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 یاز منظر فقه مذاهب اسالم یادار یقراردادها
 

 2سید مجتبی حسینی الموسوی 1بیژن عباسی،

 (51/55/5991، تاريخ پذيرش: 2/9/5991)تاريخ دريافت:  

 
 چکیده

های گوناگون مبادرت به انعقاد یف خود در عرصهمنظور ایفای وظاامروزه دولت به
نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می

طلبد که در ی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را مییچنین قراردادها
ق و توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقو

گیری از عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهرهامتیازات به
کند که کفه ترازو به طرف دولت سنگینی قدرت عمومی در قراردادهای دولتی ایجاب می

جانبه قرارداد یا تغییر قیمتها برحسب صالحدید کند. شرطهای استثنائی همچون فسخ یک
ا خود به همراه دارد که آیا چنین توافقاتی مهر تأییدی از جانب فقه اداره، این پرسش را ب

گیرند؟ برخالف تلقی رایج که قراردادهای اداری را محصول دنیای مذاهب اسالمی می
سنت از قدیم با مفهوم قراردادهای اداری ناآشنا ویژه اهلدانند، فقهای فریقین بهمدرن می

اند. با ظهور دولت رفاه و پررنگ ین موضوع اشاره کردهالی کتب خود به انبوده و در البه
شدن نقش دولت در زندگی مردم، اهمیت قراردادهای اداری بیش از پیش نمایان گشته 
است چرا که بدون آن امکان خدمت دولت به شهروندان میسر نیست. حکومت اسالمی از 

ن برای پیشبرد امور ابتدای تأسیس خود در مدینه و بعد از آن در زمان خلفای راشدی
نیازمند یک چارچوب حقوقی رسمی بود. سنت نبوی و جانشینان آن در مواجهه با 

کرد، منبع مسائلی که دولت اسالمی از راه توافق با اتباع خود آن حل و فصل می
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ارزشمندی در این راستا است. ارزیابی هر قراردادی با قواعد کلی صحت هر عقد، 
  سادگی گذشت.د از کنار آن بهباشد که نبایموضوعی می

قراردادهای اداری، دولت رفاه، شروط استثنائی، قدرت عمومی، سنت  :هاکلیدواژه
 نبوی، خلفای راشدین، اصول کلی معامالت.

 
 طرح مسئله

پیش از پیدایش مفهوم دولت رفاه در قرن نوزدهم میالدی، وظایف حکومت در قبال اتباع 
تامین امنیت و برقراری روابط خارجی با سایر کشورهای  خود محدود به مواردی از قبیل

بود. اندیشه دولت حداقلی )ژاندارم( دخالت قوای حکومتی را در اقتصاد نامناسب ارزیابی 
می کرد. آزاد گذاشتن بازار به خودی خود این سیاست را در پی خواهد داشت که رفاه 

وجود خواهد آمد. وقوع تقاضا به عمومی در جامعه با تعادل برقرار نمودن میان عرضه و
بحرانهای اجتماعی و مالی در نیمه قرن نوزدهم در کشورهایی که اقتصاد آنان مبتنی بر 

-مکتب لیبرال بود، ناکارآمدی مکانیزم بازار را بیش از پیش نمایان کرد. تعدیل در اندیشه

صاد به یک طرف در عرصه اقتهای لیبرال، نقش دولت را از یک بازیگر منفعل و بی
کننده تبدیل نمود که برای ایفای نقش خود در اموری مانند تأمین اجتماعی، کنشگر تعیین

سازی، گازرسانی و... نیازمند یک ساز و کار جدید بود و از همین آموزش و پروش، راه
رو مفهوم قراردادهای اداری پا به عرصه وجود گذاشت. از نظر تاریخی قرارداد ساخته و 

های شخصی بوده است. قراردادهای اولیه و قدیم جنبه مبادله داشت، چنانکه ارادهپرداخته 
شد و نوعی در یونان باستان پول وجود نداشت و کاال با کاال یا کاال با حیوان مبادله می

(. با مرور زمان، آزادی اراده افراد در 2/51ش، 1531تعادل ارزش برقرار بود )کاروفین، 
رعایت نظم عمومی و اخالق حسنه منوط گردید. حالت نسبی شدن انعقاد قرارداد به 

قرارداد در قرون نوزدهم و بیستم روند پرشتابتری قرار گرفت. دولت دخالت خود را در 
توافقاتی که جنبه خصوصی داشت بیشتر نمود تا بر فعالیتهای اقتصادی مردم کنترل کافی را 

های گوناگون ت که دولت خود را در حوزهداشته باشد. قرارداد اداری مولود دورانی اس
داند. یکی از کاربردهای حقوق در زندگی معاصر مشروعیت نوعی متولی میاجتماع به

بخشیدن به اعمال دولت در راستای انجام وظایف خود است. بستر حقوقی تدوین و تکمیل 
را در پیش گرفته  قرارداد اداری در دو نظام بزرگ حقوقی، راه کامالً متفاوت و مجزا از هم

ژرمنی، در فضایی -عنوان نماد نظام حقوقی رومیاست. قرارداد اداری در کشور فرانسه به
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مستقل از عقود رایج درحقوق خصوصی، رشد و نمو کرد. حقوقدانان بزرگ همچون لئون 
دهنده توافق، خارج از ماده دوگی قراردادهای اداری را منهای هدف و طرفهای تشکیل

کند. این نظریه مورد اقبال مدنی )چارچوب حقوق خصوصی( ترسیم نمی حقوق 1112
نظران در عرصه حقوق عمومی واقع نشد؛ از دیدگاه آنان اصول بنیادین سایر صاحب

قرارداد اداری در مقایسه با شاکله عقد در حقوق خصوصی مثل برابری طرفین توافق، 
کنند که شهریار تحت هیچ ان میدچار تحول معنایی شده است؛ این جمله معروف را بی

(. یکی از ویژگیهای بارز 93-93ش، 1531شرایطی تابع قوانین عام مدنی نیست )موالیی، 
کند، حاکمیت قرارداد اداری که آن را از توافقهای مرسوم میان افراد خصوصی متمایز می

شد که باسری قواعد خاص در آن است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش مییک
سری امتیازهای ویژه برای یک طرف قرارداد )دولت( از نظر آیا به رسمیت شناختن یک

موازین فقه مذاهب اسالمی صحیح است؟ اگر پاسخ به سئوال مطرح گردیده، مثبت باشد، 
گردد؟ پایه و اساس برتر بودن دولت از دیدگاه حقوق اسالمی چگونه تبیین و توجیه می

ویژه دولت اسالمی برای -است از  آنجا که ماهیت دین اسالم و بهنگارنده بر این باور 
توان این برداشت را نمود که فقه مذاهب صیانت از مصالح مسلمانان شکل گرفته است؛ نمی

باشد که برخی اسالمی در این مورد ساکت بوده است. شاهد مثال این موضوع تعبیری می
(. به 125ق، 1119)سیوطی، « علی المصلحهعقد »طور ضمنی با عنوان از فقهای عامه به

باشد، برقراری نسبت میان اند. آنچه حائز اهمیت میقراردادهای اداری اشاره کرده
های جدید دولت مدرن با مبانی حکومتداری در اسالم است. ساختار تشکیالت شاخصه

هداف سیاسی و اداری در دولت های اسالمی یک موضوع عرفی است و با در نظر گرفتن ا
پردازد. امروزه قراردادهای اداری نسبت به دولتهای سنتی دارای خود با مردم به تعامل می

گستردگی تنوع بیشتر است. از این رو الزم است که با مبانی دولت مدرن هم سنجیده 
-شود. بررسی قراردادهای اداری با اصول و قواعد کلی صحت معامله دریچه دیگری می

را در مواجهه با مسائلی که کمتر در حقوق اسالمی به آن پرداخته  گشاید که پویایی فقه
 کند.شده را تضمین می
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 نسبت میان دولت مدرن و اسالم )شرع( 
سنجی صورت بگیرد، پیش از آنکه میان دولت مدرن و شرع )فقه مذاهب اسالمی( نسبت

قرارداد اداری  ویژه آن معیارهایی که باهای اصلی دولت مدرن و بهابتدا باید شاخصه
. مشروعیت قانونی 2. انحصار کنترل بر ابزار سلطه؛ 1ارتباط تنگاتگی دارد تشریح شود: 

. یک سازمان عقالنی اداره کننده 5کنترل بر ابزار سلطه به منظور تضمین استفاده از آن؛ 
 ش،1532شده بر مبنای آن )میرموسوی، دیده و تدارکمند از مأموران آموزشجامعه؛ بهره

213-211 .) 
ترین نیازهای جامعه مورد تصدیق در اسالم وجود حکومت به عنوان یکی از ضروری

جویی شده است. به سخن دیگر در تمامی تئوریها با این قرار گرفته و برای آن چاره
کند و این خداوند یا قانون الهی شوند که حق و تکلیف را خداوند تعیین میفرضیه آغاز می

مطلق دارد. شرط اول دولت مدرن در اسالم یک اصل پذیرفته شده  است که حاکمیت
تمام جمهور »سنت در این زمینه آورده است: است. عبدالقاهر بغدادی یکی از علمای اهل

)بغدادی، « اندسنت و فقهای شیعه و خوارج بر وجوب امامت اجماع کردهعلمای اهل
 (. 291ق، 1111

رسد که مشروعیت دولت در اسالم از اخصه دوم میبعد از تبیین شرط اول، نوبت به ش
گیرد. دولت مدرن حقانیت حکومت را تنها در این می بیند که اکثریت کجا سرچشمه می

گردد که مردم آن را قبول داشته باشند، اما مشروعیت در وادی اسالم هنگامی محقق می
ند را دارا باشند. حاکمان شرایطی را که اسالم برای تصدی آن منصب تأمین کرده باش

باشد، حاکمان مجریان اوامر الهی است. امام حاکمیت مطلق مختص ذات پرودگار می
گذاری برای بشر را جز خدا کسی حق حکومت و قانون»اند: خمینی در این زمینه فرموده

(. تفاوت بنیادی میان اندیشه دولت مدرن و 193تا، )خمینی، کشف االسرار، بی« ندارد
خورد و اما مهمترین ویژگی، معیار سوم یعنی وجود چشم میمورد حقانیت به اسالمی در

واژه دیوان و دستگاه دیوانی بارها در متون کهن ایران باستان و سازمان یا اداره است. 
ساالری مترداف کار رفته است. باید توجه کرد که واژه دیوان و دیوانایران اسالمی به

ای بیش از دو واژه، که ساخته عصر مدرن است، پیشینهاصطالح بوروکراسی است. این 
طور جامع این مفهوم را تحلیل قرن برای آن متصور نیست و نخست مارکس وبر بود که به

ویژه مدائن را گشودند، با دیوانهای دولتی و و نهادینه کرد. عربهایی که شهرهای ایران به
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ای ره آنها تجربه نداشتند. زندگی قبیلهرو شدند که درباسازمانهای مالیاتی پیچیده روبه
خصوص دیوان را اعراب و فقدان دولت مرکزی قبل از ظهور اسالم، وجود نظام اداری به

العرب از موضوعیت انداخته بود. اداره سرزمین پهناور احتیاج به یک برای ساکنان جزیره
خوانی نداشت. مالگوی منسجم و پیشرفته داشت که زندگی بدوی اعراب با آن چندان ه

دهی دستگاه اجرایی حکومت یک غنمیت ارزنده فتح ایران از لحاظ نحوه سازمان
گردید چرا که ایرانیان با تجربه دو امپراتوری اشکانی و ساسانی به یک نظام محسوب می

ای جز تقلید از آن نگذاشته بود. روند پیشرفت دیوانی رسیده بودند که مسلمان را چاره
رفت از ساختارهای اداری پیش از اسالم با نیازهای دولت اسالمی به پیش میالگوبرداری 

ای خلیفه دوم به هنگام مواجهه با مقدار زیاد پول که از سوی بحرین روانه شده بود، گونهبه
حل نگهداری از منابع مالی هنگفت را تأسیس دیوان خراج به سبک ایرانیان دید تنها راه

  (.11ق، 1119)جهشیاری، 
رسد که مبانی حکومت در اسالم حداقل در مالکهایی که قرارداد اداری به آن به نظر می

تر شدن روابط دولت خوانی داشته باشد. پیچیدهوابستگی دارد، با معیارهای دولت مدرن هم
های زندگی مردم سبب شده است که قراردادهای اداری آن سادگی و دخالت آن در جنبه
  مدرن را نداشته باشند.پیش از تشکیل دولت 

 
   تعریف قرارداد اداری در حقوق ایران و سایر کشورهای اسالمی

گذار در ایران برخالف سایر مفاهیم مثل مؤسسه عمومی یا شرکت دولتی تاکنون قانون
طور خاص به تعریف قرارداد اداری نپرداخته است. سکوت مقنن، راه را برای تعاریف و به

که برخی وجود چنین توافقی را در نحویاین مفهوم باز گذاشته است؛ بهتفاسیر گوناگون از 
نظام حقوقی کنونی به دلیل فقدان صالحیت انحصاری محاکم در رسیدگی به دعواهای 

ای (. در مقابل این جریان، عده2/111ش، 1599کنند )امامی، میان فرد و اداره انکار می
اداری را با حقایق موجود در نظامات اداری  دیگر با اتخاذ روش میانه، نبود قرارداد

