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  مقدمه: 
 نيکمتر رشته نيا نايشجوناد که انجآ زا. شداب يم يسارشناک مقطع تيريمد رشته ژهيو مطروحه حثامب      

 مقدمه اب اهآن  مختصر يياشنآ ،يساسا حقوق موضوع به ورود زا قبل؛ بر اين اساس رنداد حقوق علم اب ار يياشنآ

 .شداب يم يضرور يمرا حقوق ينامب و

 .شد هداخو  ئهارا محور 3در جزوه نيا حثامب مجموع در

  حقوقو مقدهم علم   ين امبمختصر با  ييشناآ( لفا

 يات حقوق اساس يکل و   ين امب( ب
 انريا ياسالم  ي جمهور ياساس  حقوق( ج

 هاگياج نيتب و حقوق علم يبند ميتقس حقوق مفهوم اب نايشجوناد ختناس اشنا يحداو 2 درس نيا ئهارا زا هدف

 ژهيو هب ناريا موضوعه يساسا حقوق اب يياشنآ سپس و يساسا حقوق ينامب و تايکل طرح ،آن در يساسا حقوق

 مي باشد. ناريا يمسالا يجمهور يساسا ونناقآن  عمنب نيتر مهم
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 بخش اول

 حقوقو مقدمه علم   ینامبمختصر با  ییآشنا

 

 

 فصل اول: تعاریف و مفاهیم
 فصل دوم: میسقت بندي کلي علم حقوق

 فصل سوم: اقعده حقوقي
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 میف و مفاهیتعار فصل اول:

 مدن حقوقآضرورت به وجود  :مبحث اول
 :زاند ا رتاعب اهآن شد که دو مورد ابيم يمتعدد ياهيژگيو ياراد نانسان ياست و ا نانساقوق موضوع ح

 يه زندگش بيان گريالبته اکند، که يب ماجيا اورابودن  يعاجتما، نانساعت يطب :نانسالطبع بودن اب يمدن -1

 ؛رچهچون زنبور عسل و مو يتاناويف حزه، برخاليست نه غراعقل  يابرمبن يعاجتما

 ست(ا يسايس يناويست )بشر، حا يعاجتما يناويبشر، ح(:  يناونيلسوف يرسطو )فا

ت که منفع يست، درحداش يخو يفع و بهبود زندگاجلب من يره در پاهمو يعني :نانسامنفعت طلب بودن  -2

رد يگيرمع دا، نزبهتر ين زندگيماشتر و تيفع باجلب من ياکه بر انجا ازد. تاسيک ماسف يو حت يمتعد او را يطلب

 شود. ير هرج و مرج مامعه دچاو ج

مدن اجودوو و بها ياهيگر منفعت طلبيد يز سواست و ا يعاجتما ير به زندگاچاک سو نيز ازمند، اين نانسا :جهينت

و  يمنااو ن ينظميکه هرج و مرج موجب ب انجاز اد. ناکشيبه هرج و مرج م امعه رافع، جاد در منارض و تضاتع

د: يشيدناخود  اقل باع نانسافته و اشت نانساعقل به کمک  يتين وضعيست، در چنامعه اشرفت جيجه عدم پيتدرن

معه ات بر جان و مقرريناکم کردن قواجز ح يارهامش، چارالت و ار نظم، عداستقراز هرج و مرج و ا يياره يابر» 

 رد. اند

 نانساز ايوست و نا يبودان ابر بامعه براز جاو ا يياو جد کانفکاست؛ اب ابه  يهاز ماير نيمعه نظابه ج نانساز اين

 وست. ا يعاجتماست يز يصلاخود، علت  نار همنوعيابه س

  :نانسا يازهاين *

 ناگريدن يز به تحساين ؛ناگريبه مهر دز اين :(ينارو) يمعنو يازهاين -1

ع و اجتمافقط در  ارد. لذير گاقر ناگريددن يرد که مهر بوزد و مورد مهر ورزال ديست و مامهرورز  يبشر موجود

 . يدافرنا يشود، نه در زندگيع ماقنا، نانوعهم اط بختالادر 

 يموجود نانسا اريز ؛...ک واک، پوشاز به خوراين :ندنابشر متعددند. م يازهاين دسته نيا :يدام يازهاين -2

 دناده بتواوناک خيکه نآ يامروزه برا انجآ ازد. تابرطرف س اش ريازهايد نناتويع ماجتمادر  است و تنهاف يضع

 ست.اآن گون در خدمت ار گونابزار اهز 088 ات 08ن يه بناشد، روزاشته بامعه دادر ج يرفامتع يزندگ
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 ف حقوق یتعر:مبحث دوم

ست. ا يزين و معدل هرچيگناي.. بوده و م.ر، عدل وادياپ ياحقوق جمع حق؛ و حق به معن :يف لغويتعر -1

  شود.يل ماستعما جرتاش و ادالعمل، پادستمزد، حق  يادر معنز ين يهاگ

  :يحصطالا فيتعر  -2

 يم ناگريدبر ادر بر ييازهايمتاهرکس  ياع، حقوق براجتمابط مردم و حفظ نظم در ام رويتنظ يابر» لف(ا)

 ي. حقوق فردستاحقوق آن مند که جمع ان يحق م ار يياناز و توايمتان يابخشد.  يو مابه  يصاخ ناسد و تواشن

 «ت و.... ( يشغل و حق زو ج يآزادحق  ،تيلکاحق م ،تايز گفته مشود)حق حين

مقدمه علم « ) کند.  يم حکومت ،هستند عاجتمان جهت که در ياز ا صاشخاکه بر  يعداقومجموعه » )ب( 

 (01ن، ص  ايتوزاصر کاحقوق، ن

عد اموجد قو ان، مجموعيو دکتر يياه قضيرو ون، شرع، عرف،نامل قاحقوق ش يهنابع پنجگامن يعني :عداقو -

 هستند.  يحقوق

 شود.يمل ماز شين ار يص حقوقاشخا(، يقيص حقاشخا) نانساد افراوه برعال يعنيص:اشخا -

بد اييم ناياو پامرگ  از و باغا ينيز جناتش يکه شخص ينانساهر فرد زنده  يعني(: يعي)طبيقيص حقاشخا -1

 رد.يگير ماف قريو موضوع حق و تکل

  اهيراو شهردآن بسته به او ياهنازمامل دولت و ساش: يعموم 

 يردولتيغ يعمومحقوقي ص اشخا نابه عنو

 يراتج ياه(       مثل شرکتيدا)م يراتج            يص حقوقاشخا -2 

 يخصوص

 جد او مس اه هيري(       مثل خيدارمي) غيرار تجيغ     

ود ش ير ميخودش درگ انه ب ،اتنه نانسا .شداشته بافع وجود دارض منارد که تعاد امعن يياحقوق در ج :عاجتما -

 يتنفز ميحقوق ن يلها، مساتنه ياره يدر جز نانساک يفرض  اب الذ کند.يع ماخود،  نز افع خودش باو نه بر سر من

 گردد. يم

 اهست و  دولتاور آم الزا، يعد حقوقاست که قوان معنيابه  :ص)حکومت(اشخابر  يعد حقوقاکم بودن قواح -

 د. نان کردهيتضم ارآن  ياجرا

 ست.الت اد نظم و بسط عداجيا :ج( هدف حقوق
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 يل ماستعما« علم حقوق » شود و به صورت  يتلفظ نم ييابه تنه« حقوق » ژه ات، واوقا يهاگ اد( چر

