کنـد  یمـ  مقـرر  ش1360 مصوب دولت به وابسته و یدولت
 مشـروبات  از فادهسـت ا .3 ؛فجـور  و فسق به تجاهر .2 ؛یعموم عفت یمناف اعمال .1 از اند عبارت
ـ رعا .5 ؛یشـغل  شئون و شرافت و تیثیح خالف رفتار و اعمال .4 ؛موادمخدر و یالکل  نکـردن  تی

 حه.یقب صور و مستهجن یها سکع و مبتذل ینوارها عیتوز و نشر .6 ؛یاسالم حجاب

 در یعمـوم  نظـم  یمبان از گرید یکی حسنه اخالق از یمدن قانون 1295 و 975 و 960 مواد
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 .ستین روشن چندان هم یعموم نظم به نسبت حسنه اخالق تیموقع یول د؛یگو یم سخن رانیا
ـ  نیقوان مخالف که یحدود در تواند ینم کس چیه 960 ۀماد اساس بر  از باشـد  حسـنه  اخـالق  ای
 ۀمـاد  سـبب  نیهم به است. قانون شأن هم حسنه، اخالق ماده نیا در .کند نظر صرف خود یآزاد
 نظـم  و شـده  طـرح م نیقوان مخالف اگر سند مفاد که دهد یم دستور یرسم اسناد دفاتر قانون 30
 1295 ۀمـاد  مطـابق  نـد. ک ربـت  و میتنظ را سند تواند ینم سردفتر باشد، حسنه اخالق ای یعموم
ـ ا حسـنه  اخـالق  ای یعموم نظم به مربوط نیقوان مخالف دینبا یخارج اسناد مفاد  در .باشـد  رانی
 حسـنه  اخالق حقوقدانان یبعض دگاهید از نیبنابرا ؛است یعموم ظمن یۀپا هم حسنه اخالق نجایا
 کـه  اسـت  تیحاکم به منسوب یعموم نظم رایز آورد؛ شمار به یعموم نظم از جدا یمنبع دیبا را
ـ اکثر یاخالق خواست در، شهیر حسنه اخالق یول است؛ شده حقوق قلمرو وارد  و دارد جامعـه  تی
 ،یبـار یرزانژادجوی)م اسـت  نشـده  حقـوق  قلمـرو  وارد کنونتا لیدل هر به که است یمردم ینهاد
1397: 163.) 

 ۀواسـط  به ای است حسنه اخالق خالف که دنندار ییاجرا ضمانت ینیقوان 975 ۀماد یمبنا بر
 اخالق ،ماده نیا در .باشند یعموم نظم مخالف گرید لعل به ای جامعه احساسات کردن دار حهیجر

 یعمـوم  یها دادگاه یدادرس نیآئ قانون 6 ۀماد برابر و است یومعم نظم منابع و عناصر از حسنه
 نظـم  مخل که ندارند ارر بیترت دادگاه در ییقراردادها ش1379 مصوب یمدن یمبان در انقالب و

ـ پا عبارت اما ؛باشد شرع نیمواز ریمغا و حسنه اخالق خالف ای یعموم  هـم  ذکرشـده  ۀمـاد  یانی
 اخـالق  ،حسنه اخالق یعبارت به .باشد شرع نیمواز مخالف دیبان حسنه اخالق نکهیا به دارد اشاره
 حسـنه  اخـالق  کـه  اسـت  یحال در نیا است. یمذهب اخالق بلکه ست؛ین جامعه ینعقال و یعرف
ـ ا تفاوت (.43 :1388 ،نی)نو باشد داشته یمذهب ۀشیر یگاه و یعرف ۀشیر تواند یم یگاه  دو نی
ـ  مـذهب  نگـاه  از کـه  زد مثـال  خانـه  در گسـ  ینگهـدار  ۀبـار در نمونـه  یراب توان یم را  یعمل
 .است یاخالق یعمل جامعه متخصصان و عقال از یبعض دید از یول است؛ یراخالقیغ

 از یعموم نظم نکردن تیرعا علت به شهروندان یآزاد عمل دیتحد به مختلف نیقوان نیبنابرا
 یاخالق میمفاه از یعیوس فیط خود که اخالق یعنی ؛است پرداخته نظم نیا یمبان از یکی منظر
 ،ردیـ گ یبرم در را و... حسنه اخالق و یاسالم مذاهب در یاسالم اخالق و یعموم اخالق لیقب از

ـ ا در یعمـوم  نظـم  یقانون منابع از شده گفته یاخالق یمبان شک بدون  اخـالق،  امـا  ؛اسـت  رانی
 محـدود  تنها یاخالق رفتار و نددار ییواال یاخالق یارهایمع انیاد اغلب و ستین نید به منحصر
 روسلوكیس یاخالق نیمواز طبق تواند یم ست،ین ندارید که یکس آن یحت ؛شود ینم ندارانید به
 :1392 ،یسکی)زاگز باشد یاله حکم و یوح بر یمبتن زین یاخالق اصول که ندارد یضرورت و کند
 ثـل م ،یاسـالم  اخـالق  سـنخ  از یعمـوم  اخـالق  خـالف  اعمـال  از یبخشـ  گرید از طرف (.57
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ـ  اخـالق  خالف گرید یبخش و یاسالم حجاب نکردن تیرعا  مثـل  اسـت؛  جوامـع  شـتر یب یعرف
 یاخالق میمفاه از یعیوس اریبس ۀریدا رانیا در یعموم اخالق رو نیازا .یالکل مشروبات از استفاده
 تـر  عیوسـ  اریبس را اخالق منظر از یعموم نظم ۀریدا یعبارت به .ردیگ یم بر در را متشتت اما است؛
 است. داده گسترش یحقوق یها نظام ریسا از

ـ ا در یعمـوم  نظـم  بـا  رابطـه  در یعمـوم  اخالق ۀگستر ،ادشدهی یقانون مواد بر بنا پس  رانی
 و کنـد  ینمـ  محـدود  وجـدان  نکوهش به را آن یاخالق مجازات رایز ؛است یاخالق هر از تر عیوس

 مثـال  یراب زد؛یآم درهم را گناه و مجر مفهوم تواند یم که دارد دنبال به یاخرو و یویدن مجازات
 دختـر  ازدواج امکـان  و دختـر  و پسـر  ازدواج در پدر اذن و پسر ای دختر لِیتحص در فرق گذاشتن

 آن بـودن  رممکنیـ غ و رمسـلمان یغ زن بـا  مسـلمان  مرد موقت ازدواج زیتجو و پدر اذن با نابالغ
 از زن خـروج  و فرزنـد  قتـل  علت به پدر قصاص نداشتن و رمسلمانیغ مرد با مسلمان زن ۀدربار
 نکـردن  خـالف  و شوهر از زن یجنس نیتمک و شوهر اقامتگاه از زن تیتبع و شوهر اذن با منزل
 یبانیپشـت  آن از یعمـوم  اخـالق  که است یمسائل یشهروند یها حق لیقب نیا از یاریبس و آن
 ریسـا  در کـه  اسـت  یحـال  در نیا رود. یم شمار به رانیا در یعموم نظم مظاهر از یول ؛کند ینم