اند که این نوع قرارداد هنوز در نظام حقوقی به بینند و اما در ضمن معترفسازگار نمی
« قرارداد اداره»پختگی و تکاملی که در سایر سیستمهای قضایی است نرسیده و از تعبیر 

گر به پیروی از نظام (. دسته دی11ش، 1531کنند )جمعی از نویسندگان، استفاده می
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پندارند حقوقی فرانسه و با شمردن برخی از معیارها خاص چنین توافقی را مسلم می
 (. 512ش، 1531)طباطبایی مؤتمنی، 

اند که در محققان هر یک، از زوایایی گوناگون به تعریف مفهوم قرارداد اداری پرداخته
دسته اول  از این مفهوم داشته باشیم: ابتدا الزم است به بررسی آن بپردازیم تا دید مناسبی

در تعریف قرارداد اداری از آنجا که ماهیت چنین توافقی را محصول دنیای غرب و 
اند. از منظر آنان شمارند، تنها به ترجمه یکی از تعاریف موجود بسنده کردهوارداتی برمی

منظور انجام یک قراردادی که مؤسسات عمومی آن را به»قرارداد اداری عبارت است از: 
امر عمومی و به قصد اینکه قرارداد مزبور مشمول مقررات و احکام خاص حقوق اداری 

(. دسته دیگر با قبول بدیع بودن این قرارداد در 539)همان، « کنندقرار گیرد، منعقد می
اند تا در ارائه تعریف عملکرد و رویه موجود نظام حقوقی کشور تالش خود را کرده

گروهی از قراردادهاست که سازمانها، مؤسسات، »از نظر دور نگه ندارند:  ادارات را
شرکتها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح عمرانی، انجام 

کنند که برداری از منابع، ثروتها و اموال عمومی منعقد میخدمات عمومی و اداره و بهره
شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منافع و سود آن عاید اشخاص خاص نمی

(. 1-13ش، 1599)عراقی و حبیب زاده، « باشدمنطقه یا کشور هدف اول این قرارداد می
شده از سوی حقوقدان عرب از نظر ساختار و ارکان کلیدی شناسایی قرارداد تعاریف ارائه

ی به تعریف باال اداری با سایر عقدهای رایج در عرصه حقوق خصوصی، مشابهت بسیار
 توان به این تعابیر اشاره نمود:دارد؛ برای نمونه می

توافق دو اراده خواه صاحبان این قصد دو شخص حقوق عمومی یا یک شخص »
)وتری، « منظور انجام یک خدمت عمومیحقوق عمومی با یک شخص حقوق خصوصی به

آورده کردن یا هرگاه یک شخص حقوقی عام )دولت( به جهت بر»(. یا: 52ق، 1151
تنظیم نیازهای عمومی با یک فرد خصوصی )پیمانکار و....( قراردادی را منعقد نماید که 
هدف اداره از آن توافق، استفاده از قدرت عمومی )حاکمیت( یا شرطهای غیرمعمولی باشد 

م، 1391)طماوی، « که در حقوق خصوصی مرسوم نیست و به آن قرارداد اداری گویند
32 .) 

قرارداد اداری باید حاوی چه ویژگیهایی باشد که آن را از توافقات عادی که در  اینکه
-شده بهطور روزمره در حال انجام گرفتن است، جدا نماید، در تعاریف ارائهمیان مردم به
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مؤسسه »آمیز بودن برخی از واژگان کلیدی تعاریف مانند خوبی بیان شده است. ابهام
-بر داشته است که حدود قرارداد اداری چندان معلوم نیست به انتقاد برخی را در« عمومی

طور مثال اگر شهرداری حسب وظایف محوله از سوی قانون با یک شرکت خصوصی 
جهت تعریض خیابان قرارداد منعقد نماید؛ با توجه به عدم تصریح نهادهای از این قبیل در 

ش، 1533آید )شمعی، به نظر می تعاریف، اطالق قرارداد اداری به فعالیت شهرداری دشوار
« شخص حقوقی عام»یا « مؤسسه عمومی»(. این ایراد در جایی وارد است که لفظ 19

نحوی محدود به نوع دولتی آن شده باشد؛ حال آنکه اطالق موجود دایره آن در تعاریف به
ن نیست که کند. این حقیقت قابل کتماشده خالف این ادعا را اثبات میکارگرفتهدر الفاظ به

شوند و آنها هستند که مبادرت به انعقاد قرارداد دوایر دولتی توسط افراد حقیقی اداره می
نمایند. شخصیت حقوقی یک وجود اعتباری با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی می

شناسد تا اداره امور تسهیل یابد؛ اعطای شخصیت است که قانون آن را به رسمیت می
قی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته شده است؛پذیرش چنین واقعی به اشخاص حقو

دیدگاهی این نتیجه را در بر خواهد داشت که دولت در انحالل یا تأسیس زیرمجموعه 
شده (، این امر در تعاریف ارائه93ش، 1531زاده، گونه اختیاری ندارد )رضاییخود هیچ

ن تعریف از سایر تعاریف، ماهیت رسد ایپیشین دیده نشده است. با این حساب به نظر می
 قرارداد اداری را بهتر نمایان کند: 

قرارداد اداری قراردادی است که یکی از سازمانهای اداری یا به نمایندگی از آنها از »
یک سو با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، با هدف انجام یک عمل یا 

-خاص )نوعاً ترجیحی یا امتیازی( منعقد میخدمت مربوط به منافع عمومی، طبق احکام 

-گردد و رسیدگی به اختالفات ناشی از این قراردادها در صالحیت دادگاههای اداری می

(. یکی از حقوقدانان عرب هم مشابه همین تعریف را 311ش، 1535زاده، )موسی« باشد
اداره به نمایندگی عقدی است که یکی از افراد )کارمندان( »از قرارداد اداری نموده است: 

منظور انجام دادن یک از سازمان متبوع خود که از امتیاز حقوق عمومی برخوردار است، به
گیری از امکانات و ابزارهایی که در حقوق المنفعه یا مصلحت جمع با بهرهخدمت عام

 (. 21م، 2113)عبدالهادی، « کندخصوصی مرسوم نیست، قراردادی را منعقد می
هایی دارد که آن را از سایر عقودی که در حوزه حقوق سری ویژگیری یکقرارداد ادا

 پردازیم:ترتیب به بررسی آن میشود، جدا و متمایز می کند؛ بهخصوصی انجام می
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 . یکی از طرفهای قرارداد دولت یا مؤسسات وابسته به آن باشد )ارگانیک(0
عقود، حضور یک شخص حقوق  ترین معیار برای تشخیص قرارداد اداری از سایرساده

تواند باشد، عمومی به عنوان یکی از طرفهای قرارداد است. مالک فوق چندان دقیق نمی
-کند، بهچرا که اداره در برخی از قراردادهایی که با اشخاص حقوقی یا حقیقی منعقد می

 گرایانه دولت در قالب قانون مدنینماید. اعمال تصدیمثابه یک شخص عادی عمل می
افتد که اشخاص خصوصی در میان خودشان به نمایندگی از گیرد. گاهی اتفاق میجای می

زنند که مربوط به وظایف حاکمیتی یک اداره دولت یا اداره خاص دست به توافقاتی می
مانند پخش غذای مورد احتیاج مردم در زمان قحطی. رویه قضایی در کشور است، به

داند از حاکمیت قواعد حقوق خصوصی مستثنی میفرانسه و مصر هم این مواردرا 
 (.11م، 2111)جبوری، 

 
 . هدف از قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد )ماهوی( 2

کند، باید در راستای تحقق یک هدفی که اداره از انعقاد قرارداد با سایر اشخاص دنبال می
اول، معیار دقیقی  (. این شرط برخالف شرط59ش، 1531زاده، امر عمومی باشد )رضایی

خود بگیرد، قرارداد دهد که فعالیتهای حقوقی اداره اگر حالت حاکمیتی بهارائه می
میالدی، صالحیت محاکم اداری را  1995خصوصی نیست. شورای دولتی فرانسه تا تاریخ 

دانست که متضمن امر یا نهی به مردم بود؛ به سخن االجرایی میتنها شامل تصمیمات الزم
 جانبه اداری.اعمال یک دیگر:

 
 . استفاده از شروط استثنائی در قرارداد )ماهوی( 3

حقوق خصوصی عرصه برابری افراد با یکدیگر است و کسی حق ندارد بدون آنکه قانون 
به او اجازه بدهد عقدی را بر هم بزند یا هر شروطی را که تمایل دارد در ضمن عقد 

ها برابرند، های خصوصی فرض بر این است که ارادهبگذارد. به سخن دیگر اگر در قرارداد
تواند برابر در حقوق عمومی اصل بر این است که اداره به عنوان پاسدار منافع عمومی نمی

(. هدف اداره از انعقاد 323ش، 1599با اشخاص حقوق خصوصی باشد )ابوالحمد، 
قدرت برخوردار  قرارداد، اجرای یک خدمت عمومی است به همین منظور اداره از این

جانبه به طرف دیگر قرارداد تحمیل کند. ماهیت این شرط است که بتواند شرطهای یک
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شود متفاوت است، چرا که نسبت به شروطی که در قراردادهای خصوصی گنجانده می
(. تاکنون تعریف خاصی از 21تا، زید، بیرود )ابنتساوی میان طرفین عقد از بین می

باشد. هرچند که ئه نشده است و این موضوع از ابتکارات قضات میشروط استثنایی ارا
بندی قائل شویم، نیاز است تا هرچه بهتر میان قرارداد اداری با سایر عقود تمایز و دسته

شده از جانب حقوق توان آن را به دو بخش کلی قدرت عمومی و امتیازهای دادهولی می
باید بدین نکته توجه کرد که اداره هر زمان (. 33م، 2111عمومی تقسیم نمود )جبوری، 

قادر به استفاده از شروط استثنائی نیست، بلکه اگر هدف آن از انعقاد قرارداد، ارائه یک 
عنوان مثال اداره آموزش و پرورش خدمت عمومی باشد مجاز به این امر می باشد. به

تحصیل بپردازند. هرچند آموزان در آنجا به آورد تا دانشملکی را به اجاره خود درمی
هدف اداره از ایجاد چنین قرارداد اجرای یک خدمت عمومی که همان آموزش به کودکان 

باشد، اما میان سازمان و فردی که ملک خود را به اجاره داده است، قانون عادی است می
واهد از افتد که اداره بخگیری از شرایط استثنائی زمانی اتفاق میباشد، زیرا بهرهحاکم می

 (.331م، 2112امتیازات حقوق عمومی در حالت اضطراری استفاده کند )عبدالوهاب، 

 

 مبانی ساختار اداری از منظر فقه مذاهب اسالمی 
 زمان گذر در که است عرفی مفهومی اداره که کرد خاطرنشان باید بحث شروع از قبل

 آن از عرفی فهم بلکه ،ندارد خاصی تعریف فقه در اداره شود.می تحول و تغییر دچار
-به اجاره یا نکاح مثال طوربه نیست؛ سابقهکم اسالمی حقوق در موضوع این است. مالک

طور که همان است. گرفته قرار معیار مردم عامه برداشت و نشده تعریف شارع واسطه
یز های قراردادهای اداری که آن را از سایر عقدهای متماپیشتر بیان گردید، یکی از ویژگی

عنوان یکی از طرفهای قرارداد است. حاکمیت یا قدرت دولت در کند، حضور دولت بهمی
قراردادهای اداری در اعمال شروط استثنائی که در حقوق خصوصی نامتعارف است، بروز 

-کند. پرسش اصلی این است که منشأ مشروعیت قدرت حکومت در اسالم از چه مبانیمی

کند پاسخ به سؤال اول، این موضوع نظر را به خود جلب میگیرد. بعد از ای سرچشمه می
باشد که از قدرت خود نسبت به شهروندان استفاده نماید. که دولت تا چه مقدار مجاز می

کارگیری شروط تواند به بهانه حفظ مصالح عمومی و با بهعنوان مثال آیا دولت میبه
 یا نه؟ استثنائی، قراردادهای خود را با مردم فسخ نماید
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 . اصل عدم والیت0
شود، چرا که بدون در میان اندیشمندان اسالمی، وجود دولت یک امر بدیهی شمرده می

در یک  پذیر نیست. امام رضاحکومت برآورده شدن برخی از نیازهای بشر امکان
دهی مسائلی که اند که حضور دولت برای سامانحدیث مفصل به این موضوع اشاره کرده

(. رهبری و هدایت 131تا، بابویه، بیباشد، ضرروی است )ابنانجام آن ناتوان میفرد از 
جامعه به منظور استمرار نظام دنیوی، یک سنت طبیعی بشری است که ارتباطی به دین 

سزایی برخودار است. روح موجود در اسالم ندارد، اما نگاه شریعت به آن از اهمیت به
که برخی از اوامر الهی بدون حکومت امکان تحقق ندارند احکام اسالم گواه بر این است 

 (. 13ق، 1121)بحرانی، 
-گونه والیت یا سلطهاصل اولیه در اسالم این است که هیچ فردی نسبت به دیگری هیچ

کند شخص حقیقی باشد یا حقوقی. اصل بر عدم والیت ای ندارد؛ در این زمینه فرقی نمی
ش سلطه و والیت از جانب دیگری به منزله این است که از باشد. پذیرافراد بر یکدیگر می