ل يست که که به تحلا يشناد: » نآز اج  شده و مقصود ياح رصطالان ياست که ال اس 08 ات 08حدود شود ؟ 

 شود. ير ميتعب« فقه» ناعنو ابآن ز ام سالاو در « زد اپرديم يعد حقوقاقو

ر يعبت« ه يفق» به آن ز ام سالاشود و در يگفته م ناد کند حقوق يل ميتحل اون رناش قناکه د ين به کسينهمچ

 شود. يم

 

 علم حقوق یکل یم بندیتقس :فصل دوم

 

 نيزمسر        :مقدمه

 ( يسايدولت ) قدرت س      يساساز سه عنصر اهر دولت )کشور( 

 مردم                شود        يل ميتشک  

 .ستا يلمللان يو ب يخلاو  گستره حقوق د اک کننده کشورهي، تفکيسايس« مرز » و  

 مختلف علم حقوق یاخه هاش
   :شوديم ميتقس يرجاو خ يخلاد يخهابه دو ش يحقوق به طور کل

  یمل ای یخلالف ( حقوق دا
 ملاچ عيشود که هيگفتگو م يبطاز رواآن کند و در ين حکومت ميست که بر دولت و ملت معا يعدامجموع قو

  :ندنام .رداوجود ندآن در  يرجاخ

 ( يساسا) حقوق  يخلاع داتبا ابآن بطه اره حکومت و رادا* شکل و نوع 

 نارياخل مرز ادر د يناريات يبعات اب يناريا ج زن و مردازدواکم بر اعد حا* قو

 د.نامرتکب جرم شده نارياکه در  ينارياريو غ ينارياتبعه  نات مجرمازاعد مربوط به مجا* قو

ه ي، سورنارياحقوق  مثال .ستان کشورهيا يمنظور حقوق مل ،شود يک کشور صحبت ميز حقوق اه اهرگ  :1نکته 
 ...و

 طيدولت بس -1رد:              اد ددو نوع دولت وجو  :2نکته 
 دولت مرکب -2                  
شور کآن ن يم سرزمان دولت بر تمياست و اک دولت ي ياراشود که د يگفته م ييابه دولت ه :طيدولت بس -0

 .نارياکند؛ مثل دولت  يحکومت م

م اشوند که هرکديم ميستق يياهلتاياره شده و به ادا يلاکه به صورت فدر ييادولت ه :دولت مرکب -1
ست. الت ايا 08 ياراکه د اکيمرالت. مثل دولت ايا نامختص هم  يساساک حقوق يرند و اد يخلاحقوق د
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ن ياه لبتا(. يلاو فدر يلتايا يساساون نال ) قاون فدرناو ق يلتاياون ناق :رنداون دنادو نوع ق ان کشورهيا
 يخلاز نظر دا اهلتاياکند و يحکومت م اهلتاياهستند که بر همه  يک دولت مرکزي ياراد اکشوره
 رند. اعد مخصوص به خود  داهستند که قو يمه مستقليدولت ن

 

 لمللان یب ای یرجاب ( حقوق خ
کند. يم ميتنظ اهم ر اب اهع دولتاتبابط او رو يلمللان يب ياهنازماو ساهن دولتيبط باست که روا يعدامجموع قو 

 د.کنيحکومت م از مرزهاتر افر ياطه يلملل بر حان يست و حقوق با يرجاز خا يخلادک کننده حقوق يمرز تفک

  یرجاو خ یخلاحقوق د یکل یم بندیتقس

  يساساحقوق                    

 احقوق جز                 

         راحقوق ک    يحقوق عموم -0                  

                   يعمومحقوق                                             هيلاحقوق م                 

    يرجاخب( حقوق                 يراداحقوق       داخلي حقوقلف (ا

 خصوصي حقوق        (لمللان يب)                     يدرسان دييآ                (يمل)              

 يحقوق مدن                 

 رتاحقوق تج     يحقوق خصوص -2                 

   ييايحقوق در                 

 يياحقوق هو                                                       

  :يو خصوص يعموم يخلاحقوق د يهواوت ما* تف

 

عد حقوق اقو کهيلاست؛ در حين يچيبل سرپان قيطرف يضاتر است و با يمرا، يعد حقوق عموماقو -0

 ست.ار استواص، اشخا يدهارام به احترا يا، بر مبنيخصوص

 

 ط هستند، ارتباق حسنه در خالاو  ينظم عموم ان، چون بينانگونه قويا :يمران يناقو   

 د افرا يدهاراچه ناستند و چنين يچيبل سرپان قيطرف يضاتر ابوده و ب يمرابه صورت  ن يناقو

  يباحجين مربوط به بيناو قو يندگناور يياهنمان رينارند.مثل قوثايشد باب آن هالف امخ

 :ندنارند. مار دايختا آن هام به اقداد در افراند که يگو ار يمالزاريت غامقرر ،عما يابه معن :يرايختا  

 د. ناح نشدهاع، رهن و نکيد مکلف به بافرا اريح؛ زاع، رهن و نکيت مربوط به  بامقرر
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ن يمات ،يکه غرض در حقوق خصوصيلاست، در حامعه افع جاز منات يا، حميوق عمومعد حقاز قواغرض  -2

 ست.اص اشخافع امن

  

 یمل ای یخلاحقوق دشاخه های  :ولا

 حقوق عمومي-1

  :يعموم يخلاف حقوق ديتعر -

  اب يدولت ناموران دولت و ميبط باکشور و رو يان قويبط باهستندکه رو يعد حقوقات و قوامقرر

 يعداگر مجموعه قويرت داست. به عبان شده يت کشور تدواماتظنام کرده و در جهت حفظ نظم و يتنظ امردم ر

 کند.ين، حکومت ميک کشور معي( و مردم يسايبط دولت )قدرت ساکه بر رو

 

 :يعموم يخلاحقوق د ياهخها* ش

  :يساسالف( حقوق ا

مان حقوقي دولت و رابطه ي سازمان هاي آن با حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است. زيرا در آن ساخت

يکديگر مطرح مي شود. در اين رشته از حقوق، حکومت و قواي سازنده آن )مقننه و مجريه و قضاييه( و طرز 

ع )منبشرکت افراد در ايجاد قواي سه گانه و حقوق و آزادي هاي آنان در مقابل دولت؛ مورد گفتگو قرار مي گيرد. 

