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 ٭اکبر گرجی اَزَندَریانیدکتر علی

 چکیده       

فتسلل عنتنسنجللنمنهنم عنجللننجلل نکنسانینانی رس نتنجتنسنسللسنهجنن،نمصللت سنجللاز نرکنر بنینداننحکمنانی رس نرجللسکندعنک نم انن

ح نعنلمنسا نسسیسندعنعاص ن،نص فنسا نرکنشنلنظنگ تنآینسی نس رسد،نگنچنان مت ،نکنداند رکم2د آک حینمصلت سنکنندعنس ین تنجل حنگیننس نن

شن  نگنتند آک حینآینگننکنتن سن ن،نمصلت سند نس هعندنشدکنس نک نرصت نان مسنگننح نرکمنکمناعندعنس  نمصت سنگنتنس هن نحرح نشد ن

:نگ تعندعنگ تعنن3رکمنمننینخ حسینک نم نباادنپ جشنگنتنجت گنکنمت دحتنح ند ق ر تنسانجل ندنمنمصلت سنکنقنس ینقا منم د منم نش حکنن

 تنغن قندلنس  کفنرجسنکنرکنج،نم ه ینما  سنگمندعنس  تنمقدسنرجسنت ینرکنکنس ،ن کنمنپنشلنمنشل  رتنقنس ینرجلنج نف رسسعننن،ن4پن نمنکک

ننسص  ندنکدنآین رنس  کفنکنرمنندعنگ نانلنسخسلتنمنپ جلشنرکمنرجلسنبعنمصلت سنتنسسنکنتن سعنننن،نرم تناننس نکنغن قندلنرسنن نرجلسن،نحکن 

مصلت سن رندنکدندعنگ سعنرتنبی نکننبن  نس  کفنب ح؟نآکننمصلت سنسنجنگینسادنحکن نعانص ناق عنعی م نم ه م ننن،ن5ژ ژنکحلب ح؟ندعنق لن

نتن سعنم نس رینجللت ینگنتنانی رس ن رنح نگگ گن نجللننلنسند رف رشللس؟نادکحنمصللت سنرسدکشلل نسنن،نجللننلنرجللس؟نرگ نپنجلل نمتیسنرجللسن

م نس رینمااقعنگنتنمیا ععنکنااللنگنتنشلل ع ن رنگمنن،ندعنق لنآکسنرهللنم یددنق نصللد ،نبزنجللس؟نآکنندننسیسلل ندعنمااقعنرل  رعنشلل ع نن

ح س  حکد؟نآکننگیعنان مسنگننح نع صلعنعیلنگمندعنمصنل نعی م نکفنحر سد؟نآکننم نس رینگیعنتنبن ب حگنتنکمنمدر رینکنسهنحگنتنجننج نن

 نکنسلنینرسننشلس؟ن رداعنتنس  نسانینجننج نکنشن  نگنتنانی رس ندننمنجرینکنبن نسنپنجدر تنرکنمصت سنگیننس نتن سعننن رندننما  سنعی م

مصت سن رنتن سعندنکدنح نبان نگمنسشنسد؟نآکننگیعنتن-رجس؟نسسیسنا نگننکنآکرحتنگنتنف حتنکنگ کگ ندننمصت سنتنسس؟نحکگنسعنتنا 

دنس ِن-مصت سند رت،نمنسادنمزیعنسشخنصنمصت س،نج حنگیننس ندپ حرکسدنکنندنکدنک نسهنحنرختصنص نر بنینسانینجلننجل ندنکدندعنپنجلدر تنرکننن

گشنانض نرمننگدفنپژک،نپنج نگ بدرینرکنپ جشنگنتنف عنم نس رسدنم ض  نبتنبنکنن جنلعنرتنمستقلندنشد،نس حکدند گیننس نسنجنمنب ح؟ن

سنملنپن رم ینحکنپ جشنرخن نرجسکنم  کضنمننرکمنرجسنبعنگیعنسهنحگنتنجننج نکنگیعنمقنمن نعی م نمنم  ریِنمصت سنعی م نرسدکنپمنگ ن

دنس نپن  نتن-مصللت س،ندنس نگمندپ حرکح؟ندعنحکن نجللخم-انسنگنتنعنحتنخ کشندعنمصللت سسهنحتنکنگ نمقنم ندنکدنح نضللیمنرعینلنصللالن

جننج نکناق ق نرجسکنپمنس نن نعاص نمصت سنرکنعاص نصالانسنفنقدنمیانتنعتی ندعنسا نم ن،نرهتینع ،نهدرک نسنپگک ِنباشنگنتنرسسنس 

 رنن-اتننصالانسنمقندن-م نس رینگدفنگ گ سعنصالانت ،نک نس ین دعن،ن کشمنس نرجسکنرمنن6 جلدکنرکمنمدعننح دن  نصلالانسنگنتنگجکاشل ننن

نسأمنمنمصت سنعی م نحرسسسک

 مصت س،نش  رتنسنهینی،نحرح سنرجنج ک کلیدواژگان:

                                                           
ن11/11/1311سن ک نپگک ش:ننننننننننن15/8/1131سن ک نس  کل:نن.1

 کحرسشنن نشهندندهشت نحرسشند ناق عنحرسشنن ن٭
 Intérêt généralن.2

نکند خ نرکنرکمنپ جشنگننح نمایعنکک نم  حنسنملنق ر نگ فتعنرسد:3

نک111،نصکن1388ستشن ر نهانل،نتنپنحکی،ن،نسه ری:نرمبانی حقوق عمومیگ ه نعت نربی ،ن
4. Pierre MAZOT 

 George VEDELن.5

6. Le pouvoir Discrétionnair 



 

 

 نظریه کلی  -فراز نخست

دعنسنج نرکننک7"سیت  نسینشلدن،نما  سنرگ نانصللنشل حنن،نما  سنخ کشنح نمضل  نحکن رینه کدنرکن رنرکنآیننگ بع"

کن رنرکنآینر،نعنمصت سنخ کشن رنح نمض  نحکن رینه کدم نس رینگ س:نگ نسهنحنکنان مت نب،نرجپهیدنم کدنیندمن جتم

کژ ن فتن ند خ نرکنان مسنگنتنمستیدنع د ند ،نسیت  نسینشلدکنمصلدرعندن کنکنهدکدنرکمنس ن نن،نما  سنرگ نانصللنشل حنن

ان مسنجلل گاقنقگرف ند حنبعنمصللت سنشللخصلل نکنگ کگ ن رند نمصللت سنم حینس هن نحرحنکنح نسهنکسنسعنرکمن رندعنن

نرکمنمتنلنم نس رسدنکدنینانلنگیعنان مسنگنتنغن م حم ندنشدکن،نسعنآین رکند نس حکدنحجسنآک حنک

د کژ ناق عنرحر تنرجسکنغنکسنسینینرعینلنکمنمدر رین،نرکنم نگنمنبتندتنسا کن نجننج نکناق عنعی م نعنیجل حنن

رکنعانصلل نرجللنجلل ننن«نم حیان مسند رتن»سنجننآد رگنینلنانتمکنمقنمن نرحر تند آک حینجلل حنعی م نرجللسکنح نحکدگن نن

نان مسند رتنم حی»گنتنحم ب رسن نرجلسکننسانی م حینسأککلنب حکنن8س ریندعنان مسند رتند آک حینخن نمشت ک رنم «

حم ب رجلل نعین  نرجللسنرکنان مسنم حیند نم حیند رتند آک حینخن نمشللت ککنرکمنس  کفندننآم ک ننن،ندعنحکن نجللخم

 کشنحم ب رسن نعین  نرکنآینسامنسهنحتن»رجسکنماند نتانمنخ رسش نبالجلن نقق ینگزدگی منحم ب رجل نجنکگن ننن

د رتنسنلندعنسصینین نجننج نرجسنبعندعنکرجاعنکرحرشتمنخ حنم حیندعنسصینمنح دن  نمسنکلنخ حنرکنط ک نرستخنبنرف رحتن

 کن1«دخشدس ق نم نخن نعی م دعن،نبعندنکدندعنماا  نس ق ندخشندیندعنر رح نرکنگ حنگمنآکاد

ضعند خنجتعنرکنم ،نان مسنرکنحکدگن نرجالی"سنبندنشد نرجسننینتعنقنس ینرجلنج نهیه  تنرجالم نرک رینسنجنح نحک

طیقنس نکنجلتاعنگ تنف حتنکننگ کگ نسنسسندتنعنسیت  نآ منینجننج نمتت نگمنبنشنکنگمنفن نرجسنبعندعنخ حنجنکمنینن