شدت نکوهش شده و کسی جز خدا فرمانبردای کنی. اطاعت از طاغوت در متون روایی به
(. دولت یا هر شخص 51ق، 1123اند )حیدری، سنگ کفر به خداوند قلمداد کردهآن را هم

دان خود را ندارد، مگر آنکه گونه اعمال قدرت بر شهروندیگری در حالت اولیه حق هیچ
و ائمه  الشأن اسالممجوزی از سوی پروردگار در این زمینه داده شود. پیامبر عظیم

با وجود آیات صریح در قرآن کریم از شمول این اصل خارج هستندو مابقی  معصومین
محض شک (. به دیگر سخن به151ق، 1111الدین، باشد )شمسموارد نیازمند بررسی می

گونه زعامتی بر دیگری ندارد. دکتر محمدجعفر والیت شخصی، اصل بر آن است که هیچبر 
 داند:لنگرودی اصل عدم را یک فرض مسلم و جهان شمول می

این اندیشه جهان شمول عالوه بر اینکه اختصاص به قومی معین ندارد، اختصاص به »
مکالمات و رد و بدل فکرهای فقه و علم حقوق هم ندارد، زیرا اگر به روابط مردم عادی و 

-بینید که آنان اصل عدم را به صورت یک زیربنای فکری بدیهی میآن توجه کنید، می

 (. 251ش، 1592)جعفری لنگرودی، « شناسد، در همه جای این جهان پهناور
حکومت در هر حالت اولیه حق اعمال قدرت بر شهروندان خود را ندارد. به غیر از 

اد بر یکدیگر، قاعده سلطنت در این زمینه راهگشا است. براساس این اصل عدم والیت افر
-توانند هرگونه تصرفی در آن بکنند؛ پس بهقاعده، افراد مالک بر اموال خود هستند و می
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تواند بر سرنوشت آنان مسلط گردد. اعمال والیت فردی نیازمند دلیل طریق اولی کسی نمی
-لطنت اختیار دولت را در تعیین برخی از جنبه(. قاعده س111ق، 1119است )منتظری، 

عنوان مثال الزام به رعایت حداقل کند، بههای روابط میان افراد خصوصی محدود می
حقوق کارگران از سوی کارفرما وجهی ندارد. طرف دیگر موضوع، این قاعده به نوعی بر 

-قاد قرارداد حق بهرهویژه در مواردی که دولت قصد انعگذارد، بهشروط استثنائی صحه می

برداری از منابع طبیعی را به افراد واگذار کند. مالکیت حکومت بنابر مصالح عامه ایجاب 
 کند که در گنجاندن شروط غیرمتعارف دست بازتری داشته باشد. می

خداوند مالک همه منابع طبیعی موجود در زمین است و آیات متعددی در قرآن به این 
کند که همه افراد ساوی بندگان در برابر پروردگار متعال ایجاب میموضوع اشعار دارد. ت

کس را نتوان محروم کرد. عالمه در استفاده از ثروتهای خدادادی مساوی باشند و هیچ
 سوره بقره در این زمینه نوشته است:119طباطبایی در ذیل تفسیر آیه 

رف مطلق تنها از آن او بینیم که ملک مطلق و تصپس اگر به حقیقت امر بنگریم، مى»
ما تملیک کرده بنگریم و متوجه باشیم که ما استقاللى در ه ملکى که به )خدا( است و اگر ب

استقالل ظاهرى خود که او ه بینیم که او ولى ما در آن نعمت است و چون بآن نداریم، مى
صورت هست ببا اینکه در حقیقت استقالل نیست، بلکه عین فقر ا -ما تفضل کرده بنگریمه ب

بینیم با داشتن این استقالل بدون ذلک مىمع -صورت استقاللهغنى، و عین تبعیت است ب
 (. 1/193ش، 1599، طباطبایی« )توانیم امور خود را تدبیر کنیماعانت و یارى او نمی

اقتضای صفت حکمت و عدالت، برای هدایت بشر با توجه به قاعده لطف، خداوند به
ده است و آنان را مأمور هدایت بشر به سوی سعادت و ارسال اوامر و پیامبرانی برگزی

صاحب والیت است؛ زیرا خداوند این حق را به او  نواهی خود کرده است. پیامبر اکرم
اعطاء کرده است. آن حضرت هم حق حکومت کردن دارد و هم مردم موظف هستند از 

 (. 313ش، 1595سبزواری، ای که باشد، پیروی کنند )دستورهای او در هر عرصه
تواند مردم را روی اشخاص از منابع طبیعی است، لذا دولت نمیاصل بر مباح بودن بهره

وری از منابع زمینی وادار کند. اندیشمندان اسالمی عدم به پذیرش شرایط خود در بهره
ت جانبه را از چند جهبرابری دولت با افراد عادی و اختیار او در اعمال شرطهای یک

 اند که استثنائی به اصل برابری اشخاص است.توجیه کرده
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 . حفظ نظم اجتماع 2
مفاد قاعده حفظ نظام آن است که اخالل در روند زندگی روزمزه مردم امری نکوهیده و 
ممنوع است. اسالم برای نظام اجتماعی چنان اهمیتی قائل شده است که برقراری و حفظ 

(. دولت در حالت کلی متولی 539ش، 1595اسانی، داند )خرآن را واجب کفایی می
اموری است که اداره آن نیاز به اذن کسی ندارد. انجام هر چه بهتر این خدمات مستلزم این 

ای برخوردار باشد )پزشکی، است که حکومت نسبت به افراد، از امتیاز و قدرت ویژه
عنوان مثال فرض کنید به (. گستره این قاعده بر احکام اولیه حکومت دارد،119ش، 1535

فرما باشد، دولت برند، اگر قواعد اولیه حکمکه مناطق محروم از کمبود پزشک رنج می
مجاز نیست که ارائه پروانه طبابت را منوط به گذارندن خدمت در آن نواحی نماید. امروزه 

-می ای مواجه و نظم اجتماع را بر همنبود خدمات پزشکی، مردم را با مشکالت عدیده

ریزد. شیخ مرتضی انصاری با بیان اینکه قاعده اولیه در واجب کفایی حرمت اخذ اجرت 
خورد، پرداخت دستمزد کند که با این حال اگر نظم اجتماع به هم میاست، اضافه می

 ایرادی ندارد: 
گونه که از دالیل آن اثبات گردیده است، بنابر نظر مشهور اخد در واجبات کفائیه آن»

« جایز نیست؛ اما اگر اقامه نظم به آن وابسته باشد... طلب اجرت جایز خواهد بوداجرت 
 (. 2/111ق، 1113)انصاری، 

شود که نیازها براساس زمان و مکان متغیر بوده و گونه برداشت میاز سخن شیخ این
 شود؛ از این رو مالک حفظ نظام معیشت و برروابط نیز متناسب با این دو عنصر تنظیم می

هم نخوردن روابط داخلی افراد اجتماع، این اقتضاء را دارد که دولت در انعقاد قراردادها 
خود با مردم از امتیازهای ویژه بهره ببرد. البته کاربرد قاعده حفظ نظم در جایی است که 

شوند. غالب مردم در صورت عدم دخالت دولت در ارائه خدمات با مشکل مواجه می
شرایط ویژه از تأمین نیازهای ناتوان است. بنابراین اصل برابری  حکومت بدون برقراری

دولت و افراد عادی در معامالت فقط در موارد خاص و با در نظر گرفتن بر هم نخوردن 
 باشد.انتظام جامعه قابل اغماض می
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 . حسبه 3
 واژه حسبه در لسان فقها در معانی متعددی به کار رفته است. آن معنایی که به بحث

حسبه عبارت است از امور قربی است که مورد نیاز »باشد، این تعبیر است: نزدیکتر می
)خمینی، « عموم مردم و جامعه است و در شرع متصدی خاصی برای آن تعیین نشده است

(. این برداشت از حسبه نزد فقهای شیعه 1/125تا، ؛ خویی، بی1/193تا، کتاب البیع، بی
 مقبولیت بیشتری دارد. 

امور حسبه رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارد. ارائه تعریف بسیار سخت است، ولی 
 وابسته قوانین و حقوقی تأسیسات مجموعه ازتوان گفت که نظم عمومی عبارت است می
 در اخالق و امنیت صیانت به راجع یا و کشور اداره به مربوط امور الزم جریان حسن به

 ش،1593 )کاتوزیان، باشد بالاثر آنها جهت خالف در امعهج افراد اراده که مردم روابط
 مکان و زمان شرایط گرفتن نظر در با که است متغیر مفهوم یک عمومی نظم (.32

  دارد. عمومی مصلحت امر با ناگسستنی پیوند ولی گردد،می بنیادی تحول دستخوش
 اسالمی دولت راتاختیا درباره ایقاعده سیاسی، عرف به اتکا با انصاری مرتضی شیخ

 متصدی دولت که دارد وجود امور سلسله یک همواره او، دیدگاه براساس است. داده ارائه
 گرایشی هر از فارغ سیاسی اندیشه عرصه در نظرانصاحب باشد.می جامعه در آن انجام

 ریزیپی دانند.نمی جایز امور از برخی در حکومت حضور بدون را افراد دخالت باشند، که
 به عمومی مسائل نمودن واگذار و کارها تقسیم در عقالنی منطق یک بر مبتنی اصل این

  است: نوشته زمینه این در او است. دولت
 خودشان ذات در مصلحت )که نیست آنها ذات جهت از یادشده صناعات وجوب»

 نجاما بر موقوف نیز نظام برپایی و است نظام برپایی به امر دلیل به وجوبشان بلکه باشد(،
 می واجب طبیب بر او معالجه بپردازد را اجرت بیمار اگر نیست... رایگان صورت به کارها
 که )اموری حسبه باب از را بیمار شرع حاکم نپردازد... اجرت که صورتی در شود

  (.2/111 ق،1113 )انصاری، «کند می مجبور پرداخت به دارد( مصلحت
 جهت به زندگی مسائل از برخی در تحکوم حضور انصاری، مرتضی شیخ دیدگاه از
 و هرج و نظام در اختالل موجب خصوصی افراد دخالت باشد.می ضروری اجتماع حفظ
 که گرددمی استنباط درمان هایهزینه پرداخت به مریض اجبار مثال از گردد.می مرج

 به دولت دخالت میزان برابر در حسبی امور است. عرفی موضوع یک دولت دخالت میزان
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 در دولت دخالت در تردیدی گونههیچ که هستند اموری گردد؛می تقسیم کلی قسمت دو
 و معروف به امر مانند به گردد لحاظ آن در نظر هر از باید شرع شرایط ندارد؛ وجود آن

-می احاله دولت به است مشکوک عرفی قاعده صدق نظر از که موارد سایر منکر. از نهی

  نمود. خواهد وارد جامعه به را متعددی زیانهای خاص، متصدی عدم یا کوتاهی زیرا گردد،
 تأیید مهر ستمگران والیت به است موردی تنها عباد، مصالح راستای در نمودن حرکت

 جایگاه از مسلمانان امور فتق و رتق که دهدمی نشان خود نوع در موضوع این زند.می
 در از غیر به دلیلی خاطربه ائرج دولت تحریم است. برخوردار حکومتی فقه در واالیی
 آن به ایرادی دارد، ارتباط مسلمین منافع به که حیث آن از باشد، ظالم فرد بودن رأس
  (.2/21 )همان، نیست وارد

 است. خود اتباع بر هایشخواسته تحمیل و حاکمیت حق دولت، بارز ویژگیهای از یکی
 وظایف که است نظامندی حقوقی بچارچو نیازمند خود وظایف انجام برای دولت امروزه
 حفظ اسالم در حکومت کابرد ترین مهم که رسدمی نظر به دهد. انجام درستی به را محوله
 قراردادهای است. اختالل هرگونه از جلوگیری و و...( آبرو مال، )جان، بندگان مصالح
 به تنها قرارداد طرفهای بین تساوی اصل است. گذاشته عرصه به پا هدف این با اداری
 است. میسر داری حکومت امر از دین اهداف تحقق راستای در جامعه مصالح خاطر

 

   اسالمی مذاهب منظر از اداری قرارداد فقهی بررسی
 حکم مثابه به اداری قرارداد .0

 سرییک تابع نماید،می منعقد خصوصی حقوق افراد با دولت که قراردادهایی امروزه
-می ملزم را دولتی دوایر قرارداد، انعقاد از قبل گذارقانون است. خاصی ضوابط و شرایط

 ابطال قانونی، تشریفات اجرای عدم ضمانت بکند. رعایت را معینی ساختار که نماید
 از باید را خود نیازهای خصوصی شرکتهای خالف بر دولت مثال عنوانبه است. قرارداد
 که دهدمی این از نشان خود مناقصه یبرگزار به دولت الزام کند.می تأمین مناقصات طریق

 برگزاری بدون قرارداد اسالمی مذاهب فقه در که چرا است، حکم نوعی اداری قرارداد
 به نیرو جذب به نیاز اداره یا شودمی بار آن بر معامله آثار و صحیح قانونی تشریفات