 شد.(ابيصل ما 011 اب يمسالا يجمهور يساساون نا، قاکشور م يساساحقوق  يصلا

ز طرف دولت، حکومت ا نات مجرمازاست که بر نحوه مجا يعدامجموع قو :( يياجن اي يفري)ک اب ( حقوق جز

 .کنديم

 

  ست.ات در نظرگرفته ازامجآن  ياون برناکه ق ستا يترک فعل ايفعل  جرم،    :1نکته 

 شد.اشته باون وجود دناقآن  يابر :يوننارکن ق  :2نکته 

 د. يات دري، به فعليونناتوجه به رکن ق اد بياب :يدارکن م جرم نارکا

 شد.اشته باه دنازه مجرميگنافرد  :يرکن معنو  

 

  :يعموم ياحقوق جز

ق يز طرا اشد، تابيکم ماح يعاجتمال ضداعمابل العمل دولت در مقاست که بر عکس ا يعدامجموعه قو

ر گردد. ارقرت بيمناو نظم و  يلت نسباو عد يريشگيل مذکور پاعماز ا، يتيترب اي ينيمات تاماقدا اي قيتحق

 کند.يم نايو ب يبررس ،صاخ يبدون درنظرگرفتن جرم ار ان مربوط به جزيناقو يبه طور کل
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 نارکاط و ياشر ح ي، تشراهع جرماوناف يمل تعراکه ش از حقوق جزا ياشعبه :يصاختصا ياحقوق جز 

 شود. يص هر جرم مات خازاو مج يونناق

 

 :يو شکل يهوام ياوت حقوق جزاتف

ز اکه  يرمنداند: کناد. ميانميون مشخص مناس قاسابر  ارآن توجه کرده و نوع  يت دعويهابه م :يهوا* م

مرتکب شده  اء رارتشاق رشوه بوده و جرم او مصدار اک اياشود که يم يبررس ،ستافت کرده ايدر يپول ناجعامر

 گردد.ي.. مشخص م.و يمعنو ،يدارکن م ،يمسالات ازاون مجناس قاسابر  است؟ لذا

ت مجرم ازاحکم و مج ياجرا ا.. ت.ه وادگاد ياب متهم، برگزري) تعق يبه دعو يدگيرس يشکل و نحوه :ي* شکل

 شد. ابيم يفريک يدرسان ديئا( طبق 

  ارفرمارگر و کابط کاکم بر رواحت ان و مقررينامجموعه قو :راج( حقوق ک

ست؛ ا يترفي، موجود ضعارفرمارگر نسبت به کاچون ک شود ؟ يمحسوب م ير، عموماحقوق ک اچر   :نکته

 .کند يع مارگر دفاز حقوق کاشود و  يع مارد نزا، حکومت وارفرماک يون شکننادر صورت ق الذ

ند؛ يالبه نماد مطافراز اند ناتويدولت م ناموراکه م يضراو عو اهتايلاعد مربوط به وضع ماقو :هيلاد ( حقوق م

ه يلاحقوق م امجلس ( ر ير مجموعهيت )زاسبامح ناويف دياو وظ يعموم يظر بر بودجهات نان مقرريهمچن

 .نديگو

 و يدولت تارادا و اههنارتخاوز و تاليتشک و يرادا يحقو صاشخا رهادرب حقوق زا رشته نيا :يرادا حقوق( هـ

 .کند يم گفتگو مردم اب اهنازماس نيا بطارو و يکشور تاميتقس

 

 :يخصوص يخلاد حقوق فيتعر -2

 تاتعهد و يدگاوناخ ،يراتج ،يمدن بطارو ليقب زا)  صاشخا يخصوص بطارو ميتنظ ت،امقرر زا ييانه هدف هاهرگ

 کي در گريکدي اب ردمم بطارو بر که يعداقو مجموعه گريد رتاعب به .مندان يم يخصوص حقوق ارآن  ،شداب( 

 .نديگو کند، يم حکومت نيمع کشور

 :يخصوص يخلاحقوق د ياهخها* ش

م ينه هستند، تنظيمد ايمعه اظ که عضو جان لحياز ا اتنه اص راشخابط است که روا يحقوق :يلف ( حقوق مدنا

 ت ارد. موضوعاگون نداغل گونامربوط به مش ياهتيبه خصوص يکند و توجهيم

 ...رث وا، يمدن يات هيو مسئول ادهاردات، قريلکاده، ماوناص و خاشخا :زارتند ابع يحقوق مدن

  

( ناک کشور )شهرونديع اتباست، بلکه منظور، حقوق ين ييابل حقوق روستادر مق يز حقوق مدنامقصود   :نکته

 .ستا ناگناگيع و باتبار يبل غادر مق



11 
 

ت اکند و موضوع يحکومت م يرتال تجاعمار و ابط تجّاست که بر روا يعدامجموع قو :رتاب ( حقوق تج

وط به ت مربافيتشر ،اهن مربوط به ثبت شرکتينا، قويت ورشکستگاند مقررنام :گردديمطرح مآن در  يمختلف

 ...و يراد تجاسنا

کند و در يحکومت م ييايو حمل و نقل در ينازرگاب ياهيست که بر کشتا يعدامجموع قو :ييايج ( حقوق در

 اه يکشت نالکاو م نارکنا، کيياي، حمل و نقل دريت کشتيلکا، ميت کشتيبعات :ليز قبا يت مختلفاعموضوآن 

 رد.يگير ما. مورد بحث قر.و

ن يو ب يفر در دو سطح ملار و مساو حمل و نقل ب اهاميپاست که بر هوا يعدامجموعه قو :يياد ( حقوق هو

 .کند يبحث م يلمللا

 

 لل لمان یب ای یرجاحقوق خ :دوم

 :يلملل عمومان يف حقوق بيتعر  -1

ت مربوط يکمانظر که به حآن ز ا)  ار يلمللان يب ياهنازماو س ان دولت هيبط باز علم حقوق که روا يارشته 

. ( .و ناهندگاپن ،ات هاپلمي، داسراخص ) مثل اد به صورت افران يدهد و همچن ير ماقر يشود( مورد بررسيم

وجود  انجياست در اکم اح يخلاکه بر حقوق د يياجرات ناو ضم يحکومت يهنالبته پشتوا .شدابير مامورد توجه قر

 .ستابط انگونه روياه ناپشتو ،تر يقو يسايبط ساشتر قدرت و رويرد، بلکه باند

 

 :لمللان يب اي يرجاحقوق خ ياهخها* ش

 يلملل عمومان يحقوق ب                       

 لمللان يب ياحقوق جز                       

 لمللان ير باحقوق ک                       

 اهايحقوق در      يعموم  -1                      

 يياحقوق قض                                     

 حقوق جنگلمل (                               ان يب حقوق خارجي)

 داقتصالملل ان يحقوق ب                                                              
 يلملل خصوصان يحقوق ب                        

  يخصوص -2                       

 لمللان يرت باحقوق تج                     
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 « او فض اهايحقوق در» اب« يياو هو ييايحقوق در»وت ا* تف

خل در حقوق ا، داو فض اهايحقوق در اماگذشت؛  يخصوص يخلابخش حقوق ددر  يياو هو ييايف حقوق دريتعر

 :شداب يم يلملل عمومان يب

ل شد يتبد يلمللانيون بيسناک کنويبه   ان و بعدهيتدو اهايش در ژنو حقوق دريل پاس 08حدود  :اهايحقوق در

 شود.ي.. بحث م.ره واق ياهتفال ،ييايدر يامرزه يرهادربآن و در 

 رد.اند ييايرت درات تجابه مقرر يطارتباو

ء اورام ياو فض ان فضياز اعد ورود و عبور و خروج اخود، قو ينيسرزم يابر فض اهت دولتيکماز حا :احقوق فض

 کند. يجو بحث م

 

 :يلملل خصوصان يف حقوق بيتعر  -2

ت يه،وضعامتگاقات، يبعان تيواعن رد و معموالاحضور ندآن ت در يکماکه عنصر ح يبط حقوقاز روادسته آن 

 دهد.ير مامورد بحث قر ار اههادگات ديحرض صالان وتعينارض قوا، تعناگناگيب

ل اشد؛حابيم يحل و فصل دعو يالح براون صناق ين، جستجوينارض قواله تعاهدف درمس        نينارض قواتع