 معلـوم  ،شـد  گفتـه  آنچـه  از پـس  برابرند. یاخالق یمبان لیقب نیا برابر در مردان و زنان کشورها
 از یکـ ی ۀچـ یدر از یعمـوم  نظـم  گنگ مفهوم یلوا در را شهروندان حقوق توان یم که شود یم
 .گرفت دهیناد یعموم اخالق یعنی آن یقانون یمبان

 یعموم احساسات .2 .2

 یها شکاف از یکی بلکه ست؛ین یعموم نظم منبع یعموم احساسات که نظرند نیا بر یعضب
 ؛داننـد  یمـ  برابر احساساتشان با را القخا معمول طور به هم، مردم از یاریبس است. یعرف اخالق
 جداگانـه  عبـارت  دو قالـب  در اما واحد اقیس و سبک با یمدن قانون 975 ۀماد در گذار قانون یول

 اخـالق  بـرخالف  کـه  توانـد...  ینم محکمه» :سدینو یم یعموم احساسات و سنهح اخالق ۀدربار
 موقـع  بـه  است یعموم نظم با مخالف جامعه، احساسات کردن دار حهیجر ۀواسط به ای بوده حسنه
 یکـ ی را آن و دانـد  یمـ  حسـنه  اخالق از جدا را یعموم احساسات قانوگذار نیبنابرا «گذارد. اجرا
 .شناسد یم تیرسم به رانیا در یمعمو نظم منابع از گرید

 نظـم  گـاه یجا از یعموم احساسات ش1392مصوب یاسالم مجازات قانون 428 ۀماد موجبِ به
 یمفهـوم  یعموم احساسات گفت، توان یم قانون برداشت از یرویپ به پس ؛است برخوردار یعموم
ـ تعر سـر  بـر  یا کپارچهی توافق هم یشناس جامعه هرچند دارد. یعموم اخالق از مستقل  واژگـان  فی
ـ دل نیهمـ  بـه  اند. یفرهنگ یمخلوقات احساسات است: معتقد رتزیگ فوردیکل یول ؛ندارد احساسات  لی
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 فـرق  مشابه تیموقع در ییاروپا زن کی با شوهرش مر  هنگام به یرانیا زن کی یاحساس شینما
 پـرورش  را خود احساسات چگونه دیگو یم ها آن از کیهر به که است جامعه فرهنگ نیا و کند یم
 بـا  احساسـات  اخـتالف  وجـه  نیتـر  مهم (.39 و 38 :1388 پور، انیک ،یخوراسگان ی)ربان دهد بروز و

 تجمـع  و موقـت  احسـاس  مثـل  اسـت؛  یاخالق رفتار بودن یرموقتیغ و احساس بودن یموقت اخالق
 احسـاس  از یفرد احساس البته ؛است رفته ایدن از یتازگ به که یمحبوب هنرمند داشتیگرام منظور به

 یفـرد  احساسـات  ۀونددهنـد یپ تواننـد  ینمـ  یاجتماع مسائل ۀهم و شهیهم و است متفاوت یگروه
 و حـوادث  و ینـاامن  و یخوشـبخت  احسـاس  مثل باشند؛ یجمع احساسات لیتشک و یهماهنگ یبرا

 امـا  ؛دهـد  ینمـ  دسـت  کـس  همـه  به که کاالها متیق تورم و یگران و آرامش و یعدالت یب و جرائم
ـ پ احساسـاتش  از که یکس یعنی باشد؛ یکاف تیعقالن فاقد است ممکن ساتاحسا  ،کنـد  یمـ  یروی
ـ نظ ؛بازماند درست کار انجام از است ممکن ـ تخر ری  تجمعـات  و اعتراضـات  در یعمـوم  امـوال  بی
 واضـح  نمونـه  کـه  کرد استفاده یمنف ای مثبت یبرا یعموم احساسات از توان یم نیهمچن ،یعموم
ـ  نـدارد؛  یکـاف  اقتیل و تیصالح که است ینامزد نفع به یعموم یآرا از استفاده ،آن  توانسـته  یول
ـ نظ ،هـم  احساسـات  .کنـد  جـاد یا کـاذب  احساسات و شور مردم در یانتخابات یها خطابه با است  ری
 یاحساسـ  نکـه یا جهینت است. متفاوت گرید مکان به یمکان از ای گرید جامعه به یا جامعه از اخالق
ـ از ،یاجتمـاع  اعتراضـات  در یعموم اموال بیتخر یحت ای تظاهرات رینظ  نظـم  خـالف  طـرف  کی
 و عواطـف  بـرخالف  یاقـدام  توانـد  ینمـ  دولت ازجمله یکس گرید از طرف شود. یم شمرده یمومع

 یکـ ی یعمـوم  احساسات از استفاده با شهروندان حقوق دیتحد نیبنابرا ؛دهد انجام جامعه احساسات
 .دارد تأمل یجا که است یعموم نظم یمبان از گرید

 یعموم عف  .3 .2

ـ ن را یعمـوم  عفت و حسنه اخالق حقوقدانان و قانونگذاران که شود یم دهید اوقات شتریب  زی
 و دارد حسـنه  اخـالق  از یمحـدودتر  قلمـرو  یعمـوم  عفت البته ؛برند یم کار هب گریکدی مترادف
 مثال یراب ؛کند یم ناراحت و متأرر را جامعه وجدان که شود یم یجنس مسائل ۀرندیدربرگ معموالً

 یهـا  مسـافرت  و یشغل فراوان یها یگرفتار علت به زوج اگر کشور چند در که کرد ذکر توان یم
 بطالـت  در را خود ۀهفت آخر زوجه و برد سر به خود همسر با را ها هفته آخر یحت ؛نتواند خود ادیز
 دوست کی خود یبرا تا دهد اجازه یو به که کند درخواست دادگاه از تواند یم ،ندیبب یهودگیب و

ـ پ بـه  او با و کند انتخاب JOUSE FRIEND نام به یخانوادگ ـ  تئـاتر  و نمایسـ  و یرو ادهی  بـه  ای
 یخـانوادگ  شئونات ای یاخالق نیمواز از یتخط نیتر کوچک آنکه بدون ،برود شام یبرا یرستوران
 جـرم  یحتـ  کشـورها  از یاریبسـ  در تواند یم یعرف ۀقاعد نیا که شود یم مالحظه رد،یگ صورت
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 (.44 و 43 :1388 ،نی)نو شود یتلق