 عمومی آزمون برگزاری به منوط را نیرو جذب قانون دارد. را محوله وظایف انجام جهت
 انسان اجاره عقد اما ندارد، حقوقی اثر قرارداد نماید، تخلف اداره اگر حال و کندمی
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 معامله ابطال دلیل دیگر سخن به نیست. آن بر اشکالی اسالمی حقوق موازین براساس
 نادیده موجود مصلحتهای که است گذارقانون حکم از تخطی استخدام قرارداد و دولتی

 زیرا است، حکومتی حکم نوع یک اداری قرارداد که رسدمی نظر به د.شومی انگاشته
 گردد.می محسوب امر ولی دستور شرع ازین مو با تطبیق از بعد اسالمی نظام در قانون
   است. مقنن حکم آن منشأ لذا کند،می قرارداد انعقاد به مبادرت گذارقانون اجازه با دولت

-سه دسته اولی، ثانوی، والیی یا حکومتی تقسیم می از دیدگاه فقه حکومتی، احکام به

توان گفت که حکمی است که از جانب حاکم گردند. در تعریف حکم حکومتی یا والیی می
( و یا حکمی 113ق، 1129گردد )بحرانی، از این حیث که مقام والیت دارد، صادر می

و مکان، آن را صادر است که حاکم جهت تأمین مصالح مقطعی و با توجه به شرایط زمان 
ش، 1591نوری، کند و بیشتر مربوط به مقام اجرا و تزاحم اهم یا مهم است )علیمی
. مصدر جعل حکم حکومتی 1(. سه ویژگی بارز حکم حکومتی به قرار ذیل است: 1/55

حاکم اسالمی است، در برابر حکم شرعی غیرحکومتی که مصدر آن شرع و فتوای مجتهد 
متعلق انشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع . 2کاشف آن است؛ 
. حکم حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه است از این حیث که 5یکی از آن دو؛ 

(. بعد از 29/113ش، 1599مقدمات اجرایی آنها را فراهم نماید )جمعی از نویسندگان، 
. اعمال حکم اجرایی در 1دازیم: پرشناخت و تبیین ماهیت حکم حکومتی، به انواع آن می

. احکام به 5. احکام سیاسی مثل انتصاب مقامهای قوه مجریه؛ 2مورد قصاص یا دیات؛ 
. حکم در مورد امور نظامی از قبیل 1منظور آبادانی کشور مانند احداث راه یا خط آهن؛ 

قتصادی مثل . احکام مربوط به قوه قضائیه یا امور ا1اجبار جوانان به رفتن به سربازی؛ 
 (. 515-511ق، 1121تعیین مالیات )بحرانی، 

 به عمومی خدمات ارائه در انکارناپذیری و مهم نقش اداری قراردادهای امروزه
 که است برخودار حق این از موجود مصالح بنابر اسالمی حاکم دارند. شهروندان

صدور  باشد. داشته بر رد را کارایی بیشتر که نماید تنظیم ای گونه به را دولتی قراردادهای
فقیه محدود به ضرروت نیست و هر کجا که ولی فقیه صالح حکم حکومتی از جانب ولی

االمر خود در نظر بگیرد. تواند احکامی متناسب با اوضاع جامعه برای اتباع تحتدید، می
ن شوند. بنابر اعتقاد ایشاعنوان چهره شاخص این جریان فقهی شناخته میامام خمینی به

عنوان رهبر جامعه اسالمی از آن برخودار فقیه دارای همان اختیاراتی هست که ائمه بهولی
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-هستند. مصلحت اجتماع جایگاه بسیار بلندی در اندیشه معمار انقالب اسالمی دارد، به

فقیه از این قدرت برخوردار است که احکام اولیه که اگر ضرورت اقتضاء نماید، ولیایگونه
موقت معلق نماید. تأمین مصلحت مردم یکی از اهداف بنیادی حکومت در اسالم  طوررا به

باشد. امام خمینی توجه به ویژه علت غایی به دست گرفتن زمام امور توسط مجتهد میبه
 اند:این موضوع را معیار اصلی برای ارکان دولت به هنگام صدور حکم حکومتی بیان کرده

و یا غیرعبادی است که جریان مخالف مصالح اسالم  تواند هر امری، چه عبادیمی»
تواند از حج که از فرایض است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می

مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صالح کشورهای اسالمی دانسته موقتاً جلوگیری 
 (. 21/132ش، 1593)خمینی، « کند
فقیه اختصاص حکم حکومتی تنها به شخص ولی ابتدا باید مشخص نمود که مرجع 

آور را صادر توانند احکام الزامدارد یا نهادی مثل مجلس یا قوه مجریه به نیابت آن می
نماید. ادبیات فقهی در این زمینه بسیار کم است و اگر قائل به این باشیم که غیر از مجتهد 

نده حکم حکومتی برای همیشه بسته تواند قائم مقام او بشود، پروالشرایط کسی نمیجامع
داری نشان از این دارد که ایشان اختیار به هنگام زمام خواهد شد. سیره حضرت علی

اند. واگذاری صدور حکم حکومتی را به اشخاصی همچون مالک اشتر تفویض نموده
اختیار وضع حکم حکومتی شخصی نبوده است، به این معنا که مالک اشتر از آن جهت که 

گردید، حق امر و نهی به مردم را داشته است. حضرت ماندار حضرت محسوب میفر
 گونه نوشتند: خطاب به مردم مصر این علی
البالغه، )نهج« سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید در آنچه که مطابق حق است...»
 (. 32نامه 

پذیر ین امر امکانبا توجه به گستردگی بالد اسالمی و تنوع وظایف حاکم اسالمی، ا
در تمام موارد خود رأساً وارد عمل شود و حکم حکومتی متناسب با  نبود که امام علی

واسطه گزید که بهآن موضوع را بیان نماید. حضرت امیر ناگزیر باید نمایندگانی را برمی
آنان به رتق و فتق امور بپردازد. این مهم بدون تفویض اختیار وضع حکم حکومتی از 

گردد. این سخن دور از ذهن نیست نب رهبر اسالمی به سایر ارکان حکومت محقق نمیجا
که اگر نهاد صالح برای صدور حکم حکومتی شخصی باشد، اداره جامعه اگر محال نباشد، 

 بسیار سخت خواهد بود.     
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مجتهد در عرصه فقه حکومتی باید توانایی الزم را برای تشخیص مصلحت و تقدیم اهم 
هم را داشته باشد. بدون بینش سیاسی و اجتماعی عرصه فقاهت در چارچوب مسائل بر م

-2/199ش، 1593صرفاً عبادی خواهد ماند خارج از آن حق اظهارنظر ندارد )خمینی، 
(. قراردادهای اداری حاوی یک سری شروط استثنائی است که حاکم اسالمی بنابر 199

یری می کند. امتیاز ویژه دولت در برخی از مقتضیات زمان و مکان در مورد آن تصمیم گ
توافقها و مجوز عبور از قواعد کلی صحت معامله، تنها در صورتی مجاز است که حکومت 

 بخواهد منافع عامه مردم را بهتر از تأمین کند.
 

 . بررسی قراردادهای اداری با قواعد عمومی قراردادها2
های اجتماعی، لقاح مصنوعی و... انند بیمههای جدید مقراردادهای اداری مثل سایر پدیده

ای در زمان تشریع نداشتند. برخورد فقه )حقوق اسالمی( با مسائل مستحدثه از سابقه
دیرباز مورد توجه اندیشمندان در این حوزه بوده است. روش بحث در بررسی فقهی این 

ی را با معیارهای کلی طور مستقل قرارداد ادارقرارداد جدید، به این شکل است که ابتدا به
صحت یک عقد در فقه خواهیم سنجید؛ این شیوه به دیدگاه متفکران فرانسوی بسیار 

دانند. بعد از تبیین نزدیک است که ماهیت قرارداد اداری را از توافقات مرسوم جدا می
 گذاریم که ریشه قرارداد اداری از اصول مورد قبول در فقهمرحله اول، پایه را بر این می

سنتی )حقوق خصوصی( گرفته شده است، حال با این وصف اعمال برخی از امتیازات 
دهد؟ ویژه به یک طرف قرارداد، توافق را از منظر حقوق اسالمی در چه وضعیتی قرار می

 مرحله دوم بر پایه نظام حقوقی کامن ال بنا شده است.    
ان فقها این سئوال مطرح پیش از ورود به بحث اصلی، باید خاطرنشان کرد که در می

ای گونه سابقهاست که آیا اراده در اسالم به منظور تأسیس عقودی که در زمان تشریع هیچ
توانند هرگونه که بخواهند میان نداشته، آزاد است؟ به سخن دیگر آیا طرفین عقد می

مثل  خودشان توافق نمایند یا محدود به مواردی است که در فقه سنتی بیان گردیده است،
 بیع، اجاره و صلح. 

 اند: حقوقدانان اسالمی در ارتباط با این موضوع دو موضع متفاوت اتخاذ کرده
براساس این نظام فکری، تنها عقودی مشروع هستند که در زمان تشریع در میان مردم 
متداول و مرسوم بوده است. بیشتر احکام در اسالم از جمله عقود متعارف امضائی است که 
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با قبول و در برخی از موارد اصالح آن، مهر تأییدی به این اعمال حقوقی زده است. شارع 
توان تأییدی از در مورد عقدهای جدید مانند بیمه و قراردادهای اداری باید گفت چون نمی

دست آورد، خالی از مشروعیت هستند. طرفداران محدود بودن جانب شارع برای آنان به
دارند. در این زمینه جواد « اوفوا بالعقود»خاصی از آیه معروف اراده متعاقدین، تفسیر 

 عاملی نوشته است: 
است، هرچند این لغت « اوفوا بالعقود»کنیم که عقدی تحت آیه هنگامی که شک می»

عام خود داللت بر این دارد که بیشتر عقدها از آن خارج نیست، این امر اجماعی است. 
باشد که شود عقدهایی میعقودی که امر به وفای آن می پس اجماع قرینه بر این است که

در زمان خطاب موجود است نه هر عقدی. پس به هنگام شک در صحت عقدی باید به 
گونه که ذکر شد، تمسک کرد، مگر در توان به تخصیص عام آناصل رجوع کرد. پس نمی

شود در چرا که نمی موردی که اتفاق نظر در آن باشد. این مخالف مذهب و طریق آنهاست،
محل اختالف بدان استناد کرد. پس اگر بخواهیم میان دو اجماع جمع کنیم، عقدها حمل بر 

 (.  12/321ق، 1113)حسینی عاملی، « شود که در کتابهای فقها مضبوط استمواردی می
عدم مشروعیت عقد مغارسه نزد فقهای متقدم، نماینده بارز چنین تفکری است که تنها 

نوعی از سوی شارع اذن یا مجوزی برای آن صادر شمارند که بهادهای را جایز برمیقرارد
داند. او در این زمینه شده باشد. شهید ثانی فقهای عامه را هم دارای دیدگاه مشابهی می

 نوشته است: 
-مغارسه معامله خاصی بر روی زمین است که عامل درختی بر روی زمین فردی می»

سنت با صاحب زمین شریک بشوند. این نزد امامیه و بیشتر فقهای اهل کارد تا در درختان
باطل است، چرا که عقود معاوضی منوط به اذن از سوی شارع است؛ و این امر منتفی 

 (. 3/91ق، 1115)شهید ثانی، « است
محدود بودن اراده متعاقدین در چارچوب عقودی که در زمان تشریع رایج است، این 

خواهد داشت که عقدهای مستحدثه که بنابر مقتضیات زمانی یا مکانی در  نتیجه را در بر
میان مردم شکل گرفته است، از دید حقوق اسالمی اعتباری نخواهد داشت. پذیرش چنین 

کند، چرا که برخی از این رو میای روبهنوبه خود جامعه را با مشکالت عدیدهامری به
آید. حساب میگی امروزی از ضروریات بهعقدها مانند قراردادهای اداری در زند

طرفداران این مکتب فقهی با تعدیل مواضع خود، عقدهای جدید را تحت لوای عقد صلح 
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مورد بررسی قرار دارند. با این کار به نوعی به آزاد بودن اراده طرفین عقد در فقه اسالمی 
 (. 13/32ش، 1599اند )جمعی از نویسندگان، صحه گذاشته
گونه توافقی را به جریان فقهی که خارج از عقود مرسوم در زمان تشریع هیچ در مقابل
شناسد، مکتب فقهی به منصه ظهور رسید که با دیدگاه حصرگرایانه عقود تقابل رسمیت نمی

کامل داشت. قسمتی از احکام اسالم به روابط میان افراد اختصاص دارد که شارع در 
مورد تأیید قرار داده است. مفهوم عقدهای هم چون  بسیاری از موارد، عرف آن زمان را

بیع یا اجاره پیش از تشریع اسالم در میان مردم روشن و واضح بوده و شارع دست به 
ق، 1111اختراع مضمون جدیدی نزده است تا بتوان ادعای انحصار کرد )موسوی اردبیلی، 

-مفهوم عبادات با معامالت که قبل از ظهور اسالم هیچ رسد اختالط میان(. به نظر می31

توان برای آن متصور شد، موجب گردیده است که برخی عقود را در ای نمیگونه سابقه
گرفته میان همان جایگاهی قرار دهند که عبادات هستند. ادله التزام به معامالت صورت