 لث.اون کشور ثناق اي يحقوق يبطهاز دو طرف را يکيون ناق

و  يبه دعو يدگيرس يالح براه صادگان دييتع ،اهتيحرض صالاله تعاهدف درمس        اهتيحرض صالاتع

 ست.ا ناگناگيد باسنام و احکا ياجرا

 :ستاکم اح آن هابر  يلملل خصوصان يشند، حقوق بامع مختلف باز جوا يبطه حقوقاگر دو طرف را( 0

 سهناز کشور فرا يفرد اب ينارياک فرد يج ازدوا* 

 ينارياجر اک تي اب يناوياجر تاتک يرت ا* تج

 م لندنيو مق يناريا يجرات اب ناريام يمق ينارياجر اک تيرت ا* تج

 :ادولت ه اص باشخابط ا( رو2

 د.يانم يرادينفت خر نارياز دولت ا يشيتسوبي* شرکت م

 نالبن يک فرد تبعهيز طرف ا يناريات يبعاست تا* درخو

 :اهدولت يتيکمار حيغ يرابط تجا( رو1

    کند. يراديهن خرآر تن اصد هز نالماز ا ناريا* 
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 یحقـوق یعدهاقـ :فصل سوم

 کند.يحکومت م اهص و دولتاشخاکه بر  يعدامجموعه قو :حقوق يف کليتعر :يورآداي

 ب و رسوم (ادآ)  يعد عرفا( قو1              

 يد مذهبعا( قو 2             یزندگکم بر اعد حاقو

  ستا ينانسائل امل فضام وتکيترمآن که هدف :يقخالاعد ا( قو3      نانسا یعاجتما   

 يعد حقوقاند قونام :عدار قويا( س 4                              

 :عد (ار قویاس اب یعده حقوقاوت قا) تف یعده حقوقاق یاهیژگیف و واوصا

و  ر نظماستقرا يعنيخود  يياد به هدف نهنانکه حقوق بتويا يابر .ستاور ام الزا يعده حقوقاق :ولا يژگيو

که ناچن شد،ابيوت ماعد مختلف متفام در قوالزان يا نازيلبته ماشد. اب يراجباآن ن ينات قوياد رعيالت برسد، باعد

 رد.اوجود د يشترير باجباست، اط ارتباق حسنه در خالاو  ينظم عموم اکه بانجاز ا يدر حقوق عموم

  :شود يم اجراقص ارد نامو يدر برخ يژگين ويا   :تهنک

 يمؤثر يرويچ نيز زند، هات خود سرباتعهد ياجراز ا يگر دولتا :اهدولت نايبط مالملل و روان ي( در حقوق ب0

بط اومله ( به مثل، رامع ايبله ) = اشتر روش مقيست ) با ينسب ،ن حقوقيادر  اجرات ناضم است؛ لذيو نار اجبا يابر

 زد. (اسيدل مامتع ار اهن دولتيب

ت نامست، ضان کرده ييتع يمجلس، در حقوق عموم ناندگيانم ايه يمجر يقوه يابر يساساون ناکه ق يفيلا( تک2

 ست. ا ناشيا يلمللان يو ب يخلاد يحفظ وجهه ناهم ينسب ياجرات ناضم ارد. لذام نديمؤثر و مستق ياجرا

 ياجرات ناز ضما يراست. ) برخوردان شده يطرف دولت، تضم زا يعده حقوقات قيارع :دوم يژگيو

  ( يو دولت يرونيب ،يدام

 يتيهارد و ماد يدرون ياجرات ناکه ضم يقخالاو  ين مذهبيناقو يف برخبرخال يعني :يرونيو ب يدات مناضم

 رد.اد يخرواو  يطنا، بي، معنويناوجد

 کند.ين ميتضم ارآن  ياجرا،يعدحقوقاور قاجبال ياز وساده استفا ادولت ب يعني:يت دولتناضم

 :(يعد حقوقار قواجبال يادولت ) وس يز سوا يرونيب ياجرات نال ضماعما*

 :بداييدر سه شکل تحقق م نان نوع ضميا :يمدن ياجرات نا( ضم1

.. ( .ه ويئاس، قوه قضي)پل يعموم ياقو لهيم به وسيبه طور مستق يعده حقوقاه قاگ عده:ام قيمستق ياجرالف( ا

ترک کرده به  اه رناکه خ يدن کودکنازگـرداب ؛هادگابه حکم د يز ملک غصـباصب اج غاخرامثل  .شوديم اجرا

 ر.اورزد به طلبکيع مامتنان يخت داز پرداکه  يرال بدهکاخت ما؛ پرديونناه قامتگاقا

و  کند ناجبر ارآن د ياد بناضرر رس يگريبه د يعد حقوقاوز به قواثر تجاکه در  يکس :يت مدنيب ( مسئول

 د.ارداد قرات مفياضرر درصورت عدم رع ناجبر هد بود. مثالات خوازامج اه بارت همراخس نان جبريا يهاگ
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رد. يگ يصورت م آن هاف ل خالاعمال ابطاص به شکل اشخار اجبا ،ردامو يارهادر پ :يل حقوقاعمال ابطاج( 

در  يد رسماسنامه در دفتر اندل، ثبت مجدد صلحاهد عاشق در صورت عدم وجود دو غه طاليمجدد ص ياجرا مثال

  .آن يصورت عدم ثبت رسم

سور ي، ميون به شکل مدننان قيشود که تضميمربوط م يرداشتر به مويب :ت(ازا)مج يفريک ياجرات نا( ضم2

ق خالاف م برخالاقداو  يل در نظم عمومختالارد امو :ندناشود. ميست و عمل شخص جرم محسوب مين يفاو ک

  .حسنه

 :ونچ يياهتازامج ؛کننديم يچيون سرپناق ناز فرماست که ا ينات کسازاص، مجاشخار اجبا يلهين وسيتردهاس

 .رندهازداب ياهتازات و مجاريه، تعزيد ،صاقص

-تازامج ؛شوديء و...( مربوط مارتشاس، ختالاند: نادولت ) م نارمنداک يرادات ابه تخلف :يرادا ياجرات نا( ضم3

 .ز خدمتال افصناز خدمت و اق يتعل ،خير: توبينظ يياه

 يهاخود کوت ياهتيم مسئولانجاشودکه در يم يسايس يلات عامامربوط به مق :يسايس ياجرات نا( ضم4 

 .س جمهوريء و رئاد به وزراعتما يال، راح، سواضيستا :د. مثلناکرده

 :ست کهان يامنظور ت (يمولت و شيست.)کلا يو عموم ي، کليعده حقوقاق :سوم يژگيو

ت ارايتخاو  ناريت وزين مربوط به مسئوليناقو :ايناثست. ين نيص معاشخا ايد به شخص يم وضع، مقاهنگ :والا

ر اقر صبان منياکه در  ينام کساکه نسبت به تمارد، چرات ندافان منينان قويابودن  يکل از، بيس جمهور نيرئ

 .ستاجرابل ارند، قيگ

 کند.يماديپ ينده تسرّيابوده و به  يئمارود؛ د ين نميز بام شدن، انجار اک بي اب آند امف :ايناث

رک گر مدال اکند. پس به طور مثيعده وضع ماهمه ق يابر ،دافرا ياهيژگير بدون درنظرگرفتن واونگذناق :الثاث