 قانون 638 و 637 ۀماد یمبنا بر است. یعموم عفت از برداشت نیهم دیمث نیقوان یبرخ مرور
 مرتکـب  نباشـد،  تیزوج ۀقعال ها آن نیب که یمرد و زن هرگاه ش1375 مصوب یاسالم مجازات
 شـالق  ضـربه  99 به شوند، مضاجعه ای لیتقب لیقب از زنا از ریغ عفت یمناف عمل ای نامشروع روابط
 یحرامـ  عمـل  به تظاهر معابر و یعموم اماکن و انظار در یعلن طور به هرکس شد. خواهند محکوم
 یزنـان  و شد خواهد محکوم کند، دار حهیجر را یعموم عفت یول دارد؛ن فریک عمل آن نفس که کند
 ۀمـاد  برابـر  د.ونش یم محکوم حبس به شوند ظاهر یعموم انظار و معابر در یشرع حجاب بدون که
 عفـت  یمنـاف  جـرائم  ریسا و لواط و زنا جرائم به ش1392 مصوب یفریک یدادرس نییآ قانون 306
 ش1390 مصـوب  یگمرکـ  امـور  قـانون  موجبِ به شود. یم یدگیرس صالح دادگاه در میمستق طور به

 کـه  نوشته نوع هر و کاال و ها عالمت و صور و روزنامه و مجله و کتاب و شده ضبط ریتصو و صوت
 مـذهب  ایـ  یعمـوم  عفـت  ای یمل شئون ای یعموم نظم مخالف هنر و فرهنگ وزارت صیتشخ به
 فروشـندگان  مجـازات  و تخلفـات  به یدگیرس ۀنحو قانون .است ممنوع آن ورود ،باشد کشور یرسم
 کنـد  یمـ  دار حهیجر را یعموم فتع ای است شرع خالف مالءعام در ها آن از استفاده که ییها لباس
 رساند. یم مدد یجنس مسائل قالب در یعموم عفت مفهوم به زین

 یعمـوم  عفـت  کـه  اسـت  نیا ،شود یم برداشت یاساس قانون 165 اصل و مواد نیا از آنچه
 یفـر یک یعموم نظم مظاهر و عناصر از ،گرید از طرف .است یعموم نظم با مترادف طرف کیاز

 یبـدحجاب  ،لیقب از سنت و شرع از خارج یجنس روابط هرگونه باًیتقر و تاس عیوس یمفهوم واجد
 ضـمن  .ردیـ گ یم بر در را و... یجنس الفاظ از فادهاست و نما بدن یها لباس و شیآرا و یحجاب یب و

ـ نظ اسـت؛  نشـده  گفته یقیدق فیتعر و اریمع ،میمفاه نیا از یبرخ یبرا آنکه  مجـازات  قـانون  ری
 کسانی یمعنا به را یعموم عفت و یعموم اخالق که هجدهم( فصل) ش1375 مصوب یاسالم
 از و انجامد یم فریک به آن نکردن تیرعا طرف  کی از که یاسالم حجاب رینظ ای است کاربرده به

 عوامل دگاهید از است ممکن که است نشده مشخص قانون در آن تیفیک و محدوده گرید طرفِ
 عوامـل  و یدادگسـتر  قضـات  و هـا  یدادسـتان  رینظ ییضاق عوامل و یانتظام یروین مثل ییاجرا

 واگذار عرف صیتشخ به را آن توان ینم نیبنابرا ؛باشد متفاوت ،مختلف یفقها زین و یقانونگذار
 حقوق یعموم نظم منابع از گرید یکی و یعموم عفت کشدار یلوا در توان یم درهرحال اما کرد؛

 یعمـوم  عفـت  کشـورها  از یاریبسـ  در یهروندشـ  حقـوق  منظـر  از .گرفت دهیناد را شهروندان
 حـاکم  استیس عنوان به یگریروسپ کردن یقانون مثال یراب ؛ندارد یعموم نظم با یجد مخالفت

ـ نظر نیا مطابق داند. یم دیمف یحت و ریناپذ اجتناب را فحشا و کشورها یبرخ در  ینـوع  فحشـا  هی
ـ ا باشـد.  داشته یشغل یایمزا و کند نظارت آن رب دیبا دولت که شود یم محسوب شغل ـ رو نی  هی
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 صورت به زین عمل نیا 2002 یۀژانو در آلمان در د.یآ یدرم اجرا به ایاسترال و هلند کشور در اکنون
 (.255 تا 252 :1382 موند،ی)ر است هشد بیتصو یقانون کامالً یشغل

 یعموم بهداش  .4 .2

 از میمسـتق  طـور  بـه  کـه  ییهـا  یمـار یب خطر کاهش از است عبارت یطورکل به یعموم بهداشت
 نظـم  مظـاهر  از یعموم بهداشت (.142 :1394 ،ابیکام ،ی)جالل شود یم گرفته یطیمح یها یآلودگ
ـ ا .نـدارد  یروشـن  یحقوق گاهیجا یعموم نظم با آن ۀرابط رانیا در اما ؛رود یم شمار به یعموم  در نی
 یاصل مقصر و جامعه یمعمو بهداشت خصوص در یاصل محور دولت کشورها یبرخ در که است یحال
 در هـا  دولـت  مختلـف،  یکشـورها  یهـا  دادگاه از صادره یآرا اکثر در قیطر نیبد و است مسئول و

 انتقـال  ارـر  در کـه  یلیهموف مارانیب از یکی فرانسه، حقوق در مثالً ؛ندا هشد شناخته محکوم ها دادگاه
ـ د و کـرد  مطـرح  رانسهف دولت هیعل یتیشکا بود، شده مبتال دزیا یماریب به آلوده خون  ییاروپـا  وانی
ـ  ؛(115 تـا  107 :1387 ،ی)محمد کرد خسارت جبران به محکوم را فرانسه دولت بشر حقوق  در یول
 .داند ینم خسارت جبران به ملزم را خود کرونا ۀکشند روسیو قبال در دولت رانیا

 یعموم  یامن .5 .2

 ؛شـود  یمـ  اعمـال  یعمـوم  تیامن نیمتأ یلوا رِیز که ییها تیمحدود کیدموکرات جامعه کی در
 نیتضـم  یراسـتا  در و داند یم جرم را اموال ای یجسمان تیتمام هیعل خشونت که ییجزا نیقوان مانند
ـ تهد و هـا خطر کـاهش  ماننـد  ؛شود یم هیتوج ها یآزاد و حقوق یاجرا ـ  نصـب  مثـل  ییهادی  نیدورب

 یها دستگاه در اعتصاب حق تیحدودم و یعیطب یایبال نامطلوب آرار لیتقل ای یریشگیپ و مداربسته
 (.142 تا 140 :1394 ،ابیکام ،ی)جالل سرما فصل در سرپناه یب افراد به دادن پناه و یادار