طالق دارد و بسیار دور از ذهن ا« المسلمون عند شروطهم»یا « اوفوا بالعقود»مردم مثل 
العرب تنها با آنها آشنایی داشتند. ابوزهره است که عقدهایی را شامل بشود که مردم جزیره

 در این زمینه بیان کرده است: 
باشد که انسان آزاد است هر شود، منظور این میهنگامی که از آزادی قرارداد بحث می»

ماید؛ فقط یک قید یا استثناء دارد، آن هم این است عقدی که بخواهد یا نیاز دارد منعقد ن
)ابوزهره، « که این عقد شامل موردی نشود که شارع ممنوع کرده است، مثل عقد ربوی

 (. 252م، 2113
قرارداد اداری به مانند سایر عقود سنتی مثل بیع یا اجاره شرایط و ویژگیهای خاص 

بررسی قرار بگیرد. اعمال حقوقی در  خود را دارد که بهتر است به طور جداگانه مورد
تدریج همگام با نیازهای انسان در عرصه اجتماع توسعه یافته بستر زمان شکل گرفته و به

خوانی ندارد؛ است. تحدید آزادی اراده انسان به یک یا چند عقد با فلسفه تشریع ادیان هم
 شود.ختم نمی گزاره دینی هرگز به عسر و حرج یا مختل نمودن امور عادی زندگی

 

 . آیه اوفوا بالعقود 2-0
نمایند، خواهد این پیام را برساند که مؤمنان باید به مفاد قراردادی که منعقد میآیه می

کار برده شده در آیه مورد اشاره جمع محلی )ال( است و هر عقدی وفادار باشند. الفاظ به
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سنخ قضایای حقیقیه است که (. حکم این آیه از 139م، 2111گردد )حواء، را شامل می
نبوده است،  یا ائمه معصومین مصادیق آن منحصر به پیمانهای متداول در زمان پیامبر

گیرد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج آن از مفاد آیه بلکه تمام قراردادها را در بر می
کم (. به دیگر سخن در قضایای حقیقی، ح233ق، 1122داشته باشیم )مکارم شیرازی، 

شود و این احتمال هم تابع موضوعاتی است که وجود آنها در گذشته یا آینده فرض می
(. 1/33ق، 1535ای از آنها نباشد )رشیدرضا، گونه نمونهدارد که در زمان حاضر هیچ

قراردادهای اداری هم از این رویه پیروی می کند و از  آنجا که دلیلی بر حرمت آن وجود 
گیرد. ممکن است به استدالل فوق ق هم تحت مفاد کلی امر آیه قرار میندارد، این نوع تواف

این خدشه وارد شود که وفادار بودن به مفاد قرارداد موضوعی نیست جز آنکه به آثاری 
کند که آورد، ملتزم باشیم. این التزام هنگامی معنا پیدا میکه عقد در عالم اعتبار پدید می

وقی درست باشد. این آیه در مقام اثبات صحت عقد نیست، عقد از نظر موازین فقهی و حق
خواهد این را برساند که بعد از انعقاد قرارداد، طرفین عقد بدون مجوز قانونی حق بلکه می

(. 2/59ق، 1115، طباطبایی قمیبر هم زدن توافق را ندارند؛ به سخن دیگر اصاله اللزوم )
عامله، این تالی فاسدرا دارد که فرد ملتزم به به غیر از آن قبول داللت این آیه بر صحت م

شود که در اسالم منع گردیده است، مثل خرید و فروش شراب؛ چرا قراردادهای حرامی می
که پایبند بودن به توافق این اقتضاء را دارد که مورد معامله را تحویل بدهد )طباطبایی 

است که آیه به داللت توان گفت که این درست (. در پاسخ می5/133ق، 1111قمی، 
مطابقی داللت بر الزم بودن معامالت در میان مردم دارد ولی نباید از این نکته غافل شد 
که دستور به وفادار بودن به مفاد قرارداد )الزم بودن معامالت(، به طور ارشادی از آیه 

ورد گردد؛ حکم تکلیفی نیست تا میان مفاد قرارداد و محترم نبودن عین مدریافت می
وجود آید. آیه به داللت التزامی به صحت معامالت یا قرارداد اشاره دارد، معامله تنافی به

بحث نمودن از لزوم عقدهای فاسد جایگاهی ندارد چون اگر نتوان به داللت مطابقی استناد 
 (.1/211ق، 1125کرد، داللت التزامی جایگاهی نخواهد داشت )حائری، سیدکاظم، 

 

 . اصل اباحه2-2
بر اساس این اصل هرگاه در مورد موضوعی نص خاصی از سوی شارع به ما نرسیده 

کنیم. احکام اسالم همگی مبتنی بر مصلحت باشد، با اجرای اصل اباحه حکم بر صحت می
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و مفسده واقعی تشریع گردیده و محرومیت از چیزی نیازمند دلیل است، از  آنجا که نصی 
-شود. در این زمینه آیتد لذا حکم بر عدم حرمت میدال بر حرمت یا وجوب وجود ندار

 اند: اهلل بروجردی نوشته
این پوشیده نیست که خداوند تمام مخلوقات را آفریده است که انسان از آنها بهره ببرد »

تواند به کمال برسد مگر آنکه در ابتدا و نیازهای خود را برطرف نماید، پس او نمی
. به غیر از آن او فیاض نیست و ساحت مقدس او مانع است نیازهای خود را برطرف نماید

 (. 2/211ق، 1112)بروجردی، « که از تصرف منع بکند
ای بر قراردادهای اداری از جانب گونه نهیآید که هیچگونه به نظر میدر نگاه اول این

گیرد و مشروعیت شارع وارده نشده است و این توافق تحت لوای اصل اباحه قرار می
گردد آید. دامنه استفاده از این اصل به افعال انسان باز میدست میراردادی از این راه بهق

که قدر متیقن آن در حیطه احکام تکلیفی است و گسترش محدوده اصل اباحه به حکم 
با در نظر گرفتن این موضوع که هر عقدی فاسد است مگر آنکه خالفش « صحت»وضعی 

(. هر قراردادی در عالم واقع 1-2/9ق، 1119)مراغی،  به اثبات برسد، وجهی ندارد
کند، مسبوق به عدم است و استصحاب چنین حالتی وجوب پایبندی به آن را انکار می

باشد که به جعل شارع نیازمند است و در صورت فقدان چون صحت یک امر شرعی می
تنها این اختیار را  آن، اصل بر عدم انتقال است. بنابر اصل اباحه فرد در قبال یک عمل،

دارد که آن را انجام بدهد یا از اجرای فعل مورد نظر استنکاف بنماید، خود این امر ماهیتاً 
 این توانایی را ندارد که وضعیت یک قرارداد را از نظر صحت یا فساد مشخص بکند. 

رسد که اثبات مشروعیت قرارداد اداری از راه اصل اباحه چندان راهگشا به نظر می
گردد، در حالی که صحت یا فساد نباشد. کاربرد اصلی این اصل به احکام تکلیفی باز می

از احکام وضعی است. اصل اباحه از موضوع بحث خروج تخصصی دارد، البته این نظر در 
جایی صحیح است که حکم وضعی از حکم تکلیفی جعل مستقلی داشته باشد و در غیر 

م وضعی وابسته به وجود یک حکم تکلیفی است، اصل این صورت، اگر قائل باشیم که حک
 (.2/112ق، 1113کند )انصاری، اباحه قراردادهای اداری را تأیید می
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 . سنت2-3
کند و الشأن اسالم، روایتی را نقل میبه نقل از پیامبر عظیم یکی از اصحاب رسول اکرم

از آن نهی نشده باشد، رساند که هر عقد یا قراردادی تا زمانی که این مضمون را می
اربع من کن فیه کان منافقاً خالصاً، »فرموده است:  مشروع و جایز است. حضرت محمد

و من کانت فیه خصله منهن کان فیه خصله من النفاق حتی یدعها، اذا اوتمن خان، و اذا 
حدث کذب، و اذا عاهد غدر، و اذا خصم فجر: چهار خصلت در هر کس باشد، منافق تمام 

ای از نفاق در او است تا زمانی ر است. کسی یکی از این خصلتها در او باشد، ویژگیعیا
. به هنگام صحبت 2. خیانت در امانت؛ 1اند از: که آن را ترک کند. این خصلتها عبارت

. هنگام خصومت دشمنی 1شکنی کند؛ . هنگامی که عهد بسته است، پیمان5دروغ بگوید؛ 
 (. 1/99تا، ؛ مسلم، بی5/151ق، 1122بخاری، « )را به حد نهایت برساند

کار برده شده در روایت عام است و اختصاص به یک نوع خاص ندارد. مؤمنان الفاظ به
گردد، چرا شکنی اجتناب نمایند. قراردادهای اداری هم مشمول این حدیث میباید از پیمان

زامی است. در این که یک نوع عقد است که رعایت مفاد آن برای طرف های توافق ال
 تیمیه نوشته است: زمینه ابن

شود که اصل در عقود و هنگامی خود وفای به عهد مامور به امری باشد، دانسته می»
شروط صحت است، چون صحت معنا نخواهد داشت که اگر اثری بر عقد مترتب نگردد. 

ه اجرای همانا مقصود از عقد وفای به مفاد آن است، پس هنگامی که شارع دستور ب
تیمیه، )ابن« نماید، داللت بر این دارد که اساس در عقدها بر مباح بودن استقراردادها می

های نفاق در اسالم، عدم پایبندی به عقدهایی است که (. یکی از شاخصه292ق، 1122
نماید؛ خود این امر گویایی این مطلب است که برخورد اولیه اسالم فرد با دیگران منعقد می

ر قرارداد یا توافقی ایجابی است، بدین نحو که تا زمانی شاکله عقد با اصول کلی با ه
صحت هر معامله تعارضی نداشته باشد، نظام حقوقی اسالم از آن حمایت می کند. به 

 عبارت دیگر در هر معامله اصل بر مباح بودن است، مگر آنکه خالفش به اثبات برسد.
 

 . سیره رسول اکرم2-3-0

بعد از مهاجرت از مکه به یثرب، اقدام به تأسیس دولت اسالمی در آن  مدحضرت مح
سری شود، دست به یکرو میدیار کردند. هر حکومت حسب موقعیتهایی که با آنها روبه
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زند تا بتواند نیازهای خود را برآورده کند. حکومت نبوی هم از این قاعده از اقدامات می
أن اسالم برای تنظیم روابط خود و تأمین منافع دولت الشمستثنی نبود و پیامبر عظیم

اسالمی مبادرت به انعقاد پیمانهایی با دیگر افراد کردند. شاخصه اصلی این قراردادها در 
عنوان یک شخص حقیقی بلکه در نقش شخص حقوقی ظاهر این بود که پیغمبر اسالم نه به

رساندند. ماهیت پیمانهای می گردید و قراردادهایی را با اشخاص خصوصی به امضامی
کرد، درست از همان ویژگیهایی دولت نبوی که در راستای اهداف خود با دیگران منعقد می

توان به شود. برای نمونه میبرخودار بود که قراردادهای اداری امروزی بدانها شناخته می
 این موارد اشاره کرد: 

نه، دو مرکب سواری از عبداهلل بن هنگام مهاجرت از مکه به مدیبه . حضرت محمد1
ارقط که مادر او از مشرکان بنی سهم بود، اجاره نمودند تا ایشان را در راه راهنمایی کند 

-(. وجه استدالل: پیامبر عظیم1/111ق، 1121؛ کاندهلوی، 1/191ق، 1129)ابوشبهه، 

ی منعقد کرد. الشأن اسالم این قرارداد را در مقام رئیس دولت اسالمی با یک شخص حقیق
کرد، تشکیل حکومت در مدینه بود که خود هدفی که پیامبر از اجرای این قرارداد دنبال می

 این امر مصلحت عمومی را در پی داشت. 
. پیامبر اسالم بعد از پیروزی در جنگ بدر با اسرای کفار چنین توافق نمودند که اگر 2

اد بدهد، آزاد خواهد شد )عاملی، هر اسیری به فرزندان انصار خواندن و نوشتن را ی
(. وجه استدالل: یکی از وظایف حکومت 13/533ق، 1111؛ مجلسی، 1/35ق، 1121

ویژه نسل جوان است. پیغمبر اکرم در مقامرئیس حکومت تعلیم و تربیت افراد جامعه به
د اسالمی با کفار پیمان بست که اگر در این خدمت عمومی به او یاری رسانند، آزاد خواهن

 شد. 
-در مدینه قصد ساختن بازاری را در یکی از قبرستانهای طایفه بنی . پیامبر اکرم5

ساعده داشت. برخی از اعضای قبیله با این بهانه که قبرهای آنان مورد احترام است با 
ای که اگر گونهای آنان زیاد بود، بهتصمیم پیغمبر به مخالفت برخاستند. وسعت مقبره قبیله

گرفت، احداث بازار عملی نبود. بعد از سرزنش سایر افراد قبیله، رت نمیتملکی صو
م، 2111دستور به تملک قبرها بعد از اخذ به رضایت دادند )سمهودی،  حضرت محمد

رسانی بیشتر به مردم، تأسیس بازار منظور خدمت(. وجه استدالل: دولت اسالمی به2/211



 11فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

21 

بر اکرم در مقام حاکم اسالمی با استفاده از قدرت دانست. پیامدر شهر مدینه را ضرروی می
 عمومی در جهت تحقق منافع عامه مردم، اقدام به خریداری قبرها نمود. 