خمنرکمنجللنک" نقا بسندعنجلل تنرهللمندنشللنکدکسهنحگدنسننح ن کسدنس  لنفن تنکنعقندس ن ر نخ حن رندعنجلل تنگدفن م 

ددکمنم انجلللسنبعنان مسنهیه  تنرجلللالم ندننعانکسندعنمنگنسنهیه  تنکنرجلللالم نخ حندنکدنح نصلللدحنسنمنمنمانفعن

گیننس ندنشلدنکنسی نس رسدنعیلنانی رس ن رنصلل فنند رتنسنمنمنمانفعنرس صللن تنطیقعنکننگ کگ نخنصنساانمنسینکدکنقنس ینن

تنرجللالم نرک رینح نم ر حنمت دحنحکن ندعند منما  سنکننمصللت سنعی م نرشللن  نب ح نرجللسکندعنعا رینرجللنجلل نهیه  

گنچنمنسی نس رسدن"،نما  سنعی م نجقفنادربت تنرعینلنا نف حنکننحکلسنرجسکنح نرکمنم انن41د نرجلنسنرصلنن،نمتنل

سنجنآکرحتنگجکاشنشلل لن رنح نن28نکنرصللل"درعینلنا نخ کشن رنکجللنتعنرضلل ر ندعنغن نکننسزنککندعنمانفعنعی م نق ر نحگ

گمنرصاالحنن112رصلن کنعدینمخنل سنشل لندننرجالیندعن جینسنم نشانجدکننمصلنل نعی م نکناق عنحکن رینتهن ت بن

ننمصلللت سنگن ندعنمینکاسنآیند،ند خالفنسنسنمیتن کمنآی،ن رندعنبن نم نگن حنبعن"مصلللت سنسانی"س سلللن د حر تنمنسادن

نعی م نرشن  نشد نرجسک

 مصت سنجاز نرکنر بنینداننحکمنانی رس نرجسکندعنق لنلسنینرل ن نشن رکت

ن سدنعنلمنج کن رندننمصت سندنا نتعنبن 

نبن نمت نرجسنآینبعنسددن نکنسنملندنکدش
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1. Bien commun  
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نسننعند نسق رنکنحرسشنح نط کقسنبنف کسس

ندنکدشن رگ کنگ نصدنگا نحر حنس بل

نی رسنینرجللسنکنم حین رنح نع صللعنسددن نکنسنملن رگ نرس صللن رنح نصللالانسنا،نح نجللننجللسنانفا نمصللت سندنا 

رم کک نن،سنسلسکنرکمنرسدکشلعند خنجلتعنرکنگ تینینکنتنجلنه رسعنکمنسعنانفدند ح نرجسنکنسی نس رینرک رحتند نآینگ فسکنرمننننن

نهنم عنرسسللنس نس  ه نشللن ف ن رندعنخ حنحکد نرجللسنکنان مسنگننسی نس رسادنسقشنم حین رنح نع صللعنگنتنگ سنگ ینن

انی رس نسلنحکد نرسنن سدکنگ تینینعصللل نانفا نمیتا ند نرقتدر گ رک نکنکنتنجلللنه تند ح نرجلللسنح نانل نبعنگ تینیننن

ن11کندعنعین  نحقن نس ندعنانی رس نشنکستعنانی رس نم حینجنه ،ن11اق عنکنجلننجلسنح نعصل نانض ندعنحکلسنقنس سیدر ننن

نم نرسدکشدک

نینانی رس نتنجتنسنسللسنهجند آک حینمصللت سنکنندعنس ین تنجلل حنفتسلل عنسنجللنمنهنم عنجللننجلل نکنسا،ندعنک نم ان

 نسسلیسندعنعاصلل نمصللت سندن،نح نعنلمنسا ،نصل فنسا نرکنشللنلنظنگ تنآینسی نس رسدن،نگنچنان مت ،نگیننس کنداند رکم

نمنگنتنکس هعندنشللدکنرلیتعندنکدن رداعنس  نسانینگنتنجللننجلل ندننمانفعنعی م ند  جلل نشلل حکن رداعنسانینگنتنرستخندنس نکنآننن

سصللینمنگن تندننمصللت سنعی م ند ت نهدتنرجللسکناق عنعی م نرک ریندنکدندعنرکمنحجللتعنرکنپ جللشنگننس هعندنشللت تن

سشللنینحگدنبعنبدرینک نرکنسانینگنتنجللننجلل نکنبدرینجللنککبن نرستخندنس نح نسنمنمندنشللت نکندهت نمانفعنعی م نبن آمدس ن

 رجسک

کندعنگ سعنرتنح ن رجتنتنسنمنمنمصنل نعی م ن،نعدلنکنحرحنانمن رسد نرسدبعندعن،نح نط لنسن ک نگمنخس کرس ند ح نرسد

ک ا نح نص  س نبعنمصت سندنس ِنعی م نبعنهکمعنعدرلسنرجسندعنبت نرکنهنم عن،نقدیند حرشلتعنرسدکنح نغن نرکمنصل   نن

عن کجللسنبنهنم عنجللننجلل نحتن نس ع نف کب فتن نکنح نسهنکسنرکنگمنگسللنختن نخ رگدنشللدکنرکنگینمننن،ن خسند دادح

 نن،دج گنینرسدکشعنرک رس نگمنح نهدالتنمنت دن نخ کشندعنرکمنسنتعنظ کفنرشن  نحرشتعنرسدکنرکنماا نج دتنعتنعنرل ایع

نعدلنجتانینگ نسپ جدنانلنمات منینعش 

ن12گ شعنگن رین رنکنآجنکشنطیعندنکدند کد

نکن فن نسسی ن رندعنر م نینآک حنکند نعدرلسناتننح نس  نجلتانس نکنغن جلنختن تنآینم نس رسدنآجنکشنن،ندعنحکن نجلخمن

س هه نمات ندعنآینماته ندعنککرلنمت نکنحکمنخ رگدنشدکنانفدنح نرکمنکمناعنپنن رنف رس نگگرشتعنکنرجتزندسنحعنتنشن نکن

نس فن نکتنح نع صعنم ا کن نکنمتنفنجک ن رنسنجنمش کمندعنعدرلسنک کتنب ح نرجس:

نخ کشنگیعنمستزنبنخ ر نشنگننحعنتنحعنتنشن نسن ححنعدلنمستزنبد 

رلسن رندعنحرحنخس کرس نا ن"آدنحرس نمت نکمنم"لسلنینرل ن نگمنح نمصل  ند دتندعن ر نجل دتن فتعنکنس ج عنکنننن،نرلیتع

نم نحگد:

نحرحنخس کرندعنکمنمنمت نحر نآدنح

ن13خ ربنخ ر نگ نگ رنمت نط فنیندنح

                                                           
80. Etat de droit/ Rul of law 
88. Bonne gouvernance/ good governance 
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ش نرمننتانمن ک،نص نعدرلسنم نرسزنمند نرجسگن ندعنسق کسنعا،نگ تعنح نحکلسنخس کرس نگمنمصت سندنس ِنانبینی

کننجپ حینصالانسنعدرلسنگست ت،نجلننجل نمانجل ند ح نرجلسکنرکنگینمن کنننن-فنقدنپن جلتن نح نکمنینکنسضلینمناق ق نن

نمصت سندنس ندعنسقدک گ رک نکنر رح نانبمنف حتنرم ندخ حرسعنرتندعنشین نسی ن کحکن

یدر مندعنحلنلنمشللن بسنم حینح نگیعنع صللعنگنتن کجنکنح شللسننح نحکلسنگنتنم حمسللنه نققنس س،نبت نسنن ح نک ن

انی رس نمصللت سنکنجلل حنگیننس ندنشللت نم  حنس هعنق ر نم نگن حکنرمننح نحکلسنگنتنغن م حمسللنه نقغن قنس سیدر منننن

دعنحلنلنعدین،نم نن نکناتننمیانتنرصلت نانی رس نرجسکنح نرکمنحجتعنرکنحکلسنگننن15کننخصل صل ننن14مصلت سنگنتنگ کگ ن

قنحندعنگ کسنگنتنمسلتقلنف حتنکنرضلی اللنف حنح نحکلسنکننهنم عنگنچنس  نصلالانت ند رتنمشن بسنکتنح نع صعننننرعت

پمنرکنن58مصلت سنجلاز نقنکلنسی نشل سدکند نانیسنسنسسنبعنقنس سنگر نرجنج نهیه  تنرجالم نرک رینگمنح نرصلنننن

ادنکنن رسدنرکمنا نرله ن رنرکنرسسنینجت نبگنچنمنسی نس"دننینم نبادن،نسصل ک ندعنانبینسنرسسلنیند نج س شسنخ کشنن