 یعمـوم  نظم منابع و عناصر از یکی و یعموم تیامن نیتأم از ییها جلوه ذکرشده یها نمونه
 یرانیا قانونگذار اما ؛شود یم محسوب ساالر مردم ۀجامع کی در ها دولت یاصل فیوظا از که است
ـ  به قعموا یبرخ در را یعموم تیامن ای نظم اشتباه، یها برداشت با ـ  ۀمثاب  سـاده  اریبسـ  نظـم  کی
 یتلقـ  یعمـوم  نظم در اختالل را عمل نیا نکند، سوار را مردم یتاکس ۀرانند اگر مثالً پندارد؛ یم
 است ش1375 مصوب یحکومت اتریتعز قانون 618 ۀماد گرید مثال ؛(43 ،1388 ،نی)نو کند یم
 ،رمتعـارف یغ حرکـات  ای ساده جنجالِ و اهویه جادیا رفِصِ به را هرکس توان یم آن موجبِ به که
 و باشـد  نبـوده  یعمـوم  نظـم  در اخـالل  او قصـد  کـه  یدرصورت یحت ؛دانست یعموم نظم مخل
ـ  و یلیفـام  اختالفـات  و تیعصـبان  و یجـوان  غرور لیقب از یمسائل ۀواسط هب  راه ییدعـوا  ،یجزئ

 شـود،  داده زن بـه  خانواده استیر اگر که است یمدن قانون 1105 ۀماد یبعد مثال ؛باشد انداخته
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 موجـه  یزمـان  تنهـا  ،یعمـوم  نظـم  از حفاظت یمبنا بر حق دیتحد د.شو یم مختل یعموم نظم
ـ  فـراهم  را یاجتمـاع  کـالن  نظم خوردن برهم موجبات قطعاً مزبور حق اعمال که بود خواهد  دکن
 (.49 :1394 ،یتکیکم اتی)ب

 اخـتالل  مصداق زین سالح  حمل  بدون یحت  اجتماعات  لیتشک یاساس قانون 27 اصل مطابق
 یعمـوم  نظـم  مخل شک بدون که را قتل گرید یقعموا در یول ؛رود یم شمار به یعموم نظم در
 مصـوب  یاسـالم  مجـازات  قـانون  طبـق  مثال یابر ؛دکن یم خارج یعموم تیامن ۀریدا از ،است
 قـانون  موجبِ به قانون نیا اگرچه د.شون جامعه نظم در اخالل موجب است ممکن قتل ش1370
 یاساسـ  قانون 286 و 36 مواد موجبِ به باز یول ؛است منسو  ش1392 مصوب یاسالم مجازات
ـ یم و یسـم  مواد پخش و افراد یجسمان تیتمام هیعل تیجنا و محاربه لیقب از یجرائم  و یکروب

 نظـام  در هرچنـد  که است یحال در نیا .نشود یتلق یعموم نظم مخل است ممکن زین خطرناك
ـ  چیهـ  یول ؛دارد وجود یعموم نظم از یمتفاوت یها برداشت فرانسه یحقوق  را یعمـوم  نظـم  کی
 (.131 :1392 ،ی)غمام داند ینم ساده نظم معادل یسطح و طیبس مفهوم کی

 یعموم نظم مشابه یها نمونه .3

 یعموم منافع .1 .3

 همگـان  کـه  دیآ یم حساب به ارزشمند جامعه و افراد ۀلیوس به که است ییزهایچ ۀهم ،منافع
 یعمـوم  منـافع  (.49 و 48 :1394 ،ی)مکرمـ  اسـت  جامعـه  ممکـن  ۀدامن نیتر عیوس ۀرندیدربرگ
 رد البته ؛(7 :1393 زاده، )حاج باشند داشته را آن از بالقوه ۀاستفاد امکان ههم که است ییها ارزش
 و افـراد  ملمـوس  منـافع  تـا  دهد یم قرار ها دولت اریاخت در را یموجه عذرِ یعموم منافع یقعموا
 بـه  مربوط قواعد پسامدرن ۀشیاند در اما ؛(115 :1368 )آربالستر، دکن مالیپا را خاص یها گروه
 مـانع  و (جامعـه  بـر  حـاکم  تیاکثر )فرهنگ خاص فرهنگ با همسو دینبا جامعه در یعموم نظم
 جامعـه  در همگـان  منـافع  نـام  به ها یآزاد و حقوق ،تیدرنها چراکه ؛شود ها فرهنگ ریسا یادآز

 یهـا  زبـان  از اسـتفاده  منـع  مثل ؛(29 و 25 :1397 ،یمرتضو و یانیازندر ی)گرج دشو یم محدود
 و هـا  اسـت یس همـان  تـوان  یمـ  شـتر یب را یعمـوم  منافع پس ،یمل زبان تیحاکم علت به یمحل
 اسـتفاده  مـردم  ۀخواست و جامعه یرهبر یبرا مختلف ابعاد در که دانست ولتد یعموم یمش خط
ـ ته از پـس  که است یمقررات و نیقوان ۀرندیدربرگ دولت یعموم یها استیس .شود یم  ۀقـو  در هی

 مقـررات  ماننـد  شود؛ یم یسار و یجار جامعه از یبزرگ بخش در مقننه ۀقو در بیتصو و هیمجر
 نظـم  از یآنگلوساکسون انیب درواقع یعموم یمش خط و (44 :1388 ،نی)نو اتیمال اخذ به مربوط
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 نظـمِ  یِاعمـ  مفهـوم  بـر  دقـت  بـا  یحت ای تسامح قیطر از آنگلوساکسون حقوقدانان است. عموم
 (.143 تا 139 :1392 ،ی)غمام دانند یم کسانی یعموم یمش خط با را آن یعموم

ـ فعال ۀنحو قانون 18 ۀماد اساس بر یول رانیا در  مصـوب  یاسـ یس یهـا  گـروه  و احـزاب  تی
 کننـد  نقـض  یا گونه به را یمل وحدت و یمل تیامن که دهند انجام یاقدام دینبا احزاب ش1395
ـ از کـه  شـود  یم دهید نجایا در .شود جادیا یاخالل یعموم نظم و یعموم منافع در که  طـرف  کی
ـ امن گـر ید ازطرفِ و است یعموم نظم با سنگ هم یعموم منافع ـ  وحـدت  و یعمـوم  تی  از یمل
 نقـض  و یاساس قانون خالف اعمال هماد نیهم در یبعد بندِ طبقِ اما است؛ یعموم نظم عناصر
ـ ا در دهـد  یمـ  نشـان  که است رفته کار به یعموم نظم از جدا ملت حقوق  از یدرسـت  درك رانی
 هـر  بـه  کـه  اسـت  یباز رِیخم ایگو یعموم نظم ندارد. وجود یعموم نظم با یعموم منافع رابطه
 ندارد. یمستقل شأن خود حال نِیدرع و آمد خواهد در یکلش

 یعموم مصلح  .2 .3

ـ  ؛اسـت  یعموم منافع همان یعموم مصلحت که برسد نظر به دیشا  و مصـلحت  انیـ م یول
 است؛ یهمگان که حال نِیدرع و یماد و ینیع اغلب منافع، ازجمله ؛دارد وجود ییها تفاوت منفعت
 در امـا  ؛نـد کنن اسـتفاده  آن از شـهروندان  یعضب است ممکن ،گاهدانش و مارستانیب و پارك رینظ

ـ  اوقات یبعض آن نکردن تیرعا و است (یویدن و ی)اخرو نیذوالجنبت مصلحت رانیا حقوق  ۀجنب
 است. جامعه ۀهم متوجه آن دیفوا و دارد دنبال به یفریک