ر اوردهم برخ ييالاز تخصص باکه يدرصورت يهستند، حتآن قد اکه ف يناوضع شد، کس يمنصب ياس برناسيل

، نا 081صل اشته و اح ديله تصران مسيابر يساساون ناق 28و  01صل ارند. اند امنصب رآن خذ اط ياشند، شراب

 يواد مسافرار ياس اب ون،نابل قارهبر در مق» د: يانميد ميکاون تنابر قامعه در براد جافرا يوات تسيهمابر 

 «ست.ا

، ناز امنظور  يعني ست.ا يعاجتمابط ام رويتنظآن و هدف  يعاجتماست ا يماحقوق، نظ :رماچه يژگيو

 شود.يم يعاجتمابط ام رويست که منجر به تنظا يعد حقوقاقو بودن يدستورو  يعاجتما، يرارفت، ينانسا

ت و يناويشد، نه به حابيمرتبط م نانسات ينانساست که به ا ييارها، رفتيعده حقوقاموضوع ق :بودن ينانسا - 

ز ياتمست، مامرتبط  نانساجسم  اي ناجيعت بيکه به طب يکيزيف اي يعد پزشکاز قواو. پس ا يناجسم يجنبه

 گردد. يم
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ر اکفا، اهزهيگنات، اساحساطف، او، نه عوا يارهاه بر رفتيتک است با يعاجتما نانسا ،عدهاموضوع ق بودن: يرارفت -

 يعده حقوقاموضوع ق ،در مورد قتل يحاطر ايل يرف تخه صورت نگرفته، به صناعمل مجرم ات ا)لذ .وا ياهشهيدناو 

 ست.(امحقق نشده 

 يفرد اصرف يارهاچه مربوط به رفتنان يابراکند؛ بنيم اديق پاع مفهوم و مصداجتماحقوق در  :بودن يعاجتما -

 .شود ي.. مرتبط م.و يساشنناق، روخالاچون  يگريد ياهبه حوزه البارج شده و غاز حقوق خاست، ا نانسا

مورد  ار ادهياو نب ادهياکه ب يقخالاعد اقو است بان وجه ممکن يادر  :بودن ( يفيبل توصا) در مق بودن يدستور -

 شد. ادهد، مشترک بير ماتوجه قر

  :یعده حقوقاهدف ق
 .ستامعه الت در جاعد ياجراو  يش و نظم عمومياسان يمات ،هدف

  :یعده حقوقاف قیتعر
کند يحکومت م نانسا يعاجتما يلت بر زندگار عداستقراد نظم و اجياست که به منظور ا ورام الزاو  يکل ياعدهاق

 ست.ان شده يز طرف دولت، تضماآن  ياجراو 

 : یعد حقوقاع قواونا

 يلح عمومازند که به مصاپرديمعه مان جيدايبط بناز روابخش آن هستند که به  يعداقو :مرهآعد اقو -1

ست که ار ابرخورد يادهالعات فوق يهما ناز چناشود و يحسنه( مربوط م قخالاو  يمعه )نظم عموماج

 .شتاهد دارنخواعتباو  ز نبودهايجآن ف فق برخالاتوست بلکه اممنوع آن  يبهناجکينقض  انه ته

 يندگناور يياهنمان ريناند: قونا.م  م یتقس

 تراضي و توافق برخالف آن ل ين دليست و به هماط ارتباد در افرالح امصاست که با يعداقو :يليعد تکماقو -2  یبند

 توافق برخالف ان، حاصل نشده باشد.که  ،ستاور ام الزا يدر صورت اجه تنهيدر نت .ستا جايز :ولا

 يست، بر عهدهازم الآن ز اع انتفا ياجره بران مستيکه در ع يرجامخ يهيت و کلاريتعم»  :ينون مدناق 684ده انند مام 
 « شد. الف بامخآن  اعرف بلد ب ايف شده نکه شرط خالامگر  شد،ابيلک مام

 يقخالاو  يدگاونا، خيعاجتما، يرادا، يساي، سيدايلح بناو مص نارکا يمجموعه :يف نظم عموميتعر  :1نکته 
 ست.ار استواآن  معه و دولت برام جاو قو نايست که کا
 ينيد ياهرزشات و اداعتقاصول ا -0                  

 نيدايبن يعد حقوقاقو  -2      يقلمرو نظم عموم    :2ته نک
 معهاج يقخالا ياهرزشا -1              
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 یساسا حقوق تایکل و ینامب :دوم بخش

(یعموم ی)حقوق اساس

ل فصل اول:     يحقوق اساس رب   يتأمّ
 فصل دوم: اقنون اساسي

 فصل سوم:  دولت و عوامل سازنده ي آن
ک  کشور-ال دولتفصل چهارم: أش

فصل پنجم: رژیم اهي سياسي
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 یحقوق اساسملی بر أتفصل اول: 

 یساساف حقوق یتعرول: امبحث 

ان زماس بطهار و دولت يحقوق ناختماسآن  در اريز ستا يعموم حقوق يامبن و هياپ 6يساسا حقوق يکل بطور

 .شود يم مطرح گريکدي اب آن يها

 يم يداخل يعموماز علم حقوق  ياز رشته ا ينکه شاخه ايد بر ايصاحب نظران با تأک يف شاخص از سويدو تعر

 ده است؛ يباشد؛ ارائه گرد

ه و اساس دولت، نوع يجامعه، پا ياسيقواعد است که چارچوب نظام س يمجموعه ا يحقوق اساس»ف اول: يتعر

 نيرا تضم يفرد يها يآزادن آن ها را مشخص کرده و حقوق و يماب يسه گانه و روابط ف يت قوايحکومت ماه

 «کند. يم

الت يشکت که، ستا يخلاد يعموم حقوق علم زا يا رشته(: »يحقوق اساس يه بر عناصر موضوعيف دوم )با تکيتعر

 يرا مورد بحث و بررس يقدرت عموم برابر در جامعه دافرا فيلاتک و حقوق ، دولت يحکومت، ساختار و سازمانده

 .«دهد يقرار م

ارات يف و اختيسه گانه، وظا يالت قوايمطالعه اقسام دولت، سازمان و تشک يفه يوظ يقت حقوق اساسيدر حق 

 « را بر عهده دارد. يعموم يها يآزادز چارچوب قدرت و يگر و نيکدين قوا، روابط آن ها با يک از ايهر

 اهن آ جيانت و راثا که ستا نيا يامعن به ولا صفت:ستا «يساسا» و «يعموم» وصف 2 ياراد يساسا حقوق 

 ئلاسم نيتر يساسا زا که حقوق زا يا رشته يعني يساسا صفت و گردد يم مربوط ملت کي دافرا عموم به

 ياه يآزاد و حقوق:مثل اه نانسا ئلامس نيتر يساسا اي وآن  تاليتشک و حکومت :مثل معهاج به مربوط

 .کند يم بحث رهيغ و يعموم

 

 

                                                           
7 - FUNDAMENTAL RIGHTS_DROIT CONSTITUTIONEL 
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 نا لاشکا و ليتشک طياشر و دولت 

  يسايس ميرژ 

 اهآن  مرز و حد و اقو بطارو و حکومت راختاس 

 طرز و هيلاع ياقو در مردم شرکت طرز نييتب و يعمومو   يفرد ياه يآزاد حدود و ملت حقوق 