کنپمنانبینسنرسسللنینسسللیسندعنجلل س شللسنخ کشن ر ن رند نمصللت سننن"خنصنق ر نحگدنگ کگ کنننمانفعنف حح نخدمسن

انبینسننا نخدرحرح،نمتسنگینمنقنس ینح نرحرمعندعنرکمنسنتعنرشن  نحر حنبعن56رصلننگ رک نف حتنکنگ کگ نخ رگدندسسک

 لنرص کشلمنرجسنبعنگ نط کق نبعنح نننک" رنرکنط ق نبعنح نرصل لند دنم نآکدنرعینلنم نبادن"نسمت نکنس ننمنجل س شلنن
ف گان نخ کشننرقتصنحتنک،نرهتینع ،نسینکدندننرصلنانبینسنم حیند نس ننمنج س شسنجننج ،نح نپنشنگ فتعنشل حنند دت

ن ک نکننمقنم نا نسدر حندعنسنینرجت نح نرکگنچنف حنکننگ"م نک ندنشلدکنرصللنسهمنقنس ینرجلنجل نسنجنم کدنتانمنم انک نرجلس:نننننن

سانم نکنسینمنسنر ض نرک رینبیت کمنخدشعنرتنکر حنبادنکنگنچنمقنم ن،نرقتصنحت،نف گان ،ندعنرجلتقاللنجلننجل ننن،نآکرحت

 نجت،نگ نتادندننکضعنق رسنمنکنمق  ر ،نا نسدر حندعنسنینا دنرجلتقاللنکنسینمنسنر ضل نبشل  نآکرحتنگنتنمشل ک ن رنننن

نک"باد

ن

 مصلحت بانی شورای نگهبان -ز دومفرا

منم  ریِنمصت سنعی م نرسدنکنرکنس قن نمانفعنف حتنکنگ کگ ن،ندعنگ سعنرت،نجلننجل نکنمقنمن نعی م نننسهنحگنتگیعن

ماعنشللد نرسدکنح نصلل  س نبعنمقنمن نعی م ندننرجللت نح نرکنرقتدر نعی م ندعنپننن تنمانفعنف حتقخصلل صلل منکنگ کگ نن

 رحر تنکننغن  نم نش سدکن،نع نفسنحنمنل م سن نس ،نخ کشندپ حرکسد

دنس نگمن-گ نسهنحتنکنگ نمقنم ندنکدنضللیمنرعینلنصللالانسنگنتنعنحتنخ کشندعنمصللت سن،نح نک نسنن نبت ،نپم

پن لینینکنمز کعنگ بدرینح نا ک نصللالانسنگنتنرختصللنصلل نخ حندنکدنرهنک نک کحندعنرکمننن،ندپ حرکحکنک ا نق  نقضللنهنع

 نکناق ق نجننج،نرهتینع ،ندنس نپن  نتنهدرک نسنپگک ِنباشنگنتنرسسنس -مصت س،نعنحکن نجخمع صلعن رنحرشتعندنشادکندن

 رجسک

قنضلل نم نبمنعی م ن رنانفدنآکرحتنگننم نحرسادنکنقنضلل نرحر تن رنانفدنما  سنن،نگ تعناق قدرینگنتنف رسسلل ت

سا نم ن جللدکنرکمنمدعننح دن  نرمننس نن نعاصلل نمصللت سنرکنعاصلل نصللالانسنفنقدنمیانتنعتی ندعن،ن16عی م نم نحرساد

                                                           
81. Intérêt catégoriel  
83. Intérêt privé 
86. SAINTE ROSE (Jerry), « L’intérêt général et le juge », Acte présenté au Colloque sur L’intérêt 

général, Organisé par le CRDC (Université Paris I Panthéon- Sorbonne, Paris, 2006.  



 رنن-اتننصالانسنمقندن-م نس رینگدفنگ گ سعنصالانت ،ندعنک نس ین ،نکل ،ن کشمنس نرجسن17صلالانسنگنتنگجکاش ن

سنمنمنمصللنل نعی م نحرسسللسکنچب نتادنمتنلنمشلله  نح نرحدنن ناق عنعی م نم نس رسدن کشللمنگ نرکمنمسللنلعندنشللد:ننننن

سی ن،نهعندننخنسعنرتنبعنرسسللنس نح نآینم ی سنشللد نکنهنینرکنح نم  ضنخا نرجللسمنم  رینرمدرحنکنآسشنسشللنس نح نم ر

س رسادندعندهنسعنا مسنمنلننسنخصل صل نرکنک کحندعنمت نشلخص نکناتننسخ ک نح بنک کحتنآینخ ححر تنباادنکک رنننن

دگ نح ن رساد نحکن نرم  نم ه نرجسکنصالانسنسشخنص نمنم  رین رگاینک نکن،ند نس حکد،نمصت سنا دنانن نآحمننی

 مدک کسنس رفن نسنجنمتنلنحکن تنرجسنبعنم کدنرکمنمدعننرجسک

قنس ینرجلنجل نهیه  تنرجلالم نرک رینبعندننسصل ک نمزتمنش  رتنرجالم ندعنحکلسنرهنک نم دکحجنکتنننننن71رصللننن

انسنقنس سنگر نرجنج نصال،نگمنم کدنرجلتدهلنف عنرجسکنح نرکمنرصلن،نضل ک تنکنم قسنآکرحتنگننکناق عن رنم نحگدن

قنس ینرجنج نهیه  تنن111رصلنن8دنس ن رند نعهد نق رتنمقااعنکنمز کعنگگرشتعنرجسکندادن-جلاز نکنمصت سن-مصلت سن

بشللل  نکن-دعنعا رین کنمنحکلس،نمقنین گی تن8رجلللالم نرک رین رنگمنم نس ریندلننگینمن ککن حنس سلللن نب حکنماند ندادننن

مزیعنسشخنصنمصت سنسانیندعنالنم ضالس نم نپ حرکحننشخصنسنسخسسنق  نمز کعنح نکض نسنگنتنرجتتانک نرکنط ک 

هیه  تنههن نف رسسعن رنگمنم نس ریندننتانمن ککن حتنن1158قنس ینرجنج نن16بعنرکنط عنعنحتنقندلنالنسنسلسکنمنح نن

 ک18س تنلنب ح

 ح نکنبندنینستق -دننرسننندعنتانمن ککن حتنرجلسنبعنسنن سد نسهنحگنتنحرح جل نرجنج ن رنح نشین نسهنحگنتنمصت سنن

رکنرم نن11د نآینرجللسنبعنرصلل هنح نک نف رکادنس سللن تنکنت خعنگ ما سنن نس نن نصللالانسنگنتنحرح جلل نرجللنجلل نن

گک نرس صن تند رتنس ق نپ-رکزنحنسهنحگنتنرختصنص ،نجلاز نغن مینمندعنسا نم ن جدکند نرجنسنرکمنسا گن ن-مصلت سن

خدمن نعی م نکککککمنسنملن،نرقتلدر نعی م ن،نعی م ما  لسنن،نب حیند خ نرکنم لنگنمناق عنعی م نقملنسالدنسامنعی م ننن

کند  جل نکنس تنلند خ نرکن ککعنگنتنشل  رتنسنهینینکنحکن نسهنحگنتنحرح جلل نرجللنج نسنجنم ننن21د رسننجندعنسا نم ن جلدن

 دنشدکن،نح نپن  نرتنرکنم ر ح،ن21س رسدنم کدنحش ر ند حینس نن نمق لعنمصت سنجاز نرکنمق لعنعدرلسنرجنج 

جنج نساینق نگمنم کدنرکمنحکدگن نرجس:ندعنه ر نم نس رینگ سنح نگنچنبش  نس ج عنکنفتعنرتنسهنحتنسز دعناق عنر

 suiاق ق نرک رین رنم نس رینما ص ندعنف حن-منسادنمزیعنسشلخنصنمصلت سنسانینکه حنسدر حنکنرکنرکمن کنسانینجلننج ننن

generisعنآینزیعنسشخنصنسشینعنم نباادنبعنکهعنسشینحرسسسکنگن ندعنرشتین نمزتمنجاننح نسانینگنتنحکنمزتس ن رندعنم

 کشمنسنسسکنمزتمنجاننمزتمنحکینرجسنبعنسینکاد نم لنح نم بجنم س بنم نش حنک ا ندعنگ سعنرتنمانفعنرکنلسنگننکنن

کرادگنتنم ت ن رنح نم بجنسینکادگ نم نبادکنح نرغت نم ر حنگمنصلالانسنجلانندننمزتمنسینکادگنینمشندعنرجسکنک ا ننن