 یعقـوبت  ایـ  بیتأد بازدارنده، مجازات ش1370 مصوب یاسالم مجازات قانون 17 ۀماد برابر
 تخلـف  قبال در یعموم مصلحت مراعات و یعموم نظم حفظ منظورِ به حکومت ازطرفِ که است
 یاسـالم  مجـازات  قـانون  428 ۀمـاد  اسـاس  بـر  د.شو یم نییتع یحکومت یها نظام و مقررات از

 احساسـات  ای زند برهم را یعموم تیامن و یعموم نظم ،تیجنا که یجرائم در ش1392 مصوب
 د؛شـو  یمـ  پرداخت المال تیب از هید باشد، قصاص یاجرا در مصلحت و کند دار حهیجر را یعموم
 اگـر  یمدن امور در انقالب و یعموم یها دادگاه یدادرس نیآئ قانون 211 ۀماد اساس بر نیهمچن
 سینـو  خـارج  ،اسـت  اخـتالف  آن در آنچه دادگاه باشد، عامه مصالح برخالف دادگاه در سند ابراز
ـ ما  بدان  که را  یشغل دارد  حق  هرکس است، مقرر یاساس قانون 28 اصل طبق د.کن یم اعالم   لی
 قـانون  اصـل  و همـاد  در اگرچـه  .ندیبرگز ، ستین  گرانید  حقوق و  یعموم  مصالح  مخالف و  است
ـ  باال میمفاه از یول است؛ نشده یا اشاره یعموم نظم به شده گفته  کـه  دشـو  یمـ  اسـتنباط  نیچن

 بـه  نـاظر  یعمـوم  مصلحت و رود یم شمار به یعموم نظم مشابه یها نهمون زا یعموم مصلحت
 است. حکومت مقررات از شهروندان نیتمک یچگونگ



 یشهروند حقوقی تطبیق مطالعات فصلنامۀ ◄

 

104 

 منـابع  در معناست، چه به یعموم نظم با رابطه در مصلحت نکهیا خصوص در اصوالً نیبنابرا
 جلب مصلحت از ظورمن :ندیگو یم یعضب ندارد. وجود آن یبرا ینظر اتفاق رانیا یحقوق و یفقه

 (.53 :1384 ،یگرگـان  یمـ ی)عظ اسـت  شـرع  مقاصـد  حفـظ  منظـور  بلکـه  ست؛ین یویدن منفعت
 اهـم  آنکه گرید نباشد؛ شرع احکام مخالف آنکه یکی دارد: ضابطه دو ینیخم امام دید از مصلحت

 ۀعهـد  بر دوم ۀفیوظ و است نگهبان یشورا ۀفیوظ اول ۀضابط .باشد شده مراعات آن در مهم و
 متفـاوت  نهاد دو پس ؛(14 و 13 :1388 نسب، یعراق تراب، )ابن است مصلحت صیتشخ مجمع
 زین عهیش فقه در یعموم مصلحت یازطرف دارد. وجود یعموم مصلحت یستیچ و صیتشخ یبرا
ـ رعا و اسالم تیحاکم و نظام حفظ ضرورت ازجمله یمتعدد یمعان در  در یعمـوم  مصـلحت  تی
ـ ثیح و مـال  و جـان  مصـلحت  ماننـد  یاسـالم  احکام مصلحت و یفرد مصالح برابر  و افـراد  تی
 (.107 :1396 ،گرانید و ی)چلب رود یم کار به یعموم نظم نیهمچن

 نظا  حفظ .3 .3

 یاجتماع و یشتیمع نظام و اجتماع تیکل ،نظام از مقصود فقه در که شود یم گفته طرف کیاز
 ینفـ  ۀقاعـد  از مقصـود  و (58 :1391 ده،زا یبـاق  ،فـرد  یدی)ام یحکومت نظام فقط نه و است مردم
 شـود  مـردم  شـت یمع نظـام  در اخـتالل  موجـب  کـه  است یکار هر گذاشتن کنار نظام، اختالل
 کـه  است یواجبات از نظام حفظ شود: یم گفته یازطرف (.99 و 85 :1395 ،یشراع و انی)خورسند
 در ،است موظف یسالما ۀجامع حاکم رو نیازا ست؛ین آن ترك به یراض وجه چیه به مقدس شارع
 :1380 ،ی)مهـور  بـدارد  مقـدم  را نظام حفظ ،احکام ریسا با مردم یشتیمع نظام حفظ تزاحم مقام
ـ پ به زین هیفق تیوال ۀمطلق اراتیاخت و یحکومت احکام (.107 و 105  نظـام  حفـظ  ۀقاعـد  از یروی
 اسـت  یفقه یمبان ۀهم در یافتنی انیجر که یطور به است. هگسترد اریبس نظام حفظ ۀقاعد .است
 مجـازات  یاجرا و حدود اعمال و یخصوص حقوق محدودشدن مانند یاحکام توانند یم هانیفق و
ـ  حکـم  ۀرنـد یدربرگ کـه  (13 و 12 :1395 ،گـران ید و ی)الماس کنند استنباط آن از را و...  و یاول
 (.99 و 85 :1395 ،یشراع و انی)خورسند دشو یم یرانو

 نظـام  حفـظ  ۀقاعـد  (عقـال  ۀریسـ  و عقـل  و اجماع و سنت و )قرآن منابع یگستردگ و قلمرو
 نیبنـابرا  ؛داننـد  یمـ  آن از برتـر  یحت یعضب و یعموم نظم معادل را آن یعضب که است یقدر به

 و دار کش یمعنا کی با را یعموم نظم ،دو نیا ۀرابط نکردن نییتع و قاعده دو نیا ۀگسترد منابع
 کـه  است ظفوم یقاض یاساس قانون 167 اصل اساس رب مثال یراب ؛دکن یم مواجه عیوس قلمرو
 یاجـرا  بـه  حکـم  36 اصـل  طبق یول ابد؛یب یشرع منابع در قانون سکوت در را یدعو هر حکم

 یعموم نظم ۀقاعد و نظام حفظ ۀقاعد انیم کشاکش رو نیازا باشد؛ قانون یمبنا بر دیبا مجازات
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ـ  بـر  کـه  نظـام  اخـتالل  ینفـ  ۀقاعـد  بـرخالف  چراکه رسد؛ ینم نظر به رادیا از یخال  نظـامِ  کی
 و ی)الماسـ  کنـد  یمـ  نفـوذ  اعمـال  محور حق نظام کی بر یعموم نظم ،است حاکم محور فیتکل
 از یکـ ی را یانسـان  منزلت و کرامت یحت فرانسه یدولت یشورا که یطور به (.17 :1395 ،گرانید

 (.101 تا 96 ،گرانید و ی)چلب کند یم یتلق یعموم نظم عناصر

 اسال  نیمواز .4 .3

ـ ا حقوق در یعموم نظم یاساس و یاصل یمبان از یکی ـ  اسـت  اسـالم  نیمـواز  ،رانی  و ی)چلب
ـ با  مقـررات  و  نیقـوان   ۀهمـ  یاساس قانون چهارم اصل طبق (.102 تا 96 ،گرانید   اسـاس  بـر  دی