 ياه دهيپد  يحقوق يبند رچوباچه ناتو يم ار يساسا حقوق موضوع يکل طور به مردم تيکماح لاعما

 نامه قعاو در يساسا حقوق» :ديگو يم ييايلاتيا ناد حقوق "دوورژه سيمور" که يحد به تسناد يسايس

 هداوخ ستايس علم اب دوش هم يساسا حقوق يفيتعر نيچن اب و داد يسايس مان نابد ناتو يم که ستا

 «.بود

 .ستا شده بيترک نابر نامفر و نايارو نافرم گروه دو زا يکل طور به يسايس معهاج

 و نايارونافرم نيب 8يسايس بطارو به اصاختصا که ستا حقوق مهم ياه خهاش زا يکي يساسا حقوق 

 .زداپرد يم نابرنافرم

 به يسايس شده نيدانه ياه دهيپد يبررس :زا ستا رتاعب يساسا حقوق؛ گفت ناتو يم گريد رتاعب به 

 دهيپد يبرخ يحقوق يريگ شکل لعهامط حقوق زا رشته نيا يصلا موضوع گريد نازب به،يحقوق ياه وهيش

 .ستا يسايس ياه

                                                           
 : سیاست تعريف  .7

 .باشد می مجازات معنای به فارسی در و خلق امور اصالح – مملکت امور کردن اداره: لغوی نظر از (1

 فظح و عدالت اجرای برای جامع و هوشمندانه تدبیر ديگر عبارت ) به قدرت اعمال با جامعه امور( تمشیت) اداره:  اصطالح در (2

 خارجی ( و داخلی نابسامانی و نظمی بی و فروپاشی از جلوگیری برای آن افراد و کشور
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 1 قدرت _لفا 

 ستنناتو،شتناد ییاناتو یعنی يلغو نظر زا( 1

 اه هدف يارب يبايدست يابر يسايس گروه کي ياعضا اي دافرا يياناتو :(یساشن معهاج شناد) حصطالا در( 2

 .ستا دافرا نآ ستاخو (بقامط اي) فخال يراک مانجا به معهاج دافرا گريد شتناداو هار زا خود فعامن شبرديپ اي و

 اهآن  ليم فخال ي،حتناگريد بر فرد کي دهارا ليتحم يياناتو :قدرت. 

 ستا قدرت يابر رزهامب،معهاج در اه زهيست زا يرايبس. 

 دسته ب يسايس نقش کي نرفتيپذ اي يعاجتما طبقه کي در تيعضو قيطر زا دناتو يم قدرت 

 .ديآ

 تهشاد نقش قدرت شيافزا در دناتو يم زين زور ملاع و فرد ثروت فرد، ياه يژگيو و اه تيلافع 

 .ستا« 2ازميراک»  دافرا قدرت نازيم بر راگذ ريثات ملاعو جمله زا نآ بر وهعال. شداب

   3 یسایس قدرت ( 3

 گروه   و دافرا رياس يزندگ کنترل اي يرارگذيثات يابر معهاج درون در گروه اي فرد کي که ستا يقدرت نوع نآ

 .هستند اراد اه

 ودش يم داي« راقتدا» ناعنو بهآن  زا شداب رابرخورد يعاجتما تيمشروع زا يوقت يسايس قدرت :راقتدا. 

 يسايس سيرئ: »وا که ستا نيا رگرددابرخورد يسايس قدرت زا فرد کي که نيا يابر وهيش نيتر معروف 

 «.شداب تورامپرا و  هاش ر،يوز جمهور،نخست سيرئ زا عما دولت يرسم

                                                           
7. (POWER) 

(: در لغت به معنی جذابیت غیر عادی و دارا بودن صفت ويژه و منحصر به فردی است  که مورد پسند و CHARESMAکاريزما) .2

 ستايش تعداد زيادی از ديگر انسان هاست؛ جاذبه ای انفرادی که اثری اجتماعی دارد.
2. Political power 
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 يورا  جمع ،يمانظ قدرت لاعما :قيطر زا قدرت رندهاد نگه و دهنده ليتشک ملاع نيتر مهم يسنت طور به 

 باشد. ير آن ميو نظا شناد کسب،ثروت

 ستد به دست باحزا و اه گروه و دافرا نيب تاباتخنا قيطر زا يسايس قدرت رالاس مردم يسايس ياه مانظ در  

 يم        يسايس قدرت کسب يسايس ياه گروه و باحزا هدف نيمهمتر گفت ناتو يم ليدل نيهم به. گردد يم

 .شداب

  معهاج( ب

 ريپذان باجتنا يمرا يعاجتما اصرف تامالزا ساسا بر چه و فطرت حسب بر شد،چهاب ينارو فرد،چه يياگر عاجتما

 .ستا

 ستا معهاج يابن سنگ نينخست ناگريد يسو به شياگر. 

 ينانسا يبند گروه دهنده ليتشک ياه گروه و دافرا نيب که بداي يم يرجاخ قامصد و تيقعاو ينازم معهاج 

 يراگذ هياپ نيطرف يواتس عدم ساسا بر رهاهمو که يبطاگردد،رو محققآن  يعاجتما نوع زا يبطارو و

                                     .ستا شده

 فرمانبران -فرمانروایان                                        

 فرادست -فرودست                      ضرورت اجتناب ناپذیر

                                                                                                       دستورگیرنده -دستوردهنده                        تقسیم جامعه به گروه های

 افراد و اشخاص -قدرت حاکم                                                              

 ستا نايارونافرم دي در قدرت. 

 

 (:یساشن معهاج حصطالا در) معهاج فیتعر -1

 .رنداد رادياپ يعاجتما ملاتع هم اب که اه نانسا زا يا مجموعه به
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 استرو ،رهيعش ،لهيقب ،دهاوناخ زا عما يبشر ياه يبند گروه هيکل :(يساشن معهاج نظر زا) عما يمعن در معهاج، 

 .ستاآن  ريانظ و کشور شهر،

 :یسایس معهاج فیتعر - 2

 ودش يم متولدآن  يعاجتما نوع زا طارتبا داجيا و اه گروه و دافرا ريپذان باجتنا يياهم گرد لادنب به معهاج

 نايارو نافرم لهيوس به قدرت نيا و شود يم هراظ قدرت چهره معهاج لخال زا بطارو بودن وتامتف سبب به و

 .گردد يم لاعما

 يسايس بان قدرت وجودآن  ي مشخصه وجه که ستا معاجو نيتر شرفتهيپ و نيتر ملامتک :يسايس معهاج 

 صاخ و جز معاجو هيکل نيهمچن و معهاج ياعضا و دافرا همه بر و شداب فتهاي نازماس دهيچيپ قيطر به که ستا

 .شود لاعما دنا گرفته راقر کل معهاج بطن در که

 :معاجو ریاس زا یسایس معهاج وتاتف( ج

 در يورزش - راجت ي معهاج در ينازرگاب: مثل ءجز معاجو هدف اريز ستا یکل و ریگافر یسایس معهاج -1

 ينانسا ياه تيلافع مجموعه يسايس معهاج کهيلاح در.ستا نايرهنگفـ معهاجـ در يفـرهنگ -ناراورزشک معهاج

 يلاخ هناشآن  نيزامو و تامقرر زا دنابتو و شداب کشور-دولت عضو که ستين کس چيه ردويگ يم بـر در ار