 م نس رسادنح نا ک نگنتنگ سنگ ینقنس سنگر تنباادکنننگ نحکنمزتم

سنتعنمهمنرکمنرجللسنبعنمزتمنحکینگنچنن نهنتنحرح سنرجللنجلل ن رنسی نگن حکنک ا ند خالفند خ نرکنسصلل  گننرگ ن
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نرگ ،نمنندنکنگمندعنسهنحنحرح سنرجنج نسننکنخ رگنمنحرشسکنح نانلنانض ،ن ککتنح نرک رینحکدن  نمزتمنحکینسنجلنمنش حن

مزیعنسشللخنصنکنن،نرکمنسهنحنشلل  رتنسنهینی سهنحتن رنح نرک ریندعنمزتمنحکینسشللینعنبانم،ندننسسلنم ندسللنن نککنحن،ننمدخ رگ

مزتمنخی گنین گی تنسنسلسکنرکنسا تنجلنختن تنشینعنس کمنسهنحندعنمزتمنحکینح نسانیناق ق نهیه  تنرجالم نرک ریننن

ک ا نصللالانسنردتنن نکن،نکینک نسهنحنقنس سنگر تنرجللسمزتمنح،نشلل  رتنعنل نرجللتنینگننرجللسکنرکنماا نبن ب حتنسنجن

 کضعنقنس ین رنحر حکند هستعنس کمنککژگ نمزتمنحکینسینکادگ نم لنح نم بجنرجسک

دنس نم  حنمانل عن-م نس رین ککعنگنتنسهنحگنتنگ سنگ ینحرح جل نرجنج نح نههنین رنرکنماا نمصت سن،نح نرکمن رجلتنن

ش  رتنقنس ینرجنج ن،نآینسنملنب ح نرجسن22د نبمنکندنشنح نجلننجلسنگنتن ککعنرتننق ر نحرحکنکن نرکنسهنحگنک نبعنسنن س

گیننس ننمصت س،نف رسسلعنرجسکنش  رتنقنس ینرجنج نم ه ینمصت سنگیننس ن رندن گنندعنبن ندستعنرجسکنرکنسا نرکمنش  رن
جللنکتنراتینل نآسهنندعنردجر تنرجللسنبعندعنم هعنجللنکتنمدرختعنتنرقتدر نعی م نح نجللپه نا نگننکنآکرحتنگننکنم دکحن

من نرکانعن،نمصلت سنعی م نخ حندعنساهنک نگازن نحر رتنر کشنقنس ینرجنج نسنسسنن.24م نپ حرکحن23خنط نرلجرمن نهی  

دعنرصللنکننقنعد نرتنر هن نحگدنبعنحر رتنتانمنرعتین تنرجلسکنرکمنگ سعنسنسلسنبعنشل  رتنقنس ینرجللنج ندننک نر هن ننننن

گنتناق عندشل تنشله کسدرین رند نر  نجلنکحکنرلیتعنشل  رتنقنس ینرجللنج نگن ندنمننننننجلنح ندعنم ه ینجل حنگیننس نسضلینمننن

 مصت سنمنل نحکلسنکنمصت سنعی م نس نن نقنکلنشد نرجسک

،ندعن غمنشانجنک نر کشنبنملنا نمنلننسنح نقنس ینرجنج ن1182م  خنژرس کعنن81/112ش  رتنقنس ینرجنج نح ن رتن

گ تعندادنسهمن،نمنآشللت نحگدکندعنسا نشلل  رن1146قنس ینرجللنجلل ننن1قندادنن25 نجللنکتسالشنم نبادنسننآین رندننمق لعنتنمت

نن رنحرشتعندنشدنکنکنخدمسنعی م نمت سصل ک نم نبادنبعنگ نشل بت نبعنده  ند حر تنرکنآینشل رککنک ننننن1146حکینتعن

،ن حکنرمندعنهنم عنماتقلنشندنکدنمنلننسنآی،ندعنرکزنحنک نس  نرس صن نماز نش ح،نکنندعنس  ت،نرکمنشل رککن رندعنحجسنآک حن

 رنح دن  نن1781رصل لنماد  نح نرعالمنعناق عندش نکنشه کسدنن،نرکمنسنسلسنبعن،ندعنگنچنعا رین1146گدفندادنسهمنحکینتعن

مت نجنکتن،نقنس ینرجلنجل نف رسسعننن34مت نجلنکتنرعینلنسنادکنشل  رتنقنس ینرجلنجل نمت نقیننسصل ک نم نبادنگ تعنمنح نننننن

رمننرکمنرصللللنقنس سنگر ن رنرکنرات ریندعن،ندعنا ک نعی م ن رنح نصلللالانسنقنس ینق ر نم نحگدشللل بلسنگلننکنرستقنلنآسهنننن

،نگنتنقنس ینرجللنجلل نم نفنسی نجللنکحکنرکنحکدگن نشلل  رتنقنس ینرجللنجلل ن گنتنصللالانت نکنرصلل لنکنر کش تهن ت ب

ن،دعندخشنعی م مصللالانسنقنس سنگر ند رتنر ککند نضلل ک  نمت نجللنکتنقرستقنلنرم رلنشلل بسنگنتندخشنخصلل صلل ن

مات نسنسللسکنشلل  رنسصلل ک نم نبادنح نم ر حتنبعنرعینلنصللالانسنقنس سنگر نح نکمناعنتنمت نجللنکتنقتی کتنمنلننسن

رکمنشلل  رن،ن رنسنحکد ندنن حن1871کنددکمنس سن نمق  ر نرعالمنعناق عندشلل ن،نخصلل صلل نکنآکرحتنرقدرین رنم دکحنجللنکح

 ککند نجلنسس  نخ رگدنب حکنآسچعنح نرکمنس شتن نم  حنسنبندنرجسنصالانسننقنس ینکنحنشلد ن رندعنحلنلنخانتنفناشنح نرن

نخ حنش  رتنقنس ینرجنج نرجسنبعندعنک نم اننگینسادنگیتنتنرک رس نخ حنرکنک کحندعنع صعنمصت سندنس نپ گنجنسی نبادک

 دعنتنجنج نمصش  رتنقنس ینر،ند نس هه نب ح ندنشدنف رکدنمت نجنکتکننض ک  ح نص  س نبعنمزتمندعنمسنلعنتن

م دکحن،ن1185حجنمی نن13م  خنن118-85شین  ن،ندنکجنکتند  نرک لم د طعن رن حنخ رگدنب حکنش  رنح نسصینمنمشه  ندعن

                                                           
22. Politique jurisprudentielle  
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24. LENOIR Noëlle, "L'intérêt général, norme constitutionnelle", Acte présenté au Colloque sur 
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جلللنکتنا نمنلننسن رنم نپگک حنمشللل کمند نآسنعنم دکحنجلللنکتنقندلنس یلند ح نکنا نمنلننسن رنرکنم ت رنکنه گ  نن

س هعندعنرکانعنمز کنقنس س نرعانک ندعنم جسن نعی م ند رتنرادرثند خ ننکرق  نآینسه نسنادکنشل  رنسص ک نم نبادندنن

حن رند رتنمنلننینخص ص نرکزننمجرایسنقندلنس یت ،نرکنسنجلنسلن نفا نح نقسلیسنگنتنف قنس نجنختینینگنتنخص ص ننن

رعالمنعناق عندش نن17منح ن،نسی نس رینرکمنمجرایسن رندعنماجلعنم  کمنسنرکنا نمنلننسنح نسا نگ فسکنداند رکم،نم نباد

ن نرکزنحند خ نرکنسنجنس،نکنشله کسدنح دن  نحفن نرکنا نمنلننسنح نرکمنم  حنقندلنرجلتانحنسنسسکن کشمنرجسنبعنح نعیلنن

ح نرمالکنخصلل صلل نم نس رسدندعنم دکحکسنگنتنشللدکدنح نرعینلنا نجللتاعنمنلننسعندننسزنمدنکنس ع نسزنککندعنمنلننسن

شانج نش  رتنقنس ین-مصت س،نرمنندعنگ نانل،نگمند رتنجنبانمنرکزنحنبادنخصل صل نم س بنشد نکنمجرایسنگنک ن رنن

نرجنج نتانمنرجتدهل ن رنسی نپگک حکن

م نفاسنرکنا نمنلننسنکنرکزنحنجنکگن تندنمنرکمنا نکنمقتضنن ننح ن رتنف عنکنح ن رجتنت،نشل  رتنقنس ینرجلنج نن

ن نح نرکزنحند خ نرکنسنجنس،نسص ک نم نبادنگ تع،نسعی م نسنن نظ ک  ن رنح نسا نم نگن حکنکتنح نکگتعنسخسمانفعن