 و بعمنـا  تمـام  یعبـارت  به .دارد یبرتر یاساس قانون اصول تمام بر اصل نیا باشد.  اسالم  نیمواز
 از بحـث  در کم دست یول ؛شوند یم یتلق کنی لم کأن نظامِ نیمواز از خارج یعموم نظم عناصر
 ۀریدا از یحت بودن، یاساس نِیع در میمفاه نیا که است شده مشاهده نظام حفظ و نظام مصلحت
  یشـورا  یفقهـا   ۀعهد بر اسالم نیمواز از خروج  صیتشخ یازطرف .است تر گسترده یعموم نظم
 .اسـت  یگـر ید مراجـع  اریاخت در نظام مصلحت و نظام حفظ از مراقبت که یدرحال ؛ است  هباننگ
ـ  کـه  یجرم ش1392 مصوب یفریک یدادرس نییآ قانون موجبِ به  (اسـالم  نی)مـواز  یالهـ  ۀجنب
ـ ثیح و یعمـوم  نظـم  در اخـالل  ازلحاظ یعموم تیثیح .باشد داشته تیثیح دو تواند یم ،دارد  تی

 ریتفاسـ  تیقابل اسالم نیمواز عبارت حال نیباا .نیمع اشخاص حقوق به یدتع ازنظر و یخصوص
ـ  ندارند یواحد نظر آن ۀدربار فقها و دارد یمتعدد ـ ی ؛(106 و 105 :1396 ،گـران ید و ی)چلب  یعن
 احکـام  بـا  یعمـوم  نظـم  مظاهر از یکی اسالم نیمواز ۀرابط ،دید میخواه یبعد مثال در چنانچه
 .است زیبرانگ ریفست (یقطع )دستورات اسالم

 اسال  احکا  .5 .3

 72  اصـل  یمبنـا  بـر  امـا  ؛باشـند  اسـالم   نیمواز  اساس بر دیبا  نیقوان  ۀهم 4 اصل یمبنا بر
  سـازگاربودن   صیتشـخ  91 اصل برابر باشد. داشته تریمغا  مذهب و اسالم  احکام با  دینبا نیقوان

ـ   انطبـاق  بعـد  از مجلـس  مصـوبات  94 اصل بر بنا یول ؛است  اسالم  احکام با  مجلس  مصوبات  اب
 یمبنـا  .کننـد  یمـ  یادآوری را روش دو و مبنا دو ،اصول نیا یعنی ؛شود یم یبررس   اسالم  نیمواز
ـ تطب دوم روش و سازگاربودن اول روش است. اسالم احکام دوم یمبنا و اسالم نیمواز اول  و قی

 قـرار  کـه  یعمـوم  نظـم  بـا  آن ارتباط و نقانو تیهدا یبرا روش دو و مبنا دو نیا است. انطباق
 نایاصول مشهور بنابر مثال یراب ؛است زیبرانگ تأمل ،کند کنترل را شهروندان رفتار و اعمال ،است
 نظرِ به که یدرحال ؛(113 :1390پناه )حق است هیرانو احکام ءجز نظام مصلحت و نظام حفظ فقها و
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ـ ا پـس  ؛نـد ا یمسـتقل  احکـام  ،گـر ید یا دسـته  گمان به و هیاول احکام ءجز یعضب  و یگدیـ چیپ نی
 بـر  نمونه یراب ؛بود خواهد مثرر یعموم نظم دراهبر و تیهدا و شناخت در قطع طور هب یپراکندگ
 ش1386 مصـوب  یتجـار  عالئـم  و یصـنعت  یهـا  طـرح  اختراعـات،  ربـت  قانون 4 ۀماد اساس
 ،باشـد  حسـنه  اخـالق  و یعمـوم  نظم ای یشرع نیمواز خالف ها آن از یبردار بهره که یاختراعات
 و مبنـا  و یسـت یچ نییتب که است نیا شود، یم مطرح که یپرسش .کند ینم تیحما ها آن از قانون
 است؟ یعموم نظم نییتع با رابطه در اسالم احکام از اسالم نیمواز تفاوت و روش

 آمره ۀقاعد .6 .3

 از توانند ینم نیطرف که (43 :1388 ،نی)نو است یا قاعده ای قانون هر ۀرندیدربرگ آمره ۀقاعد
 قواعـد  بـا  متـرادف  را یعمـوم  نظم یا عده رو نیازا ؛(198 :1386 ،انی)کسج کنند یخال شانه آن
 (1391اسـفند 7 مصـوب  کـار  یدادرس نیی)آ کار یعال یشورا ۀنام نییآ فِیتعر بنابه دانند. یم یامر
 حداقل تیرعا لیقب از .کرد یوددارخ ها آن یاجرا از توان ینم توافق با که ندا یقواعد آمره قواعد
 )موضـوع  کـار  یقـانون  سـاعات  حداکثر تیرعا و کار( قانون 41 ۀماد ۀتبصر )موضوع یقانون مزد
 کار(. قانون 51 ۀماد 1 ۀتبصر

 مغایر اردادقر گـر، ید ازطرفِ است. مستقل یا قاعده آمره ۀقاعد که دیآ یبرم باال مطالب ظاهر از
 در یدادرسـ  نیـی آ قـانون  6 ۀمـاد  و یمـدن  قانون 975 ۀماد دِستناا به نایرا قحقو در یمعمو نظم با
 ۀقاعـد  و آمـره  ۀقاعد انیم دیبا نیبنابرا ؛(12 و 11 :1383 ،یتفرش ،ی)ابدال ستا باطل یمدن نیقوان
ـ  یمـدن  قـانون  190 ۀمـاد  از تـوان  یم ارتباط نیا هیتوج در باشد. حاکم یا رابطه یعموم نظم  یاری
 عدول یعنی ماده، نیا 4 بند دانست. قاعده دو نیا نیب در روابط لیتحل یبرا یرایمع را آن و جست
ـ رعا ضمانت و است آمره ۀقاعد مصداق معامله یبرا تیمشروع از ـ ا نکـردن  تی  یبرمبنـا  قاعـده  نی

 از توانـد  ینمـ  قاعـده  نیبنـابرا  دارد، بطالن ضمانت چون ؛است طلاب یمدن قانون 217 ۀماد مدلول
 ،اسـت  گرفتـه  تعلـق  آمره ۀقاعد به که یبطالن ضمانت نیا یعبارت به کند. عبور یعموم نظم یصاف
 و قصـد  از عدول ضمانت یعنی ماده نیهم اول بند یول است؛ یعموم نظم ۀقاعد یبانیپشت از یناش
 اسـت.  ریناپـذ نفوذ یمـدن  قـانون  203 ۀمـاد  مـدلول  یمبنا بر است، آمره ۀقاعد مصداق باز که رضا