. بعد از فتح قلعه خیبر توسط مسلمانان، یهودیان مستقر در آن به پیغمبر پیشنهاد دادند 1
به ازای آن نصف که اجازه کشت و زرع به آنان در مزارع فتح گردیده داده شود و ما 

آمده به مسلمانان تعلق داشته باشد. پیامبر اسالم با این شرط، پیشنهاد آنان دستمحصول به
-؛ ابن3/593ق، 1121را قبول کرد که تعیین مقدار محصول بر عهده ایشان باشد )بیهقی، 

زمینی که متعلق به دولت  (. وجه استدالل: حضرت محمد5/593ق، 1531کثیر، 
مند شوند. به یهودیان سپرد تا در آن زراعت و مسلمانان از منافع آن بهره اسالمی بود

ایشان شرطی را در متن توافق گنجاند که اگر میان دو فرد خصوصی چنین شرطی گذاشته 
گردید. هر سه عنصر متمایزکننده قرارداد شد، عقد مذکور به دلیل غروی بودن باطل میمی

حقوق خصوصی یعنی دولتی بودن طرف عقد، خدمت اداری با سایر عقدهای رایج در 
 شود. عمومی و شرط استثنائی در این توافق دیده می

. پیامبر اسالم به منظور تجهیز ارتش به یکی از اصحاب خود دستور داد که یک شتر 3
ای )زکات( معاوضه کند و حال آنکه روایت صریحی از پیغمبر وجود را با دو شتر صدقه

ق، 1115جمهور، ابیای حیوان را ممنوع کرده است )ابنروشن بیع نسیه طوردارد که به
تقویت بنیه  (. وجه استدالل: حضرت محمد3/1325ق، 1122؛ هروی قاری، 1/99

دید که با اعمال شرط استثنائی به هدف خود برسد. در نظامی دولت اسالمی را در این می
 قیم نوشته است: این زمینه ابن

اد واقع گردید و مسلمانان نیازمند تجهیز ارتش بود، معلوم است که هنگامی که جه»
مصلحت مجهز نمودن سپاه از مفسده بیع حیوان به حیوان ارجح است، چرا که شریعت، 

 (. 5/129ق، 1113قیم، )ابن« کندمصلحت مهم تر را تعطیل نمی
صلحت مهمتر دلیل عبور از حکم صریح پیامبر مبنی بر ممنوعیت چنین معامله وجود م

باشد. اگر دولت اسالمی هدفی به غیر از تجهیز که همان یک خدمت عمومی است، می
ماند. دستورهای حکومتی ارتش در دستور کار خود داشت، حکم اولیه حرمت باقی می

 ای از مشروعیت برخوردار نخواهد بود.بدون چنین پشتوانه
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 . سیره خلفای راشدین 2-3-2

ر زمان حکومت خود به یکی از اصحاب به نام بالل بن حارث همه . پیامبر اکرم د1
سرزمین عقیق واگذار نمود. خلیفه دوم با اعالم اینکه پیغمبر به شرط عمران و آبادنی این 

قدامه، اراضی به ایشان داده بود، دستور به برگردانندن قسمتهای بایر زمین کرد )ابن
رم در جایگاه رئیس حکومت اسالمی مقداری (. وجه استدالل: پیامبر اک3/121ق، 1599

از زمینها را به یک فرد واگذار نموده بود. با لحاظ نظامات حقوق خصوصی این توافق 
بردار نبود، اما خلیفه دوم با استناد به امتیازات قدرت عمومی قرارداد فوق را محدود خدشه

 به زمینهای آبادشده نمود و اعتراضی به این تصمیم نشد. 
رغم نظر مساعد برخی از خلیفه دوم بعد از فتح بخشهایی از سرزمین عراق، علی. 2

به تقسیم اراضی میان رزمندگان، از این کار  بزرگان اسالم همچون حضرت علی
ممعانت کرد. او بر این باور بود که این زمینها متعلق به دولت اسالمی است و حکومت باید 

ن نماید. خلیفه دوم با اهالی منطقه قرارداد خاصی را بست برداری از آنها را تعیینحوه بهره
یک از عقود رایج در میان مردم متداول نبود. در تحلیل آن، برخی این توافق را که با هیچ

-(. برخی از فقهای اهل1/31ق، 1113رجب، گذاری کردند )ابننام« عقد علی مصلحه»

اند؛ آنها قرارداد ی از عوضین را پذیرفتهسنت با استناد به عمل خلیفه دوم، مجهول بودن یک
(. 9/223تا، حزم، بیکنند )ابنگرفته را خارج از عقد مرسوم مساقات ارزیابی نمیصورت

در مقابل این جریان فقهی، با قیاس این موضوع به عقد اجاره، غرر را منتفی ندانسته و 
باشد )قدوری، توان مساقات نامید که هر دو عوض معلوم و مشخص عقدی را می

(. به سخن دیگر یکی از شرایط صحت عقد 21/219ق، 1111عبدالبر، ؛ ابن111ق، 1119
مساقات در قرارداد مورد بحث میان خلیفه دوم با ساکنین محلی دیده نشده، از این رو 

توان مساقات نامید. وجه استدالل: این قرارداد میان دولت اسالمی شده را نمیتوافق انجام
ص حقوق خصوصی به جهت برآورده شدن منافع عموم بسته شده بود که در آن، با اشخا

برداری از زمینهای زراعی را تعیین نکرده بود که این شرط در یک خلیفه دوم مدت بهره
عقد معمولی موجب بطالن خواهد شد، به همین دلیل این توافق با عقد اجاره رایج تفاوت 

 دارد. 
می در عصر خلفاء، مسلمانان مبادرت به احداث . با گسترش سرزمینهای اسال5

شهرهای جدید در مناطق فتح شده نمودند. حکومت به عنوان مثال در شهر کوفه برای 
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ساخت منازل مسکونی شرطهایی گذاشت که طول کوچه نباید کمتر از بیست ذرع باشد. 
ت با اعمال بنابر قاعده تسلیط مالک حق هر گونه تصرف در زمین خود را دارد اما دول

محدودیت ها، شهروندان را ملزم به رعایت اصول و قواعد شهرسازی نموده است. هیچ 
جز دولت که به نمایندگی از تواند مانع از تصرف دیگران در اموالشان بشود بهفردی نمی

دهی کند )کتانی، منافع عمومی این اجازه را دارد تا مالکیت خصوصی را سازمان
دار در میان فقهاء میان قاعده سلطنت با الضرر از مباحث ریشه (. تعارض131ش، 1599

هست. از دیدگاه حضرت امام خمینی ره نهی موجود در قاعده الضرر از نوع حکومتی 
باشد، فرد این اختیار را ندارد که به بهانه حق مالکانه منافع جمعی را نادیده بگیرد می

 (.111ش، 1599)خمینی، 
 

 اداری در فقه مذاهب اسالمی  وجوهی از قراردادهای
-ایگونهامروزه قراردادهای اداری نقش انکارناپذیری در مناسبات دولتی بر عهده دارند، به

که کنار گذاشتن آن از فعالیتهای حکومت، جامعه را با عسر و حرج جدی مواجه خواهد 
دم از روند آید و ارائه خدمت به مرنمود. وظایف محوله به دولت به حالت تعلیق در می

آوری را که شود. فلسفه تشریع احکام در اسالم، هرگونه گزاره الزامطبیعی خود خارج می
کند. با در نظر گرفتن مبنای مردم یا امور دولتی را به زحمت و مشقت بیندازد، نفی می

عقالنی قاعده عسر و حرج، حتی اگر قائل باشیم که اراده طرفین عقد محدود به مواردی 
د که در زمان شارع مرسوم بوده است، این قاعده تحریم قرارداد اداری را به دلیل باشمی

اختالل در نظم جامعه برخواهد داشت. برخی بر این باور هستند که این قاعده هنگامی 
کاربرد دارد که عسر و حرج شخصی باشد نه نوعی، مانند اینکه فرد به دلیل بیماری قادر 

(. این برداشت 1/199ق، 1121؛ ایروانی، 199ق، 1121وی، به گرفتن روزه نیست )مصطف
گیرد که بیشتر روایاتی که در این مورد صادر شده است ناظر به موارد از  آنجا نشأت می

شخصی و جزئی بود؛ برداشتن وجوب جهاد از افرادی که توانایی جنگ ندارند یا اعطای 
از عیب یا قیمت واقعی مبیع،  حق خیار به یکی از طرف های معامله در صورت ناآگاهی

همگی نشان از این دارد که برخی از مصادیق عسر و حرج نوعی و اختصاص به یک فرد 
(. مفهوم عسر و حرج از یک سیالیت برخوردار 2/33ق، 1111خاص ندارد )محقق داماد، 

ل عنوان مثاگیرد، بهباشد که در هر عصری فراخور اقتضای آن، مورد استفاده قرار میمی
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ریزی اقتصادی... در دنیای کنونی از مسائلی از قبیل راه سازی، بهداشت عمومی و برنامه
سختی آید که در صورت ترک این امور زندگی عادی مردم بهحساب میضروریات به

(. یکی از ابزارهای دولت برای تحقق 113ق، 1123خواهد گذشت )مکارم شیرازی، 
دادهای ویژه به نام اداری است که با ویژگیهای منحصر گیری از قرارهای خود بهرهبرنامه

به فرد خود نسبت به سایر توافقها حکومت را در رسیدن به اهداف خود کمک کند. این امر 
دور از احتمال نیست بدون سازوکار خاص، ارائه خدمات به شهروندان امکان پذیر نباشد. 

داره امور به ویژه در تبدیل حکم امام خمینی هم گستره قاعده نفی عسر و حرج را در ا
 اند: اولیه به ثانونیه مورد تأکید قرار داده

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختالل »
شود و شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن موجب اختالل نظام مینظام می

مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن 
شود، مجازند در تصویب و اجرای حرج است... پس از رفع موضوع خود به خود لغو می

 (.   13/293ش، 1593)خمینی، « آن
اگر فرض بر این باشد که قراردادهای اداری به دلیل ویژگیهای خاص خود مثل شروط 

جانبه بدون رضایت طرف دیگر توافق، آن به طور یک تواند براساساستثنائی که اداره می
قرارداد را فسخ نماید، با اصول اولیه صحت هر معامله )حکم اولیه( در تعارض است. عدم 
مشروعیت قرارداد اداری حکمرانی مطلوب را که همان هدف اسالم از وضع احکام 

رصه عمل اداره را در رو می کند. ابتنا به حکم اولیه در عحکومتی است با تردید روبه
انجام بسیاری از وظایف خود دچار مشکل خواهد نمود، قاعده مصلحت با دو کاربرد 

وجودآمده از قبل تحفظ به احکام اولیه در این جداگانه حفظ نظام و عبور از تنگناهای به
زمینه راهگشا می باشد. معیار استفاده از این قاعده به غایت شریعت باز می گردد که 

ودی به غیر از مدیریت مطلوب جامعه با حل تزاحمهای موجود در برخی از احکام را مقص
گردد مگر آنکه حکومت اسالمی با در پروراند. ایصال به هدف فوق محقق نمیدر سر نمی

نظر گرفتن عنصر زمان و مکان در پوشش قاعده اهم بر مهم، گذر از حکم اولیه را در 
نماید. جلوگیری از بر هم خوردن نظم جامعه، به جهت رفع مشکالت مردم تجویز می

های ابتدایی شریعت در برخی طور موقت آموزهدهد تا بهحکومت اسالمی این اجازه را می
ها لطمه نخورد. سیره عقالء حکم ها کنار گذاشته تا منویات دین در سایر عرصهاز حوزه
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ای را است با حکم اولیه، مقرره هنگام تزاحم میان حکمی که بر پایه مصلحتکند که بهمی
-119ش، 1535پذیرتر خواهد بود )ایزدهی، برگزیند که اداره جامعه به واسطه آن امکان

باشد، (. نباید پنداشت که دست حکومت در عبور از حکم اولیه به حکم ثانویه باز می111
داشتن را با های از قبیل مورد نیاز بودن و عمومیت بلکه مصلحت مورد نظر باید خصیصه

(. 31ق، 1125خود به همراه داشته باشد تا تعلیق در احکام اولیه تحقق پذیرد )زحیلی، 
قراردادهای اداری از دیدگاه حصرگرایانه عقود باطل است، اما براساس همین مسلک اگر 
توافقی مورد احتیاج مردم باشد؛ این نیاز مبرم درحکم اولیه تغییری ایجاد نخواهد کرد، 

ظ نظم جامعه و بر هم نخوردن جریان عادی زندگی اولویت مهمی است که در ولی حف
اسالم با نام قاعده مصلحت پاسخ مناسب به آن داده شده است؛ قرارداد اداری تا زمانی که 
وجود آن به انتظام عمومی پیوند خورده باشد، حکم ابتدایی در مورد آن اجراء نخواهد 

 گردید.
 