ح نا ک نصللالانسنگنتننضللینسسنگنتنضلل ک تنرمننس ننمنمنگنسن،نقتی کنصللالانسنآکنمنسنمعنتنره رک نق ر نم نگن ح

ندلنسینکدنس جکنگ نر گنس نق،نشل  رنسصل ک نم نبادنرکزنحنسنجلنسلن نح نرمالکنخص ص نننن،نقنس سنگر نق ر نحر حکنگیچانم

دکنرکزنحنرکمنقینلنسنجلنسن ندنکدنص فننس جکنمقنمن نحکلت نرسزنینگن حنکنسعنس جکنگ نم جسعنعی م کنرفجکیند ننرسزنیندنشلن

قنس سنگر ن رنکرحر ندعنپنشندنا نسش ک ن نکنآکنمنگنتنخنص ند رتنرکزنحنتانمنسنجنسنس نم ن،نشل  رتنقنس ینرجلنجل ننن،نرکم

گنگ نگنتندت رسادنرطالعن نکنآ،ن رنپنشندنا نبادنسننرف رحنچکا عنقنس سنگر ندنکدنجلللنککبن ت،نسینکدکنماند نحکدگن نشللل  ر

هکین رنح نکمنالعنسلنجلللنسلللن نم  حنسا ندعنحجلللسنآک ح نکنراننسننحکدگن نگننکنسقاعنسا ر نخ کشن رنما حنسینکادکنرکمنننن

آگن ن،نال ن جنس طجلنککبن گنندنکدنا نشننکسنرف رحنچکا عنعتنعنسصینین نم د طعن رنپنشندنا نبادکنح نفقدرینجنککبن نرن

نمق  ر نکنحنشد نم نس رسدندننگازن گنتنقنس ینرجنج نم نک  نحرشتعندنشدکن،نجنکتنکنشننکسنح نک نمهتسنم ق ل

ح نمسن نمشنده نا بسنب ح نرجسکنرکمنش  رنن1182ژکهنعنن25م  خنن256-81ش  رتنقنس ینرجنج نح نسصینمنشین  ن

ککنرعینلنا نمنلننسنکنگسللت شنقتی کنرکمنا ندعنا ک نگنتنهدکدنکنپمنرکنرشللن  ندعنس  ه نم د مندعنرگدرفنکنشلل ر

سصلل ک نم نبادندننس هعندعنرکمنس  لنرجللسنبعنم نس ریندعنسنکندن،نضلل ک  نم دکحجللنکتنرکمنا ندعنسنینما  سنعی م 

 نمددکینکه حنما  سنعی ،نرهنک نسی نحگدنبعنقنس ی،نر کشنرجلنجل نا نمنلننسنمینح  نب حکنم ت کن نقنس ینرجنج نن

دعنجلت نمنلننسنمنل نرکنماجلنکننحکن ناق عنمنلننسعنکتندپ حرکحکنما  سنعی م نسنجندنکدندعنص   نقنس س نم  حند  ج نن

رکنحکدگن نشلل  رتنقنس ینرجللنجلل نجللت نمنلننسنکنم  کینجللنکتنمنل نرکنا نسیت ن،نکنسنکندنق ر نگ فتعندنشللدکنداند رکم

م د طعنرسزنینگن حنکنخسن  نپ حرخت نس جکنحکلسندنکدنسینینخسن  نخ کشندنکدندننپ حرخسنعنحهسعنکنپنشنا نخسن  ن

ن،گنتنمسلتقنمنمنحتنکنقا  نکر ح ن رندپ شلنسدکنح نصلل  س نبعنح نس ننمنمنجرینخسلن  نمننینمنل نکنسهنحنجللنل نمنلننسننن

 دنکدنا نشننکسنمنل نعتنعنرکمنسهنحنم   مندینسدکن،نرختالف نپنشنآکد

ژرس کعنن16م  خنن287-11کنسنجنسصللینمنشللین  ن،نم283-11قن1111ژرس کعنن8  خنشلل  رتنقنس ینرجللنجلل نح نسصللینمنمن

مق  نم نحر حنرصللنرجلنج ناینکسنرکنجالمسنعی م نکنض ک  نبات لنگجکاعنگنتندهدرشت نم نس رسدنس هنعنگ ننن،ن1111

م  خنن436-2111ک کحنپن  نرتنرکنم دکحکسنگنندعنرعینلنا نمنلننسنکنآکرحتنرقدرینگ ححکنح ن رتنهدکدس تنقشلللین  ن

شلل  رتنقنس ینرجللنجلل نم نپگک حنبعنشلل رککنرعینلنا نمنلننسنم نس رسدندنند سنمعنگنتنهدکدننن،نم2112حجللنمی نجللنلننن7

 دننما  سنعی م نقندلنس هنعندنشادکن،نشه جنکتنم دکحنش حندعنش منآسنعنرکمنم دکحکسنگن



ا ننسی نس رینرکمنا ن ر،نلننسنرعاننب ح نرجللسدننکه حنرعتین نبنمت نبعنقنس ینرجللنجلل نح نرک رینکنف رسسللعندعنا نمن

حرح سنرجنج نف رسسعن رندعنجیسنسسی نجنکتنا نمقدسنکنغن نقندلنخدشعن،نماتق نح نسا نگ فسکنگا نکنخ حنکمنمدر ت

م نح نمقندلنحرح سنرجنج نح نرک ریندننر هن نکنرجتانحندعنق رعدنفقه نکنر کشنگنتنرجال،نتنمنلننسنجل عنحرح نرجلسکنرمننن

 نآشنن نرجسنبعنمصت سنعی م نکن،نسسلی نجنکتنا نمنلننسندعنحلنلنمانفعنعی م نمقنکمسنب ح نرجسکندننکه حنرکمن

رکنعانصل نداننحکمنکمنمدر تنرجلسنکند نس هه ندعنآینح نسهنکسندعنسجلجلنکنرسهدرینسانینجلننجل نماز نخ رگدنشدکنش  رتننننن

ح نانلننعنشلل  رتن،نسینیندعنقنضلل نمصللت سنعی م نسیدکلنشللد نرجللسنح نم ر حنضلل ک  ندننخ حمادت،نقنس ینرجللنجلل 

سنهینیندننقنط نسنسینینرکنکر حنب حینم ه ینمصلت سنعی م نح نر ککند نگنتنخ حنپ گنجنم نبادکنش  رتنسنهینینگینشعنن

ساهننق رعدنقنس ینرجللنجلل نکنمگگ ن،نخ حن رنپنجللدر نق رعدنقنس ینرجللنجلل نکنق رعدنرجللالم نم نحرسدکنح نچگانسنرکمنشلل  ر

رس صللن تنکنقندلنرجللتانحنم ندنشللادکنشلل  رتنسنهینیند نرکمندنک نرجللسنبعنساهنندعنق رعدنماد  نح نقنس ینرجللنجلل نکنق رعدن

دنم نس رسدنرکمندنش،نشل ع نس هعنسشنینم نحگدنکنمص دن نپن لینین رنساهنندننرکمنگازن گننم نجازدکن کتنحکن نرکمنجخمن

 ج نهیه  تنرجالم نس هعنتادرس ندعنرم نمصت سنسن ح نرسد!ن؟بعنش ک سناقعنرجالم نکنقنس ینرجن

ش  رتنسنهینیندعنسد کجنماندعنکنگازن گنتنم هعنحکن تن رند رتنسان  ند نمص دن ن،نسنتعنمهمنرکمنرجسنبعنح نعیل

،ننمن گی تف رم،نم نس ریندعنآکنمنسنمعنگنتنش  رتنعنل نرسقالبنف گان ،نپن لینیندعن جلینسنشلانختعنرجسکندعنعا رینمتنلنن

سی نس رینش  رتنسنهینین رنص فننپنجدر ن،نجلننجلسنگنتنبت نسانینکنککنرشلن  نب حکندعنرکمنخنط نرجلسنبعنح نانلنانضل ننننن

مزی ععنرتنرکنگازن گنتنم هعن رنرکزنحنب ح نکندعناینکسنرکنآسهنن،نقنس ینرجلنجل نکنشل  نحرسسسنکک رنرکمنش  رنح نعیلننن

رتنسنهینینقتی کتنقنس ینرجنج نکنش  ن رندعنص   نشن سنرسننجتنگست شنشل  ن،نم نپ حرکحکندننتانمن ککن حنم جل  ن

ح نص  س ننکک ر،نتانمن ککن حتنسی نس رسدنمیانک نهجنمصت سنرسدکش نحرشتعندنشد،نحرح نرجلسکندعنگینینصنا نرکمنقتمن