 اسـت؛  یرینفوذناپـذ  ضـمانت  بلکـه  ست؛ین بطالن گرید نجایا در آمره ۀقاعد نکردن تیرعا ضمانت
 آمـره  ۀقاعـد  یعبارت به است، یعموم نظم ۀقاعد نشدنِ یبانیپشت از یناش ،فیخف ضمانت نیا چراکه
 عمـل  یعمـوم  نظـم  از مسـتقل  یزمـان  و ابـد ین بطالن ۀجوهر که دارد یعموم نظم پشتوانه یزمان
 یِمعنـا  به یاجبار طور به آمره نیقوان نقض نیبنابرا ابد؛ی فیخف ارر یعنی یریناپذنفوذ ارر که کند یم

 یعمـوم  نظـم  با آمره ۀقاعد ۀرابط حال نیباا ؛(5 :1394 ،انی)منصور ستین یعموم نظم با مخالفت
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 یعمـوم  نظـم  معتقدنـد،  عـده  کی که حیتوض نیبد رسد. ینم نظر به شفاف چندان رانیا حقوق در
 ،یامـر  قواعـد  ۀهمـ  کـه  باورند نیا بر گرید یا عده (.43 :1388 ،نی)نو است آمره ۀقاعد منابع ءجز
ـ و به آن یاساس الزامات و جامعه اساس با که اند یقواعد بلکه ستند؛ین یعموم نظم ـ امن بـه  ژهی  و تی
 (.136 :1392 ،ی)غمام شوند یم مرتبط یداریپا

 شنهادیپ و یریگ جهینت

 قصــد بــا جامعــه کیــ در مقبــول یجارهــاهن تیــتثب طــرف کیــاز ،یعمــوم نظــم هــدف
 شـهروندان  مشـروع  یهـا  یآزاد و حقوق از انتیص قیطر از یاجتماع یزندگ به دنیبخش سامان
 شـهروندان  نـامعقول  یهـا  یآزاد عمـل  دیتحد یبرا ها حکومت اقتدار حفظ گرید یازطرف است.
ـ  (یاضطرار طیشرا در و موقت طور به البته مشروع یها یآزاد دیتحد ی)حت  نیبنـابرا  ؛اسـت  ودهب
 شـتر یب نگـاه  از امـا  ؛اسـت  یضـرور  یموضـوع  آن یاحتمـال  مشـکالت  رفع و مفهوم نیا نییتب

ـ ناد را شـهروندان  حقـوق  کـه  دارد ریمتغ و گنگ یمفهوم آن منابع و یعموم نظم حقوقدانان  دهی
 یهـا  یآزاد و حقـوق  بـا  یعمـوم  نظـم  ۀرابطـ  و یعمـوم  نظم یمبان و مفهوم رانیا در .ردیگ یم

 و کنـد  ینمـ  یرویپ یحقوق منسجم یتئور کی از یعموم نظم درواقع است؛ مخدوش شهروندان
 در یعمـوم  نظـم  مفهـوم  به متفاوت و یسطح یها قضاوت و ییگرا قهیسل موجب موضوع نیهم
 منـابع  و مفهـوم  و گـاه یجا در ابهـام  علت هب ما کشور در یعنی ؛شود یم شهروندان حقوق با رابطه
 نداشتن و قضات یبرا نداشتن نیقی و یعموم نظم توسعه و قییتض با تواند یم دولت یعموم نظم
ـ بگ دهیناد را شهروندان یها یآزاد و حقوق عمل در شهروندان یبرا آن از شده رفتهیپذ ادراك  رد؛ی
ـ اقل و مسلمانان زمان هم لیتحص رینظ ییها ونهمن نیبنابرا  در جـوان  کیـ  یکشـ  عربـده  و هـا  تی
 و هـا  اداره در هـا  رجوع ارباب سروصداکردن و ها هیهمسا ینینش شب و قرمز اغچر از عبور و ابانیخ

 در اخـتالل  ،رانیا حقوق در ها نیا مانند و یخصوص قرارداد کی نقض و ها مناسبت در یباز ترقه
ـ  شیافزا رانیا یها دادگاه معموالً که یدرحال ؛شوند یم محسوب یعموم نظم ـ مالک قاعـده  یب  تی

 یطبقـات  ۀجامع جادیا و یدولت نمسئوال رروت و ییدارا شیافزا و ینجوم یها حقوق و یخصوص
ـ  استفاده و یدولت استخدام در ینابرابر و فحشا ۀاشاع و افشا و ـ رو یب ـ یرزمیز یهـا  آب از هی  و ین
 و یتخابـات نا یها وعده خلفِ و تیتابع دو زمان هم لیتحص و یخوار رانت و ها هادار در یباز یپارت

 یعمـوم  نظم در اخالل مصداق را گرید یاریبس و یخوراک مواد دیتول در یسم دموا عیوس کاربرد
ـ  حقـوق  در یعموم نظم اصطالح گفت: توان یم پس ؛دانند ینم ـ ا یداخل  و مفهـوم  تنهـا  نـه  رانی
 آن ۀواسط هب توانند ینم و رندندا یعموم نظم از یدرست درك مردم بلکه ؛نیست روشن شگاهیجا
 نتوانسـته  گـاه  چیهـ  ما کشور در یعموم نظم آورند. دست هب یدرست مفه خود فیتکال و حقوق از
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ـ ا مقاله ۀنگارند شنهادیپ رو نیازا باشد؛ داشته روشن و یقطع ۀضابط کی است  ۀواژ کـه  اسـت  نی
 .شود حذف رانیا یحقوق لسان از یعموم نظم

 منابع ■

 (یمـ عمو نظم مغایر) وعشرنام یهااردادقر یرسـ بر» ،1383 زییپا ،یتفرش یسیمحمدع مهرزاد، ،یابدال 
 (؛یاپیپ37) ،20 ۀشمار ،یانسان علوم مدرس ،«انیرا و نگلیسا ،نسهافر قحقو در

 ۀنامـ  ،«ینیخم امام ۀشیاند در مصلحت یۀنظر» ،1388 زمستان نسب، یعراق افسانه و میمر تراب، ابن 
 ؛9 ۀشمار ات،یاله

 ـ  لیدل» زاده، یباق محمدجواد و عبداهلل فرد، یدیام  یهـا  پـژوهش  ،«نظـام  اخـتالل  منـع  ۀدقاعـ  یعقل
 ؛8 ۀشمار ،یاخالق

 ،مرکز؛ نشر تهران: مخبر، عباس ۀترجم ش،1386 غرب، سمیبرالیل سقوط و ظهور ،یآنتون آربالستر 
 لیال پروندۀ بررسی ،«عمومی نظم با مصاف در عقیده ابراز» ،1394 برآزادی، حق مهناز، کمیتکی، )بیات 

 ؛10 شمارۀ ،1394 ،4 دورۀ قضایی، آرای مطالعات رأی، فصلنامۀ ترکیه، دولت به شاهین
 نظـم  نیتـأم  یبرا یمفهوم یقالب ،یادار سیپل» ،1394 زمستان و زییپا اب،یکام نا،یم محمد، ،یجالل 