 .کند

 جمننا: مثل ستا فرد دهارا به منوط فرد تيعضو جزء معادرجو.رداد ورآ مالزا خصلت یسایس معهاج -2

 .ستين يدارا يسايس معهاج در تيعضو کهيلاحزب؛درح اي يصنف هيداتحا ،هيريخ

 يدرصورت...شود يم ليتحم وا بر معهاج تامقرر و نيزامو زاغآ ناهم زا شود متولد يسايس معهادرج که يکس 

 دياب زينآن  تامالزا به دخو دهارا رونيب هم زاب ستا دهيبرگز که ديجد يسايس معهاج در کند ترک ارآن  که

 .نهد گردن

 و يمانظ ياه روين رينظ يياجرا تناضم ياه نازماس ابکند،یم عمل هنارهاق یسایس معهاج در قدرت -3

 .يياقض هادستگ و يماتظنا

 کند يم زيامتم اه قدرت رياس زا ار يسايس قدرت که ستا يريگ چشم يژگيو ،يياگر راقتدا. 
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 :گريکدي بر حقوق و قدرت بلامتق ريثات

 کند یم یناحق ار قدرت حقوق -1

 .دياميپ يم ار شدن يناحق روند مارآ مارآ و شود يم ونمندناق حقوق بر هيتک اب قدرت

 درست، معهاج ياعضا يمعمول ناذها در ارآن  و دنانش يم معهاج در ار مسلط قدرت عمال ونناق به زور لهاستحا

 .دهد يم جلوه هندالاع و يعيطب

 اريز مي آيد در مهان بيتصو و ونناق صورت به ييارونافر لاعما :قدرت رایختا در ستا يرابزا حقوق -2

آن  هک ستا قدرت رايختا در يا لهيوس زين حقوق نيابرابن .ستا يسايس قدرت ت،امقرر و نيناقو يصلا ضعاو

 .رديگ يم راک به خود ياه ستهاخو به وصول جهت در ار

 درتق خدمت در گرا که کنديم باجيا حقوق تيهام :قدرت هیعل تیاحم يابر ستا يا لهیوس حقوق -3

 ردآن  تبلور(مردم ياه يآزاد و حقوق تيارع اب)ديآ راشم به زين قدرت هيعل ينيتضم قلاحد شوندي م قعاو

 .ستا يساسا نيناقو

 هم حقوق( ستا يساسا ونناقآن  رمظه) :بخشدی م نازماس و کند یم يبند دانه ار قدرت حقوق -9

 .ديانم يم عيتوز مختلف ياه دانه نيب ار قدرت وهم کنديم مشخص ار قدرتمند ياه نازماس

 ستا راب و بند يب ياعملکرده عنام هم و يونناق عداقو و صولا ي هياپ بر قدرت لاعما زاجو هم يساسا ونناق. 
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 .ستا يمل اي يخلاد حقوق در يساسا حقوق( لفا

 (.ستين يخصوص حقوق زا يجزئ يعني)ستا يعموم حقوق زا يجزئ يساسا حقوق( ب

 :ستا تاثبا بلاق مهم نيا ريز هينظر شش به داستنا اب

 ار صاشخا يخصوص بطارو چون)ستا فرد نخست ي درجه در يخصوص حقوق موضوع :یموضوع هینظر -1

 اب کينزد رايبس طور به يساسا حقوق.ستا معهاج تيکل يعموم حقوق موضوع و( دهد يم راقر وجهت مورد

 هب يناث در و يبررس ار معهاج بر کماح عداقو و صولا و يسايس ياه دانه ولا ؛شودي م مرتبط کشور دولت

 ار معهاج تيکل اريز ستا يعموم حقوق زا يجزئ يساسا حقوق نيابرابن زداپرديم يفرد ياه يآزاد و حقوق

 .رديگ يم بر در

 قوقح.شوديم نابرنافرم و نايارونافرم ملاش که،شده ليتشک رکن دو زا معهاج ي کرهيپ :یمادنا هینظر -2

 مورد ار نايارونافرم و نابرنافرم نيب بطارو يعموم حقوق و بخشديم ماتظنا ار نابرنافرم نيب بطارو يخصوص

ي م يبررس را رنداد يسايس ي جنبه که ار بطارو نيا زا يا ژهيو ي  گونه يساسا حقوق و دهديم راقر توجه

 .مي آيد باحس به يعموم حقوق زا يجزئ يساسا حقوق نيابرابن ؛کند

 هکيلادرح.ستا رابرخورد ولا دست تيهما زا يخصوص مورا و يفرد سود يخصوص حقوق در :يدام هینظر -3

 هدف اب که يياجز نيناقو مثل.ستا نينخست تيهما ياراد عاجتما مصلحت و عموم سود يعموم حقوق در

 يساسا حقوق در که نيا به توجه اب شداب يم معهاجکل  يابر حسنه قخالا زا تنايص و يعموم نظم داجيا

 .مي آيد   باحس به يعموم حقوق زا يجزئ نيابرابن ستا توجه مورد معهاج کل مصلحت

  :یشکل هینظر -9

 :شوديم ميتقس دسته دو يراعتبا به نيناقو

 شداب مرا صورت به ونناقآن  هاخو ستا ثرا يب شدابآن  فخال بر صورتي که در دافرا دهارا که يونناق :يمرا -1

 .ينه صورت به هاخو

 حسنه قخالا و يعموم نظم به جعار نيناقو :ندنام
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 .رنداد رايختا اهآن  به ماقدا در دافرا که نديگو ار يمالزا ريغ تامقرر عما يامعن به :يرايختا -2

 .ستندين حانک اي رهن اي عيب به مکلف دافرا اريز حانک و رهن و عيب به مربوط تامقرر: ندنام

 ملاع و (شداب يم حسنه قخالا و يعموم نظم اب مرتبط اريز) ستا مرهآ نيناقو زا متشکل شتريب يعموم حقوق

 زا يبيترک درون در نانسا و کنند يم يزاب ار ولا دست نقشآن  در يعموم ياقو طرف زا يگيسو کي و راجبا

 لمث يعموم حقوق.)رداند يعموم تاليتشک و اه نازما،ساه دانه برابر در ميتسل جز يا رهاچ کننده مجبور ماحکا

 .(يندگنار و يياهنمار تامقرر و نيناقو

 .مي آيد باحس به يعموم حقوق زا يجزئ نيابرابن ستا مرهآ يساسا حقوق عداقو نکهيا به توجه اب

 :شوند يم ميتقس ريز بيترت به طارتبا و قدرت نظر زا نيناقو :تبامر سلسه هینظر -9

 .رسد يم بيتصو به يساسا ونناق ناموسس مجلس يا ناخبرگ مجلس لهيوس به که يساسا ونناق -6

 .رسد يم بيتصو به مققنه ي قوه لهيوس به که← يداع نيناقو -2

 .رسد يم بيتصو به دولت ئتيه هليوس به← اه مهان بيتصو و اه مهان نييا -1

 .رسد يم بيتصو به يمحل ياهاشور لهيوس به← يمحل ياهاشور تامصوب -4

 حقوق که ستا يعموم حقوق هاپن در و رديگيم راقر يخصوص حقوق زا تر شيب تيولوا نظر زا يعموم حقوق