کنرکمنحکندعنشن  ن گست شنقتی،نبعنشل  رنرعتقنحن رجل ندعنس سن نمضن نقغن مصت سنگ رمنش  نکنقنس ینرجنج نحرشتعندنشدنن

ش  رتنسنهینینسنجند نرجنسنقنعد نههنسشی لنانی رس ندعنمصت سندنس نکنمصت سن،نتنکنحشد نسینکدنپگک فتعنم نشدکنپم

رمننمصت سندنا نش  رنمینمنرجسندننمصت سندنا نحکن نسهنحگننمت نک ندنشدکنحکن نسهنحگننص راتننکن،نرسدکش نم نپ حرکح

ت بنق رعدناق ق ندعنمصت سندنس نم نپ حرکسدنکنسانیناق ق نخ حن رنس ج عنم نحگادکندعنص   نرعالینشد نکنح نتهن 

رمننشل  رنسنبا یندعنصل   ن جلی نرکنپگک شنرکمنم ضل  نرات رکنب ح نرجلسکنسگب نپد رسعنکنحک رسدکشنسعنرمنین رالندعنننننن

نحنر ککند نگنتنخ حنسینکد:دنس ن رنکر -شلل  رتنسنهینینگمنحقنقننگینمند حنبعنشلل  رندعنصلل   ن جللی نکنعتا نمصللت سن

ن،مصللت سنسانین رنح نسا ندنن سد،نسگب نپد رسعندعنرعضللنتنعجکجنشلل  رتنسنهینینم نحگمنبعنخ حشللنینقیلنرکنرکمنگن گنن»

نک«سقشنکمنینکنمننینح نرهتهنحنکنس  نسصینمنگن تنگننرجس،نلندسنن نمهمنح نحسننتنپ آش بنبا س کت رنبعنکن نرکنمسن

کنرکنرکمن رندعند سعنف رم ش نجپ ح ندنشدنمصت سکننض ک  بعنش  رتنسنهینینماتقننعانص نرکمنگ سعنسنسلسنن،نکرسنه 

رکمنسهنحن رندنکدنک نسصللینمنداننحتنح نسن ک ناق عنرجللنجلل نهیه  تنرجللالم نن1361م حرحمن نن21سصللینمنم  خن،نماا 

 ن رنکر حنف آکادنقنس سنگر تنمنض ک  نعی م م ه ین،نرک رینح نسا نگ فسنکک رنح نرکمنسصلینمنرجسنبعنش  رتنسنهینین

مخنل سنن،دننکر حنجنختمنگ نس  نم دکحکسند نا نمنلننسنس جکنحکلس،ندعنص   نمیانک ،نبادکنح نآغنکنش  رتنسنهینی

رملننح نم ر حتندعنرکزنحنرس انفنح نسا کن نخ حنپ حرختعنرجلللسکندننسنملنح نمیانتنشللل  رتنسنهینینح نکمناعننن،نم نک ککلدن

رتنکر حند ،نرکمنپ جلشنقندلنط حنرجلسنبعنآکننمسلن نفن تنکن کشنرجلتدهلنش  رتنسنهینینننن،نگنپگک شنرکمنم دکحکسن

جلنختمنمسلنلعنمصلت سنکننما  سنعی م نح ن ککعنخ حندننمسن نفن تنکنمینس نش  رتنقنس ینرجنج نف رسسعنکنسنینرجسکنننن



س ریننم ،نرجللسکندعنعا رینمتنلن کردکنم ه حنمننینمسللنلعنضلل ک  نکنمصللت سنعی م نسنجنپ جللشند رسننج،نرفجکیند نرکم

پ جلندنآکننم ه ینضل ک  نکن نرکنعانصل نهکا  نمصت سنعی م نرجسن؟نآکننم ه ینض ک  نگستعنم بجتنمصت سنننن

د ق ر نب ح؟نتعن رداعنرتندنمنمصت سننض ک  کننکمنیعی م ن رنسشلننلنم نحگدن؟نتعن رداعنرتن رنم نس ریندنمنمسلنلعننن

 عی م نکنکمنینکه حنحر ح؟ن

مخنل سنشل  رتنسنهینیندننم ه ینمصلت سنعی م نح نم ر حتنرجلتتانهنس نحرشتعنرجسکنسصینمنم  خنننن،نرینگ سم نس 

شل  رتنسنهینینقح دن  نط حنقنس ینم د مندعنس ککعنماصل نسعنآبمنح نرکمنکمناعنقندلنچب نرجلسکنش  رتننننن1361حکینسن من ن

رتنم هعنجللنکتنس دکدنمنلننسنخصلل صلل نده  نم ند نسامنعی م کننضلل ک  سنهینینح نرکمنسصللینمنرکنم نگنی نمنسادن

گن حکنرکنحکدگن نشلل  رند نرجللنسنراننینرجللالم نسی نس رینمنل نک نتن ن رنکرحر ندعنف کشنآیندعنقنیسنعنحلعنسی حنمن ن

رکمنرم ن رنس هنعنبادکنح نتانمنصل  س نض ک  نرکزنحنشد نکنم دکحکسنگنتند خنجتعنرکنآیندنکدنننضل ک  نآسنعنمسلنلعنن

نک نتنکمنس نخنصنم ص  نش حکننح نک ندن

دننن،رکنسا نشل  رتنسنهینینمصل دعنرتنبعنمنلننینتن نگنن رنکرحر ندعنف کشنآبنمنکرحند نسننکشنینم نبادنن،نس ضلن نآسنعن

راننینرجلالم نقندلنس هنعنسنسلسنمن نرکانعنکه حنض ک  نر ین نش حکنرکمنم دکحجنکتنمیتا ند نض ک  ندنکدنکمنسیادننن

رکمنجللخمنبعنشلل  رتنسنهینینح نگنچنک نرکنآ رتنخ حن،نکح نکمنس نمشللخصنرکزنحنشلل حکنپمک ا نح نک نم د،ندنشللد

 کشمنرجسنبعنس هعنش  رندعنم نگنی ن،نمق کیندعنص سنسنسسکنرلیتع،نمسلنلعنضل ک  نکنمصلت سن رنما حنسن ح نرجلسنننن

کنپ گنجننمنرجسمنسادنضل ک  نکنمصلت سنرصل ل نسنسسنکنعتسنسنجنمنسهنحتندانینمزیعنسشخنصنمصت سنسانینسنجنگیننن

ن،رصل ل نش  رتنسنهینینح نکر حنجنختمنعانص ناق عنعی م نح نف رکادنسان  ند نرجنج نکنرجالم ند حینق رسنمنح نعیلن

ماز ندعنرکزنحنک نسهنحنهدکدنکند نجلندقعنرتنس سنعا رینمزیعنسشلخنصنمصلت سنسانینشد نرجسکنگاننم نبعنش  رتنننن

ن نکمنسعنسنبندنم نبادنکنمقتضنم رککمنش  نرس انفند نقنس ینرجنج نکننندعنصل   نبت نکنددکین،نسنهینینح نسا کن نخ ح

تنهدکدن رنح نس تنلنگنتنخ کشنکر حنسی نبادنکنمزتمنشل  رتنرجلالم نسنجند نم ضعنگن تنگنتنمصت سنگ رکنسعنتننن

 رین رنم نسقنس ینم  حنرعت رضنم نس رسدندعنمزیعنسشلخنصنمصت سنسانینر جنلنگ ححکنرکمنمزیعنن،نخ حنسنبندنم نک کح

شینعنک نسهنحنحرک تنکننقضنک نحرسسسنبعنکظن عنتنآینالنرختالفنمننینش  رتنسنهینینکنمزتمنش  رتنرجالم نرجسکن

ن112دعنرجلنجل نجنکتنمزیعنسشخنصنمصت سنسانینح نرصلننن،نق  نداننحگگر نقشل  رتندنکسن تمنن1368ح ندنکسن تنجلنلنن

نمزتمتند رتنسشللخنصنمصللت سنح نم ر حتنبعنمصلل دعنمزیعنسشللخنصنمصللت سنسانین"،نپ حرخسکنماند نرکمنرصللل

شل  رتنرجلالم ن رنشل  رتنسنهینینخالفنم رککمنشل  نکنکننقنس ینرجنج نددرسدنکنمزتمندننح نسا نگ فتمنمصت سنسانیننننن

منمنسنادنکنمشلنک  نح نرم  تنبعن گی تندعنآسهننر هن نم نحگدنکنجنک نکظنک  نبعنح نرکمنقنس ینننسا نشل  رتنسنهینین رنسن

نک" نشد نرجسندعنحجت  ن گی تنسشننلنم نش حچب

آکنمنکن کسدنشلانجلنک نما  سنعی م نکننمصلت سنگیننس نح ناق عنرجلنجل نرک ریندنناق عنرجنج نف رسسعنننننن،نداند رکم