 سنت. اهل0
افتراق قراردادهای اداری با سایر توافقها در عرصه خصوصی، نابرابری یکی  مهمترین وجه

از طرفهای پیمان است که با استفاده از امتیازهای حاکمیتی خود را در موقعیت ممتازی 
پذیر گونه شرطها در حالت عادی میان دو فرد حقیقی امکاندهد که اعمال اینقرار می

دهد که آنان با این نوع فقهی خود، نشان از این می پردازی فقها در کتبنیست. عبارت
خوبی آشنا بودند و دلیل این وضعیت نابرابر را هدف حکومت از انعقاد توافق که قرارداد به

دانستند. دولت به نمایندگی از مردم که در ادبیات همان انجام خدمت عمومی است می
درت می کند. جدا از آن، اطالع کامل از شود، به این امر مبایاد می« عامه»فقهی با تعبیر 

طلبد که قواعد ای را میتفاوتهای موجود میان قرارداد اداری با سایر عقود نظام ویژه
کند. گوی آن نیست و بیگانه بودن فقها را با این مفهوم رد میحقوقی خصوصی پاسخ

آوری وجوه ی جمکارگیری نیرو براسنت در بحث نحوه بهماوردی از متفکران به نام اهل
شرعی با اذعان به تمایزات موجود به صراحت وجود شروط استثنائی را در قراردادی که 

 پذیرد. او در این زمینه نوشته است: خاطر مصالح حکومت مییک طرف آن دولت باشد، به
شده در )قرارداد( از سوی مولی )حاکم( الزم نیست. بر او این رعایت مدت تعیین»

انصراف و تغییر بدهد )در مفاد قرارداد( به هنگام صالح دید. فرق میان  )حق( است که
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اختیار حاکم با اجبار عامل در این است که اولی از جانب مردم مبادرت به انعقاد قرارداد 
نماید، پس این امر اقتضاء دارد که حق تخییر را داشته باشد؛ اما برای عامل یک عام می

-ن شده است و بنابراین احکام پایبندی در آن جاری میدار آعقد خاص است که عهده

 (.219ق، 1121فراء، ؛ ابن511تا، اصل لزوم )ماوردی، بیگردد و به سخن دیگر 
هایی از قبیل آموزش، حل اختالف میان منظور ایفای وظایف خود در حوزهدولت به

مات را به انجام کارگیری افرادی هست که این خدمردم، امور فرهنگی و... نیازمند به
ای در ارائه گونه خلل یا وقفهکند که هیچبرسانند. استمرار فعالیتهای دولت ایجاب می

وجود نیاید. کارکنان دولت بدون موافقت دستگاه متبوع خود حق ندارند، محل خدمات به
-کار خود را ترک نمایند. حل و فصل نمودن اختالفات میان مردم از زمره فعالیتهای می

دنبال دارد. این بحث در فقه سنتی د که اهمال در آن مشکالت زیادی را با خود بهباش
پیش آمده است که آیا قاضی همانند وکیل از این حق برخوردار است که بدون رضایت 

گیری کند؟ پاسخ به این سؤال منفی است و حاکم یا دستگاه قضائی از منصب خود کناره
گیری دارد. ممنوعیت ترک منصب االتر حق کنارهقاضی تنها در صورت اجازه مقام ب

گردد که کارمند یا عمال دولت تا زمانی که قضاوت به اصل استمرار خدمت عمومی باز می
با استعفای او موافقت نشده باید به کار خود ادامه بدهد. در سایر مشاغل مثل معلمی یا 

تیار برخوردار است که افراد مأموران مالیاتی دولت اسالمی با صالح دید خود از این اخ
شده را از ادامه فعالیت به شرط عذر مناسب برکنار نماید. برخی از فقها با خدمت گرفتهبه

 اند: عبارتهای مشابه در این زمینه نوشته
گیری خودش از این منصب عزل اگر فردی برای قضاوت تعیین شده بود، با کناره»

ن در مورد مسائل عمومی است و اما وظایف نخواهد شد. در نزدیکترین صورت... ای
دار آن هستند خاص مانند امامت، اقامه اذان، تدریس و... بدون دلیل از مقامی که عهده

شوند، به این امر بسیاری از مجتهدین صحه گذاشتند... اگر حاکم تصمیم گرفت عزل نمی
« ن امر جایز استکه برخی از افراد در دیوان به دلیلی به خدمتشان پایان بدهد، ای

 (. 11/111ق، 1123؛ دمیری، 1/513ق، 1113)زرکشی، 
کارگیری افراد در بدنه دولت، به عقد اجاره که میان اشخاص حقیقی ماهیت قرارداد به

شود مشابهتهای بسیاری دارد. برابری میان طرفهای توافق در حالت طبیعی این بسته می
گنجانده نشود که یک طرف نسبت به دیگری  اقتضاء را دارد که شرط یا قیدی در توافق
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برتری یابد. این اصل در قراردادهایی که یک طرف آن شخص حقوق عمومی است، 
گردد. اعمال حاکمیت نیازمند این است که دولت اراده خود را به اتباع خود رعایت نمی

به  تحمیل نماید، این موضوع با استفاده از شرطهای غیرمتعارف و عدم پایبندی محض
قراردادهای منعقدشده محقق خواهد شد. حقوقدانان اسالمی با درک تفاوتهایی که یک 
قرارداد دولتی با نوع مرسوم آن در حقوق خصوصی دارد، صالحیت حکومت را در داشتن 

اند. پذیرش حق حکومت بر اخراج افرادی که با آنان توافق امتیاز ویژه به رسمیت شناخته
باشد بر اینکه فقهیان در عرض نظام معمول ه گواه دیگری میدار به امضا رساندمدت

 اند.ای را برای فعالیتهای حقوقی دولت ترسیم کردهحقوقی، ساز و کار جداگانه
 
 . امامیه 2

شیخ مرتضی انصاری در یک حالت کلی، حکومتهای موجود در دنیا را به دو قسمت عادل 
گردد که والیت و زمانی حاصل می نماید. مشروعیت حکومت تنهاو جائر تقسیم می

سرپرستی مردم به دست کسانی باشد که از جانب خدا تعیین شده باشند. وظیفه مردم در 
قبال چنین حکومتی همکاری و تبعیت از اوامر صادر شده از جانب دولت اسالمی است. 

یط تعیین اوصاف رأس هرم سیاسی به این معنا خواهد بود که اگر رئیس دولت فاقد شرا
الزم برای تصدی امر حکومت باشد، حقانیت او زیر سؤال خواهد رفت. این قسم از 
حکومت در ادبیات فقهی مشهور به دولت جائر است. همراهی نمودن مردم با حکومت 

. در شرایط عادی مشارکت در امور 1ظالم دو تکلیف جداگانه و متضاد با هم دارد: 
ار، کمک مردم به دولت ستم کار ایرادی ندارد. . حالت اضطر2؛ باشدحکومتی جایز نمی

فقها برای تمثیل هرچه بهتر همکاری مردم با حکومت ظالم آن را به داد و ستدهای تشبیه 
 (. 1/9ق، 1113باشد، مثل خون یا خوک )انصاری، اند که حکم اولیه آن حرمت میکرده

است، چرا که ارتزاق  تکلیف اولیه مسلمان عدم حضور در بدنه دولت به عنوان مستخدم
باشد، اما فقهاء بنابر نوعی قبول والیت از جانب آنان میاز منابع مالی حکومت جور به

اند. شیخ مرتضی انصاری ره مصالحی همکاری را به دلیل جلوگیری از مفاسد جایز دانسته
 در این زمینه نوشته است: 

ی ارتکاب آن به دلیل برخی از طور ذاتی حرام است، ولهمانا والیت )جائر( اگر چه به»
 (. 1/53ق، 1121)طباطبایی یزدی، « مصالح و دفع مفاسد... جایز است
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گونه ایراد وارد شده است که اگر مقصود از مصلحت حفظ مال و جان انسان به شیخ این
باشد، این ادعا اعم از آن است، ولی چنانچه هدف برآورده ساختن نیازهای مردم باشد، 

امور نزد شارع محرز است، حال آنکه بحث اصلی حرمت ذاتی والی جائر  مطلوبیت این
(. با وجود برخی 1/159تا، است که عناوین مستحبی توانایی رفع آن را ندارد )خویی، بی

روایت از قبیل کفاره عمل سلطان این است که حوائج مردم را رفع نماید، اشکال فوق 
 (. 2/193ق، 1123چندان مهملی نخواهد داشت )روحانی، 

امام خمینی هم با تأکید بر اینکه در اسالم احکامی وجود دارد که بدون دولت امکان 
 اند: عملی شدن آن میسر نیست، اجرای دستورهای الهی را منوط به احراز مصلحت دانسته

بر والی است که در موضوعات بر طبق مصالح مسلمین در حوزه نفوذش عمل کند و »
 (. 191تا، )خمینی، کشف االسرار، بی« خود رای وجود ندارد در این زمینه برای

بعد از تببین این موضوع که مشارکت افراد در دولتهای جور به منظور تأمین نیازهای 
روزمره ایرادی به آن وارد نیست. سؤال اصلی این است که محدوده مشارکت چه مقدار 

. 1کند: ا به دو بخش تقسیم میباید باشد. شیخ مرتضی انصاری فعالیت مستخدم دولت ر
آید و اما در استحکام . از یاران او به حساب می2شود؛ عمل او موجب تقویت ظلم می

 ستم حاکم نقشی ندارد. او در این زمینه نوشته است: 
از آنچه پیش از این گفتیم، مشخص شد که همانا حرام برای عمل ظلم دو قسم است: »

محسوب شدن از اعوان و انصارش؛ مثل خیاط و معمار  یکی کمک کردن به ظالم و دومی
 (. 2/33ق، 1113)انصاری، « سلطان... دلیل برای تحریم دومی وجود ندارد

رسد که کار کردن برای دستگاه جور در صورتی که به حالت اول نظر میگونه بهاین
خنان شیخ ختم نشود، مشکل چندانی نخواهد داشت. یکی از محققان با مبنا قرار دادن س

. با ورود به دستگاه 1انصاری تصدی مناصب دولتی را به چند دسته تقسیم کرده است: 
. فرد با پذیرفته شدن به 2کند، مانند امرای ارتش؛ حکومت نوعی والیت و سرپرستی می

آورد، خدمت از خود چندان اختیاری ندارد بلکه تنها اوامر مقامات مافوق را به اجرا درمی
ای بر عهده گرفته است و احتمال این را دارد که منجر به کار حرام . وظیفه5 مثل سرباز؛

بشود و به سخن دیگر مختلط میان حالل و حرام است. انجام امور دیوانی پادشاهان از 
افتد، گونه حرامی در آنها اتفاق نمی. به مسائلی اشتغال بورزد که هیچ1قبیل آن است؛ 

 (. 259ش، 1531ک کردن شوارع و... )طالقانی، مانند تعلیم معارف دینی، پا
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نشان داد که به هیچ عنوان « سلطان مأذون»شیخ جعفر کاشف الغطاء با طرح نظریه 
نباید خللی در مصالح مسلمین وارد شود. او حفظ کیان اسالم را از تجاوز دشمنان امر 

ف دینی از دوش شمارد که به بهانه بر سر قدرت بودن پادشاه ظالم، تکلیحیاتی بر می
شود. فعالیت افراد در حکومت نامشروع در صورت اضطرار یا دفع خطر مومنان ساقط نمی

باشد. او در این زمینه نوشته مهمتر نه تنها حرام نیست بلکه بر آحاد مسلمانان واجب می
دهم اگر مجتهد من هستم و از جانب امام نیابت دارم که به فتحعلی شاه اجازه می»)است: 

سازی و تقویت لشکریان اسالم در مبارزه با لشکریان هر آنچه الزم است برای آماده تا
دانند، را بر خود فرض می کفر انجام بدهد... به کلیه مسلمانان که اطاعت از پیامبر اکرم

)عبدالهادی « واجب است تا از دستورهای او اطاعت کنند تا تهدید دشمن دفع گردد
 (. 552ش، 1519حائری، 

اند. اقدام در رخی دیگر از فقها پذیرش حکم از سوی ظالم را تنها ظاهر قضیه دانستهب
منزله این است که فرد از جانب صاحب حقیقی حکومت و دولت  جهت مصالح عباد به

باشد )شریف مرتضی، نظریه میمأمور به انجام کاری شده است. سید مرتضی مبدع این 
 استقبال نموده است. او در این زمینه نوشته است: طوسی هم از آن  (. شیخ2/39تا، بی

اگر انسان بداند و احتمال بدهد که در صورت همکاری با وی ممکن است بتواند اقامه »
نهی از منکر نموده... مستحب است که خود را برای پذیرفتن حدود و امر به معروف و 

 (.531ق، 1111)طوسی، « والیت از طرف آنها عرضه کند
ای استخدامی یک از نوع قراردادهای اداری هستند که بنابر مصالح اجتماعی و قرارداده

نماید. حفاظت از منافع رسانی با افراد حقوق خصوصی منعقد میوظیفه دولت در خدمت
کند که حکومت نسبت به افراد عادی، دست عمومی و حل سریع مشکالت مردم ایجاب می

پذیر نیست، لذا تا دوایر دولتی بدون قرارداد امکان باالتری داشته باشد. امروزه اشتغال در
 زند.جایی که کمک به ظالم نباشد، فقه شیعه به آن مهر تأیید می

 
 نتیجه

. اگرچه قراردادهای اداری سابقه بسیار طوالنی در ادبیات فقهی دارد ولی باید به این 1
در قرن نوزدهم است.  نکته اعتراف نمود که توجه به آن، مولود ظهور مفهوم دولت رفاه