 ؛9 ۀشمار ،3 ۀدور ،یادار حقوق ۀفصلنام دو ،«فرانسه حقوق در یعموم نظم مفهوم ۀمطالع ؛یعموم
 نظام در یعموم نظم گاهیجا بر یلیتحل» ،1396 زییپا آقاپور، کمال و یآباد قاسم یمرتض فائقه، ،یچلب 

 ؛91 ۀشمار ،17 ۀدور قضاوت، ،«رانیا یحقوق
 یعمـوم  منفعـت  مفهـوم  یبررسـ  ؛یعمـوم  حقـوق  میمفـاه  بـا  ییآشنا» ،1393ریت ،یدها زاده، حاج»، 

 نگهبان؛ یشورا ۀپژوهشکد
 فقه یها آموزه ،«ها نمونه و اریمع قرآن؛ در یانور و یاول احکام» ،1390 زمستان و زییپا رضا، پناه، حق 

 ؛4 ۀشمار ،یمدن
 و یاسالم فقه در نظام اختالل ینف ۀقاعد یمبان ،یشراع» ،1395 بهار الهام، و یمحمدعل ان،یخورسند 

 ؛1 ۀشمار ،یاسالم حقوق یمبان و فقه ،«موضوعه حقوق
 یشناسـ  جامعـه  ،«احساسـات  یشناس امعهج» ،1388 تابستان پور، انیک مسعود و یعل ،یخوراسگان یربان 

 ؛2 ۀشمار ،20ۀدور ،یکاربرد
 ـ  ۀترجمـ  ،«یگریروسـپ  کـردن  یقـانون  یامـدها یپ و غرب» ،1382 زییپا ،یج سیجن موند،یر  گـل  یعل

 ؛21 ۀشمار زنان(، )کتاب زنان یراهبرد مطالعات ۀفصلنام ،یمحمد
 ؛196 ۀشمار ن،ید ماه کتاب ،ینظر معصومه ۀترجم ست؟یچ اخالق ،1392 بهمن ندا،یل ،یسکیزاگز 
 ۀمـاد  با بشر حقوق ییاروپا وانید برخورد در یتأمل» ،1393 تابستان و بهار آزاد، ینیحس یعل دیس قاسم، ،یزمان 

 ؛6 ۀشمار ،یاسالم بشر حقوق مطالعات ن،یشاه الیل ۀپروند یۀپا بر بشر حقوق ییاروپا ونیکنوانس 9
 در یعمـوم  نظـم  مفهـوم » ،1392 بهـار  ،یعلمـ  نیحس و یتفرش ییسایع محمد ،یمرتض ا،ین یشهباز 

 ،یاسـ یس علوم و حقوق ،43 ۀدور ،یالملل نیب یتجار یداور در آن گاهیجا و یخصوص الملل نیب حقوق
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 ؛1 ۀشمار تهران:
 و ییقضـا  شـبه  و ییقضـا  مراجـع  در یعموم نظم اعمال و مفهوم» ،1384 تابستان محسن، ،یصادق 

 ؛68 ۀشمار تهران: یاسیس لومع و حقوق ،«آن نینو یها جلوه
 و فقـه  ،«نظـام  مصـلحت  صیتشخ مجمع یحقوق و یفقه گاهیجا» ش،1384 ،یدها ،یگرگان یمیعظ 

 ؛2 ۀشمار حقوق، یمبان
 یعمـوم  یمشـ  خط و یعموم نظم یقیتطب ۀمطالع» ،1392 زمستان و زییپا ،یمحمدمهد دیس ،یغمام 

 ؛1 ۀشمار ،یاسالم حقوق ۀپژوهشنام ،14 ۀدور ،«آنگلوساکسون و موضوع یحقوق یها نظام در
 ،؛7 ۀشمار حقوق، و فقه ،«قرارداد انعقاد به الزام و یعموم نظم» ،1384 زمستان اهلل، نعمت الفت 
 ـ  ،«ناعادالنـه  شـروط  ییقضـا  کنتـرل  یبـرا  یابزار ؛یعموم نظم» ،1394 زییپا نه،یسک ،یکرم  ۀمجل

 ؛91 ۀشمار ،یدادگستر یحقوق
 ،حقـوقی،  مجلۀ جعفری، اهلل فیض ترجمۀ ،«اروپا حقوق در عمومی نظم» ش،1387 کاترین، کسجیان 

 عمومی نظم تئوری بر نقدی شده بازنگری مقاله ؛(38 شمارۀ ،1387تابستان و بهار

 نگهبان، یشورا پژوهشکده ،یاساس قانون نهم اصل یمبان لیتحل عباس، ،یکعب 
 ۀشـ یاند در یعمـوم  نظم و قدرت هوممف» ،1397 تابستان ،یمرتضو یوهد اکبر یعل ،یانیازندر یگرج 

 ؛59 ۀشمار ،یعموم حقوق پژوهش ،«پسامدرن
 یحقـوق  کردیرو در یعموم نظم» ،1395 بهار پور، میکر صالح و زاده یعل عبدالرضا ،ینجادعل ،یالماس 

 ؛1 ۀشمار ،12 ۀدور ،«یفقه یها پژوهش ،یشناخت جامعه و یفقه و
 یجسـتارها  ،«هـا  یآزاد و یعمـوم  نظم تعارض رد نگهبان یشورا یۀرو» ش،1396 حسن، ،یمحمد 

 ؛2 ۀشمار ،یعموم حقوق
 ؛5 ۀشمار ،2 ۀدور ،یپزشک حقوق ،«دولت یمدن تیمسئول و دزیا» ،1387 تابستان را،یسم ،یمحمد 
 نظـم  نییتب امتناع ای امکان» ،1390زییپا ،یدامغان یخالق احمد و یالله رحمت نیحس غالمرضا، ان،یمدن 

 3 ۀشـمار  ،یقـ یتطب یها پژوهش فرانسه(، و سیانگل و رانیا یکشورها در هطالع)م «حقوق در یعموم
 (؛73یاپی)پ

 ؛76 ۀشمار حسابرس، ،«یهمگان منافع فیتعر» ش،1394 داهلل،ی ،یمکرم 
 نگهبان؛ یشورا ۀپژوهشکد ،«یعموم نظم مفهوم یبررس» ش،1395 ،یمصطف ان،یمنصور 
 ؛20 ۀشمار ،یاسالم ومتحک ،(«1) نظام حفظ» ش،1380 ن،یمحمدحس ،یمهور 
 بـا  رانیا یقراردادها حقوق در یعموم نظم منبع رامونیپ یبحث» ،1397 بهار اکبر، ،یباریرزانژادجویم 

 ؛1 ۀشمار ،یقیتطب حقوق یها پژوهش ،«فرانسه و سیانگل و کایآمر حقوق در یقیتطب ۀمطالع
 58 ۀشمار قضاوت، ،«حقوق در یعموم نظم» ،1388 وریشهر و مرداد ز،یپرو ن،ینو. 