 نح،نبنمالنمت نک نرجلسکنح نف رسسلعنحرح سنرجلنجل نم ه ینما  سنعی م ن رنح نر ککند نکنسان  نخ حنکر حنب ح نرجسنننن

تعنحکن نپ گنجنم نبادکنسن،ندنینم  ف نباد-سنهینینرکنرکانعندعنص   ن جی نخ حن رندعنعا رینمصت سش  رتن،نانل نبع

 شنرکمنسسینسنرمننپگک،نسسلی نجلنکتنا نمنلننسنس جکنش  رتنسنهینینکنش  رتنقنس ینرجنج نف رسسعنپگک فتعنشد نن،نآسنع

کهعنرشلللت رکن ککعنرتنسهنحن،نرکمنکمناعنخنصرکنمسلللن گنتنمختتفنعی  نب ح نکنرکنمینس نمت نک نسشلللن نم نگن حکنح نن

حرح جل نرجلنجل نح نرک رینکنف رسسلعنگمنآینرجلسنبعنگ نحکندعنص   نبت نخ حن رندعنعا رینپنجدر نا نمنلننسنح نسا نننننن



نگ فتعنرسدکن

یننط حنقنس ینم د مندعنس ککعنماص نسعنآبن رنم نک ندننرانن15منح ن،ن1361ش  رتنسنهینینح نسصینمنم  خنحکینسن من ن

آیندعنککر  نسن کنرهنک نم نحگدنسننح نصلل   نضلل ک  ندعنجللت نننن15رجللالینرعالینم نبادنکک رندعنسا نرکمنشلل  رنمنح نن

ح ن،ن نآسنعدپ حرکحکنس ضلن ندنشتن،نمنلننسنرکنآجلننبنگننکنماندعنآد نبعنس ککعنآبن رنحتن نرغتشلنشنکنند نسای نم نباادنن

منح نن،دنعمنعدینس ککعنعنحهسعنآبنمننینبشنک کرینگ حح،ند نرجسصل  س نبعنآجلننبنآد نبعنح نمسن نک نسه نکرقعنشنن

جت نمنلننسنسینکدکنرکنسا نش  رنتانمنرهنک نرتن،نط حندعنککر  نسن کنرهنک نم نحگدنسنندانینض ک  نرکنمنل نآجننبن15

ینحنشللد ندعنم ه شلل  رتنسنهینینح نر ککند نرجللالم ند حینمق  ر نراننینکن،ندنکه حنرکمنم نک ندننم رککمنشلل ع نرجللسکن

رستانینن،گاننم نبعنضل ک س نکه حنحر حنکندعنعا رینمتنلن،نم نی ند رتنس دکدنا نمنلننسنرعتینحنم نبادکنرکنسا نشل  رن

دعنجت نمنلننسنرکنآجننبنکننتن ن،نحکلسنم نس رسد،نرم  نرکزنبنم نبادنکننا نحکن نمصل فنباادگنینم دکحنم نشل حنن

شللل  رتنسنهینیندعنم نگنمنحرسشناق عنعی م نح نسا کعنگنتنف عن منرجلللسنبعآسچعنهنل نس هعنرجلللسنرکآبندپ حرکحکن

حکلسنم نن،رگ نرعینلنا نمنلننسنخصل صل نک نشخصندنعمنسضننعناق عنحکن رینش حنن،نس هعنم نبادکنددکمنس سن 

 رتنح نآس رسلدند رتنجلللتل نملنلننلسنرکنکتنرقدرینسینکدکنم ه ینرستانینرم  نقدخ رسندنسامنعی م منسنجنبن ب حنمشلللنده نننننن

مایعنآبنس سنمنلننسنشلللخصنرلفنق ر نحر حکنرلفندننرجلللتانحندعنا نمنلننسعن،نکنحشلللد نپندرنب ح نرجلللسکندعنعا رینمتنل

خ کشن ر نخ ک نآبن رنمسلللدکحنم نبالدنکندلعنحکن رینرهلنک نده  ند حر تنرکنآبن رنسی نحگدکنپننمدنتانمنرقدرم نم نننن

نشنعی م ندنشدکنس رسدندعنگمنخ  حینسامنعی م نم ت نکنجت نآجنک

 نس رسدنسشننلنمناق عنحکن نرف رحکن،نمقتضنن نم د مندعنرستانینرم  دننس تنلن رتنف عنرکمنسنتعنآشلنن نم نش حنبعنن

دعنندنکدنرختالل نح نرستانینرم  نرکزنحنشد نکننآجنی ،ند رتنر ین نکه حنض ک  ،ندنشدکندعندننینحکن نض ک  حگاد نم ه ین

ناق عنحکن رینکر حنآکدکن

م رضلعنحکگنسعنکننمتانقض ن رنن،نح دن  نط حنقنس ین کردکنمسلتنه نکنم ه ن،ن1361دهیمنن14 رتنسنهینینح نسصلینمننشل ن

 نکن:نمیتغنرهن  ندهنندنکدندنن ضنکسنمنلش  رنح نپن رگ رفنسخسسنسصینمنخ حنسنبندنم نبادن،نرسخنچنم نبادکنرکنک نج 

حتنر رح نط فنمنق ر حرحنانبمنرجللسکنشلل  رتنسنهینینح ن رتنرصلللن ضللنکسنمتقندلنکنآکر،نکنح نرکازنمسللتنه نس ننمنشلل ح

سنجنگینمنم ضللعنگن تن رنح دن  نرهن  نرمنبمنسزن تنم  حنسنکندنق ر نم نحگدکنرکنجلل تنن1363م  خنشللشللمنر حکیهشللسنن

سص ک نم نباد:نح ص   نخ ححر تنمنل نمیا ند نرهن  ن،ن1361دهیمنن14ش  رتنسنهینینح نپن رگ رفنحکین رتن،نحکن 

رهن  نرهین تنمت نانبمنش  نم نس رسدنمدرختعنب ح نکنمنل ن رنکرحر ندعنرهن  نمسنمنشخص نخ کشنداینکدکن،نسلنمنم

نککر  نمسنمنکنشه جنکت،نخص ص نح نمنح نتهن حگمنقنس ین کردکنم ه نکنمستنه نپنشندنا نشد ند حکنماند نرکمنمنح 

ن5حنسننقنیسنرهن  ندهنتنرمنبمنمسن س ن رنح نک نحک  ندننس هعندعنمشلنال نمسنمنکنض ک  نس ننمنقنیسنمزنکنم نش ن

پنشندنا نم نب حنبعنح نص   نخ ححر تنمنل نرکنرهن  نمت نخص ص نخ حنددکینن14جلنلعنس ننمنبادکندادنج ینمنح نن

گننس نمتشللنلنرکنسینکادگنینحرحجللتنینبلنکنف منسدر نکنرحر  نبلنمسللنمنکنشلله جللنکتنمزنکنن،نکه حنک نس هنعنشلل ع 

 حنسنند ناسل نض ک  نرمنبمنمسن س نمنلننینخص ص ن رنرهن  نحرح نکنندعنص   نرهن  نح نرختنن نم حینق ر ننخ رگادند

نحگدنکنمینلغنرهن  ندهنن رندعناسنبنمنلننینکر کجنسینکادکن

نشنرمننسسللیسندعنسهنحنپ،نشلل  رتنسنهینینح ن ککن حتنمصللت سنگ رکنسعنرصلللنرهن  نرهین تن رنم نپگک ح،نستنزعنآسنع

رک رحرس ن رنکر حنم نبادکنرکنحکدگن نش  رتن،نپنشندنا نشد ن14شلد نکنصلالانسنگنتنرکمنگنن نبعنح ندادنجلعنمنح ننننندنا 



صلالانسنرعینلنتانمنرقتدر نم دکحبااد نرتند نعهد نانبمنشلل  نرجلسنکنرعانتنآیندعنگنن نکنحنشللد نم نک ندنننن،نسنهینی

نم رککمنرجالم نرجسکن



 گیرینتیجه

نس رینسشخنصنرکمنمق لعرکمنپ جلشن رنما حنب حنبعنم هعنسشلخنصنج حنعنینبدرینرجس؟نآکننم نننس ریم ،نح نپنکنی

قنس ین رندننسن نر رح ن،نژرینژرکن کج جت گن رندعنص   نرس صن تنح نصالانسنمقنمن نعی م نحرسسس؟نرگ نگمنآکرندنن

ر رح نندعنعا ریندننینبااد ،نآکننقنس سنگر س ریندعنگینمنجللننعنقنس ین رنپنجللدر نما  سنعی م نحرسسللس؟ننم ،نعی م نددرسنم