ارائه خدمات گوناگون و متنوع به شهروندان بدون ارائه یک ساختار منسجم حقوقی مبتنی 
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پذیر نیست. در بیشتر موارد، هدف از انعقاد عقود میان افراد خصوصی بر قرارداد، امکان
المنفعه محرک اساسی دولت برای بستن کسب سود و منعفت است. انجام یک خدمت عام

گردد که دولت به عنوان ها سبب میقرارداد با سایر اشخاص است. تفاوت در انگیزهیک 
یکی از طرفهای توافقها نسبت به طرف دیگر دست باال را داشته باشد. تحقق مصلحت 

 کند. جامعه مهمترین دلیلی است که اعمال شرطهای غیرمعمول را در متن قرارداد توجیه می
یابیم که دفاع از ه نبوی و خلفای راشدین به درستی در می. با نگاه منصفانه به سیر2

-منافع امت اسالمی و جلوگیری از برخی از مشکالت، نیازمند به رسمیت شناختن یک

سری امتیازات خاص برای دولت است. تفوق و برتری دولت نسبت به اتباع خود باید 
یقین هم بوده است. همیشه مورد لحاظ قرار بگیرد. این موضوع مورد توجه فقهای فر

-گونه تعارضی ندارد. ماهیت احکام اسالم بهقراردادهای اداری با قواعد کلی معامالت هیچ

ریزی شده است که مردم در اجرای آن دچار سختی و مشقت نشوند و از این ای پیگونه
رسانی به حیث اگر شروط ویژه در قراردادهای اداری به نفع دولت لحاظ نگردد، خدمت

تعلیق در خواهد ماند. بر هم نخوردن نظم اجتماع و مواجه نشدن مردم با مشکالت  حالت
 دهد. ناپذیر جلوه میمتعدد، خود دلیل دیگری است که وجود قرارداد اداری را اجتناب

استفاده از صالحیت و اختیارات مقام اداری به هنگام انعقاد قرارداد باید در . عدم سوء5
. ماهیت توافقات دولتی با عقودی که در میان مردم عادی روزمره مرکز توجه قرار بگیرد

گردد، تفاوت بنیادی دارد و لذا طبیعی است که قواعد خاصی در آن جریان پیدا منعقد می
رسد که مشروعیت قراردادهای کند که در حقوق خصوصی نامأنوس است. به نظر می

طلبد که مقایسه آن با عقود اداری در فقه مذاهب اسالمی سازوکار خاص خود را می
 متعارف اشتباه است.
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 فهرست منابع
 ش.1595، قم، دفتر انتشارات اسالمی، کفایه االصولآخوند خراسانی، محمدکاظم،  -
 ق. ،1115، قم، سیدالشهداءعوالی اللئالیجمهور احسائی، محمد بن علی، ابیابن -
 تا.ر انتشارات اسالمی، بی، قم، دفتعلل الشرائع، بن علی بابویه، محمدابن -
 ق.1122الجوزی، ، عربستان، دار ابنالقواعد النورانیه الفقهیهتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن -
 تا.، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیالمحلیحزم، علی بن احمد، ابن -
 ق.1113لعلمیه، ، بیروت، دارالکتب ااالستخراج الحکام الخراجرجب حنبلی، ابوالفرج، ابن -
 تا. ، رساله ماجیستر، عمان، االردن، بیالتحکیم فی العقود االداریهزید، عبدالعزیز محمد، ابن -
 ق. 1111، بیروت، مؤسسه الرساله، االستذکارعبدالبر، یوسف بن عبداهلل، ابن -
 ق.1121، بیروت، دارالکتب العلمیه، االحکام السلطانیهفراء، محمد بن حسین، ابن -
 ق.1599قاهره، مکتبه قاهره،  ،المغنی احمد، بن عبداهلل قدامه،ابن -
 ق. 1113، بیروت، مکتبه المنار، زاد المعاد فی هدی خیر العبادبکر، قیم، محمد بن ابیابن -
 ق.1531، بیروت، دارالمعرفه، سیره النبویهکثیر، اسماعیل بن عمر، ابن -
 ش.1599تهران، طوس، ، حقوق اداریابوالحمد، عبدالحمید،  -
 م.2113، قاهره، دارالفکر العربی، الملکیه و نظریه العقد فی الشریعه االسالمیهابوزهره، محمد،  -
 ق.1129، دمشق، دارالقلم، السیره النبویه علی ضوء القرآن و السنهابوشبهه، محمد،  -
 ش. 1599، تهران، میزان، حقوق اداریامامی، محمد و دیگران،  -
 ق.1113انصاری،  شیخ جهانی کنگره قم، ،کتاب المکاسب، مرتضی بن محمدامین، انصاری -
 ق. 1121، قم، دارالفقه، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ایروانی، باقر، -
، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، مصلحت در فقه سیاسی شیعهایزدهی، سید سجاد،  -

 ش. 1535
 ق. 1121، قم، مکتبه فدک، س النظام السیاسی عند االمامیهاسبحرانی سند، محمد،  -
 ق.1129فدک،  مکتبه قم، ،الدوله ملکیههمو،  -
 ق.1122، بیروت، دارطوق النجاه، صحیح البخاریبخاری، محمد بن اسماعیل،  -
 ق. 1112، قم، انصاریان، الحاشیه علی کفایه االصولبروجردی، سید حسین،  -
 ق.1111، بیروت، دارالکتب العلمیه، اصول الدینبغدادی، عبدالقاهر،  -
 ش. 1599، قم، مؤسسه العالمه المجدد، الرسائل الفقهیهبهبهانی، وحید،  -
 ق. 1121، بیروت، دارالکتب العلمیه، السنن الکبریبیهقی، احمد بن حسین،  -
 فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم، ،شیعه فقه در خصوصی و عمومی عرصه محمد، پزشکی، -

 ش.1535سالمی، ا
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 م. 2111، عمان، دارالثقافه، العقود االداریهجبوری، محمود،  -
، تهران، کتابخانه گنج دانش، فن استدالل منطق حقوق اسالمجعفری لنگرودی، محمدجعفر،  -

 ش.1592
، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات گفتارهایی در دیوان عدالت اداری، جمعی از نویسندگان -

 ش.1531 قوه قضائیه،
 ق.1119، بیروت، دارالحدیث، الوزراء و الکتابجهشیاری، محمد بن عبدوس،  -
 ق.1125، قم، مجمع اندیشه اسالمی، فقه العقود، حائری، سید کاظم -
، گرایان ایران با دو تمدن بورژوازی غربنخستین رویارویی اندیشهحائری، عبدالهادی،  -

 ش.1519تهران، امیرکبیر، 
دفتر قم، ،  فی شرح القواعد العالمةمفتاح الکرامه ی، سید جواد بن محمد، حسینی عامل -

 .ق1113انتشارات اسالمی، 
 م.2111، اسکندریه، دارالجامعه الجدیده، العقود االداریه و التحکیمحواء، ماجد،  -
 ق.1123، بیروت، دارالوالء، والیه الفقیه؛ تاریخها و مبانیهاحیدری، محسن،  -
 ش.1593عروج،  تهران، ،نور صحیفه اهلل،روح خمینی، سید -
 تا. خمینی، بی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،البیع کتاب همو، -
 تا. ، قم، مصطفوی، بیکشف االسرار همو، -
 تا. بی نا،جا، بی، بیالوثقی العروه شرح فی التنقیح سید ابوالقاسم، خویی، -
 ق. 1123، جده، دارالمنهاج، هاج فی شرح المنهاجالنجم الوالدین، دمیری، کمال -
 ق. 1535، قاهره، مطبعه المنار، تفسیر المناررشیدرضا، محمد،  -
 ش. 1531میزان،  ، تهران،اداری حقوق محمدجواد، زاده،رضایی -
 ق. 1123، قم، انوار الهدی، منهاج الفقاههروحانی، سید محمد،  -
 ق. 1125، تهران، احسان، قهالوجیز فی اصول الفزحیلی، وهبه،  -
 ق. 1113، کویت، وزارت االوقاف، المنثور فی القواعد الفقهیهزرکشی، عبداهلل،  -
 ش. 1595، تهران، مطبوعات دینی، اسرار الحکمسبزواری، هادی،  -
، بیروت، دارالکتب العلمیه، خالصه الوفاء باالخبار دارالمصطفیسمهودی، علی بن عبداهلل،  -

 م.2111
 ق. 1119، بیروت، دارالکتب العربی، االشباه و النظائربکر، وطی، عبدالرحمن بن ابیسی -
 .نهج البالغه شریف رضی، محمد بن حسین، -
 تا.نا، بیجا، بی، بیرسائل الشریفشریف مرتضی، علی بن حسین،  -
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 ق.1111، الدولیه المؤسسه ، بیروت،االسالم فی واالداره الحکم نظام محمدمهدی، الدین،شمس -
 ش. 1533جنگل،  تهران، ،اداری قراردادهای حقوق محمد، شمعی، -
 المعارف ، قم، مؤسسهاالسالم شرائع تنقیح الی االفهام مسالکالدین بن على، شهید ثانى، زین -

 ق.1115االسالمیه، 
 ش.1531، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، مناط االحکامطالقانی، نظرعلی،  -

 ق.1111، قم، خیام، دراساتنا من الفقه الجعفریی قمی، سید تقی، طباطبای -
 ق.1115، قم، کتابفروشی محالتی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسبهمو،  -
 ش. 1531، تهران، سمت، حقوق اداریطباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  -
 ق.1121، قم، دارالصفاء، حاشیه المکاسبیزدى، سید محمدکاظم، طباطبایی  -
دفتر  قم، همدانی، موسوی ترجمه سید محمدباقر ،المیزان تفسیر محمدحسین، طباطبایی، سید  -

 ش.1599انتشارات اسالمی، 
 م. 1391، قاهره، دارالفکر، األسس العامه للعقود اإلداریهطماوی، سلیمان،  -
 .ق1111العربی، دارالکتاب  ،، بیروتالنهایه فی مجرد الفقه و الفتاوىحسن،  بن طوسى، محمد -
 ق. 1121، قم، دارالحدیث، الصحیح من سیره النبی االعظمعاملی، سید جعفر مرتضی،  -
، عمان، دارالثقافه، العقد االداری جوانب قانونیه و االداریه و االدبیهعبدالهادی، بشار جمیل،  -

 م. 2113
، دارالجامعه الجدیده، ، اسکندریهالنظریه العامه للقانون االداری، عبدالوهاب، محمد رفعت -

 م. 2112
، «قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخصها»زاده، اهلل، و کاظم حبیبعراقی، عزت -

 ش. 1599، پاییز و زمستان 13، شماره مجله حقوق خصوصی
 ش. 1591، قم، یاقوت، کلیات فقه اسالمینوری، علیرضا، علی -
 ق.1119، بیروت، دارالکتب العلمیه، ی الفقه الحنفیمختصر القدوری فقدوری، ابوالحسن،  -
 ش.1593انتشار،  سهامی شرکت تهران، ،حقوق فلسفه کاتوزیان، ناصر، -
 ش.1531تهران، شبگیر، ، تاریخ دنیای قدیمکاروفین، فئودر،  -
 ق.1121، بیروت، مؤسسه الرساله، حیاه الصحابهکاندهلوی، محمد یوسف،  -
، ترجمه علیرضا قراگزلو، تهران، اداری مسلمانان در صدر اسالم نظامکتانی، عبدالحی،  -

 ش. 1599پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
 تا.، قاهره، دارالحدیث،  بیاالحکام السلطانیهماوردی، علی بن محمد،  -
 ق. 1111، بیروت، مؤسسه الوفاء، بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی،  -
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 ق. 1111، تهران، مرکز نشر اسالمی، قواعد فقه ،محقق داماد، سید مصطفی -
 ق. 1119، قم، دفتر انتشارات اسالمی، العناوین الفقهیهمراغی، عبدالفتاح،  -
 تا.، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیصحیح مسلممسلم بن حجاج نیشابوری،  -
 ق. 1121، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیمائه قاعده فقهیهمصطفوی، سید محمدکاظم،  -
 ق.  ،1123، قم، مدرسه امیرالمؤمنین امام علیکتاب البیع-انوارالفقاهه مکارم شیرازی، ناصر، -
 ق.  ،1122، قم، مدرسه امیرالمؤمنین امام علیبحوث فقهیه هامه همو، -
 ق.1119قم، سرایی،  ،االسالم فی الحکم نظام حسینعلی، منتظری، -
، قم، فقه الشرکه علی نهج الفقه و القانون و کتاب التأمین ،موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم -

 ق. 1111دارالعلم، 
 ش. 1535 دادگستر، ، تهران،اداری حقوقابراهیم،  زاده،موسی -
مجله ، «شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایرانمفهوم» موالیی، آیت، -

 ش. 1531، بهار 93، شماره حقوق دادگستری
 ش.1532، تهران، نی، اسالم سنت دولت مدرنمیرموسوی، سیدعلی،  -
 ق.1151، 2، شماره مجله قضاء، «العقود االداریه و التحوالت االشتراکیه»وتری، منیر محمود،  -
 ق.1122، بیروت، دارالفکر، مرقاه المفاتیح شرح مشکاه المصابیحهروی قاری، علی،  -