رمعینلنن،س رینرکنف ضنگیسلل ک نرمعینلنجللننجللتنگر تگینشللعندعنحفن نرکنما  سنعی م نپنکیادند ح نرجللس؟نآکننم ،نعی م 

 رتنکنف حتمنکنرمعینلنقضنک ندننما  سنعی م نجخمنگ س؟سنمعرمعینلنرحر تنقآکنم،نقنس س 

ا  سنس ننن ندنمنر رح نعی م نکنم،نحگدکنح نرکمنجاسشنگننف عنپنجخ نمتیسنم دعنپ ج،نجلاسن کجل ک نکننژرب دمنن

عی م نکه حنسدر حکنمشلل کعنسنقنس ینگمندعنرکمنرجللسنبعندننسن نر رح نعی م نکنسأمنمنبااد نما  سنعی م نرجللسکنح ننن

ساین ن،ندنشدن26 ِنحم ب رسن قنس ینح نس ننمنما  سنعی م نآکرحنرجسکندعنص فنرکانعنقنس یند آمد نرکنر رح نعی م،نستنزع

ف ضنکننسن نر رح نن21دعنحکلسنقنس سیدر ن28کندننگگر نرکنحکلسنقنس ین کر27شللل حآیندلننما  لسنعی م نم  کضنگ فتلعنم ننن

،ندر ح نرسدکشللعنحکلسنقنس سی،نگن حکنس ضللن نآسنععی م ندننما  سنعی م نسنجن سقندنختعنکنانلت نمشلل کمندعنخ حنم 

،نس رینگ سم ،نکنددکمنس سن 31 نعی م نرجلسنبعندننقنس یند س نققنس ینرجلنجل منجلنکگن ندنشدننننقنس یندعنشل ط ندننسن نر رحن

 کنما  سنعی م ندپ حرکحکننن31س رسدندعنجازشنمنجرینجنکگن تنآیندننر رح نعی م حرح سنرجنج نم ،نپمنرکنکضعنقنس ی

ق لعند نک نسهنحنکننسانینجننج نکنمم نس رین رداعنرتنعین ندنمنحکدگن نگنتنرقتصنحتنکنجننج نانبمن،نرکنجل تنحکن ن

ما  سنعی م ند ق ر نب حکنحکلسنگنتنمدرختعنگ ندنشللت ندعنمق لعنما  سنعی م نسیسلل نم نه کادنح نانل نبعنحکلسنن

کک رنح نرسدکشلعنحکلسنلنی رلنمصلت سنج هیعنخ رجسنگننکننن،نلنی رلنبیت ندعنمق لعنمصلت سنعی م نمتیسل نم نشل سدننن

 ر رح نگنتنآکرحنف حتنرجسک

 جللدنبعنسانینجللننجلل نکنسهنحگنتنجللننجلل ن رنم هعنسشللخنصنما  سنعی م نننرتنهجنرکمندعنسا نسی تن  ،نسهنکسح ن

 تنلنس رسدنح نرکمنسگنتنم حینجنه نم گنتنجننج نکنمنجرینرسننتنآسهنندعنشن  ددرسنمکن کشلمنرجسنبعنس  نکنجنختن نسانین

ت نگنتنجننج نم حینجنه نسنمنمنمانفعنعی م نگدفنرصبعنح نسانیف ضند نرکمنرجسن،نس ننمنبااد ندنشدکندعنعین  نحکن 

ینگنتنگ سنگ مشن بسنگیعنهنسیعنم حینح نا ک ،نگنگننکنحکن نرعینلنان مت نرجسکنح نرکمنحجتعنرکنسانیجننجسنگگر ت

نک ن کحکنس گنتنشلللخصللل نکمنمدر ریندعنشلللین نم نگننکنجللل حرسنن تکسلدگ نعی م نملنسعندج گ نح ن ر نخ حخ رگ نن

گننم حینخ حنح نس  کفنکنس جلللنمنگنتنکنعنجلللنه نح نرکمنرجلللسنبعنح نرکمنان مسکمنمدر تنم حینجلللنه ندننان مس

باادنکنح نصلل   نسزنککنقتی کتنمصللت سنکنما  سنعی م ندعنصلل   نمسللتقنمنکننرکنط ک نسینکادگنسشللنینمدرختعنم نن

کنساینعنخنطننینکه حن«نگ حرسدینآبن فتعندعنه تدنک»کمنمدر ریندعنا کمنمصللت سنعی م نجللنککبن گنتنمانجلل ند رتننن

 کشنس  کفنکنسشلخنصنمصلت سنکنما  سنح نرکمنسانینگننهایعنم حینجنه نحرشتعنکندعنر رح نف حتنکننن،نحر حکندعندننینحکن 

                                                           
26. Volonté générale démocratiquement constatée 

27. SAINTE ROSE (Jerry), op. cit., 2006.  
21. Etat légal 
29. Etat de droit  
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گنتنم حینجللنه ن کشنسشللخنصنما  سنرکنغنکس نآیننح نسانی،نسشللخنصنکنزنسیعنمنم  رینحکلسنرجللت ر نسنسللسکنداند رکمن

ریندانینمانفعنس گننسی رجلسنبعنح نرکمنحجتعنرکنسانین،ن نرجلسنقس  کفندعن کشندعنهنتنس  کفندعنغنکسمکنددکمنس سن نمهیت

 مت نکننمصنل نعی م ن ر ن رند رتنظه  نکنرعینلنخ حبنمن ندنکنب حک

  نرکزنحنکسنتعنحکن نرکمنرجلسنبعنکرگگر حیِنصلالانسنسشلخنصنما  سنعی م ندعنسانینجننج نرلجرمنهندعنم انتنض ننن

شانج نسنسسکنشانجنک نمصت سنعی یِنم حینکن-د رتنما  س،نمنسادنمزیعنسشلخنصنمصت سنسانین،نک نسهنحنرختصلنصل نن

 رجسک،ند کژ نق رتنجعنگنسع،نتنسهنحگنتنجننج گنتنگیعسنمنمنآینح نم رالنگ سنگ ینمدک کسنجننج نرکنبن ککژ 

قنس ینن22ک ا نمصت سندنکدنح نخدمسنره رتنرصلن،نددکه نرجلسن ککن حنسانینجلننجل ندعنمصلت سندنکدنآل ندنشلدننننن

مسلنمنکنش لنرشخنصنمص ینرکنس  ضنن،ناق ع،نمنل،نهنی،نرجلنجل نهیه  تنرجلالم نح نآکدکنماند نرکمنرصللنانتنسنننن

 ف ضنسینکمنمصت سنسانیندننمصت سنم حین سقنخ رگدندنخسک،نرجسکنح نص   نس ق نرکمنرم 

عندنطلنکنخا سنب نرجلللسکنرسدکشلللعنحکلسند رتنکمنمدر نگمندعنم رس نحکن نآسنعنرسدکشلللعنحکلسند رتنحکلسنرسدکشلللن

حکلسنکنانی رس ند رتنم حینرسدکشعنرتنرجسنبعنقندلنحفن نس ندعنسا نم ن جدکنمصت سنعی م ن،نخا سنکنس نرجسکنپم

 سنجنم ه م نرجسنبعنرکنط ک نرسدکشعنحکلسند رتنم حیندهت نم نس رسدنهنمعنتنعیلندپ شدک

   نگن ندعنص،نسشلنسن نآینرجلسنبعنشل  رتنسنهینیندعنعا رینسهنحنپنجلدر نش  نکنقنس ینرجنج نننننمینامنف عنمزی عع

دعنصل   نغن مسلتقنمنعاصل نمصت سن رنکر حن ککعنخ حنب ح نرجسکنس نجن تنبعنح ند خ نم ر حنس جکنننن،نمسلتقنمنکنگن ن

رمننح ندنطمنرم نانکتن،ن نرتنسدر سدگ تعنص راتنندعنم ه ینمصت سنرشن ،نرکمنسهنحنرکنرصل لنقنس ینرجلنجل ندعنعیلنآمد ننن

نم نس ریندعنسا کعنگنتنس سللن تنشلل  رتنسنهینین،نتنس سللن تنم ندنشللادکندعنعا رینمتنلنگ رکنسعگنتنمصللت سگن تههس

 نگجکاعنگنتنخنص،نش  رنرکندنمنگجکاعنگنتنمختتف نس سن ت،نقنس ینرجلنج نرشن  نب حنبعنط نآینن11کنن18ح دن  نرصل لنن

ند گجکد نرجسک،نتنخ حنگیا رک نحرشتعنرجسمصت سنرسدکشنسع رنبعندنن ککن حن
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