 .رديپذ يم توسعه و مي آيد بوجود يخصوص

 به يعموم حقوق زا يجزئ رديگيم راقراز سلسله مراتب قوانين،  مرتبه نيرتالاب در يساسا ونناق نکهيا به توجهاب

 .مي آيد باحس

 ونناق رييغت مثل رداد يخصوص حقوق عداقو زا يشتريب تحرک و ييايپو يعموم حقوق عداقو: ییایپو هینظر  _6

 قحقو زا صلهاح عاوضا دياب يخصوص حقوق در که يلاح در  يمسالا بقالنا يروزيپ زا پس اجز ونناق و يساسا

ال اسالمي ايران در س بقالنااز پيروزي  بعد و قبل در يمدن ونناق در  تاثب نظير ؛کرد تيارع ار دافرا مکتسبه

6131. 
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 خذ،أم يساسا حقوق بعامن زا منظور حصطالا درو  شداب يم اه شهير سرچشمه، ،خذأم يعني يلغو نظر زا منبع

 .ستا فتهاي نيتکو مبناي آن ها قانون اساسي که ستا يياه شهير مه،سرچش

 به يبايدست حقوق علم مختلف ياه رشته و موضوعه حقوق گوناگون ياه شياگر اب يياشنآ يابر مرحله نينخست

آن  بعامن زا يلاجما ختاشن

 

 نيا نانظر حباص راثآ و يحقوق ياه باکت ماتم در و دان ترکمش اه کشور زا يرايبس يحقوق مانظ در ماع بعامن 

.دان شده ذکر رشته

  نوشته بعامن( لفا

  .شد هداخو حيتشر بعد فصل در :یساسا ونناق -1
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 يساسا حقوق منبع نيتر مهم يساسا ونانق پاسخ:   ؟چيست يساسا ونانق و يساسا حقوق نيب ي بطهار :لاسو

 .شداب يم

( مدهآ مجلس يخلاد مهان نييآ در که يطياشر اب)کند يم وضع مقننه ي قوه که ينيناقو :يداع نیناقو -2

 .يساسا ونناق در مقرر تافيتشر اب

 

 ردد:گ یم میبه دو دسته تقس می آیدبه شمار  یکه در زمره منابع حقوق اساس يداع نیانقو

، يرهبر هب مربوط نيناقو ندنام) مي آيد راشم به يساسا ونناق کننده ليتکم که ينيناقو :يراختاس نيناقو( لفا

 .. (  .و ص مصلحتي، تشخهناگ سه ياقو

 ( يموسع قانون اساس ي)دنباله  ياسيمرتبط با قدرت س نيانقو :يداع نيناقو رياس( ب

  :لامث ناعنوه ب 

   4/4/16مصوب ناريا يمسالا يجمهور در يپرس همه ونناق

 26/61/16 مجلس سيرئ ياه تيمسئول ي رهادرب 616 و 63 صلا ياجرا ي نحوه ونناق

 23/6/13 مصوب يساسا ونناق نود صلا ياجرا ي نحوه ونناق

-مهان نييآ و مهان بيتصو)دولت ئتیه تامصوب و کشور نیمسئول يسو زا درهاص تامقرر و ماحکا -3

 (اه

 :لامث ناعنوه ب

  61/9/16 اه عملکرد و نيناوق شدن يمسالا مورد درو.. هيياقض ي قوه به باخط(ره)ينيخم ماما يا دهام 6 نافرم 

  1/1/63 يرجاخ بطارو يهبردار ياشور ليتشک خصوص در يرهبر معظم مامق نافرم
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  :کننده کنترل ياه هادستگ يارآ -9

 ونناق که گونه ناهم نيابرابن شداب يم نانگهب ياشور ي عهده بر 96 صلا ساسا بر يساسا ونناق ريتفس تيمسئول

 .مي آيد باحس به يساسا حقوق منبع زينآن  ريتفس  ستا يساسا حقوق منبع نيتر مهم يساسا

 .يساسا ونناق ياشور سهنافر در و يساسا ونناق نانگهب ياشور ناريا در -

 11/7/71 مصوب مقننه قوه یخلاد مهان نییآ -9

 اي اه حاضيستا ،اه لاوئس رينظ مقننه قوه لاعما رياس ساسابر ژهيوه ب يراگذ ونناق لسامج تاکرامذ -6

 .يلام ،يرادا ،يسايس رتانظ نوالئمس نييتع

 و.... اهآن  لاح شرح ت،اطراخ ،يسايس لارج راثآ 8نیدکتر -7

 ن. يمع يمسئله ا يژه قضات، در ارائه راه حل حقوقي: عبارت است از عرف وییاقض هیرو -1

 

 

 

                                                           
 است اساسی حقوق علما پردازی نظريه منظور دراينجا .7
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  :عرف( ب

 عدهاق ناعنو به آن ها زا يگروه- اي مردم ي همه نايم خود به خود و جيتدر به که ستا يا عدهاق :ماع فيتعر

 .ستا شده مرسوم ورآ مالزا يا

ان يد در ميرد؛ بايل مورد استناد قرار گيا اتومبيدر تجارت نفت  يعادت  به عنوان مثال اگر ص عرف:ينحوه تشخ

د يدت، تردشمارند و در وجود آن عا ينائه باشد که همه تخلف از آن را استثد چنان مرسوم شدرن موايبازرگانان ا

 نباشد.

 نايمجر و ناراد مازم عملکرد راتکر لباق در که يتاداع مجموعه و هيرو زا ستا رتاعب :يساسا حقوق عرف

 ليبدت جيتدر به کهيطور به زداس يم خود زا يرويپ به ملزوم ار يعموم ياقو و شود يم داجيا کشور کي در مورا

 .شود يم يعموم ياقو يابر ورآ مالزا يکل ي عدهاق کي به

 سيئر حضور ناريا ودر دهاستيا صورت به يمل مجمع ناضراح توسط سهنافر جمهور سيرئ يناسخنر عاستما :لامث

 .ناريا يمسالا ياشور مجلس در سوگند يادا ماهنگ در جمهور سيرئ راکن در هيياقض قوه

 :يعاجتما علوم رياس زا يريمددگ( ج 

 يساشن معها،جيساشن تييجمع ،يعموم ياه ينظرسنج يرامآ علوم ندنام يعاجتما علوم رياس ياه وهيش زا دهاستفا 

 ...و

 اساسی حقوق صاخ بعامندوم: 

 و ينگفره ،يخيرات ،يسايس طياشر به توجهاب.ستندين ناکسي ناجه در مختلف يحقوق ياه مانظ در صاخ بعامن

 .شوديم نييتع يساسا حقوق يابر صاخ بعامن يمذهب

  :زا رتنداعب يمسالا ياه کشور رياس و ناريا يمسالا يجمهور يابر يساسا حقوق صاخ بعامن

 عقل -4      عاجما -1       سنت -2     باکت-6
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 با هبه منظور دستيابي به حقيقت نظام فکري ناب اسالم در مورد جامعه، دولت، حاکميت و رژيم سياسي، از مواج

طراز اول که در جهت استنباط احکام از علوم معين منابع و مأخذ دست اول نظير قرآن مجيد، سنت و نظرات فقهاي 

 اسالمي بهره جسته اند؛ گريزي نيست. در اينجا مختصراً به توضيح هريک از منابع چهارگانه مي پردازيم. 

 

 کتاب -1

اص خقرآن کتاب آسماني مسلمانان و معجزه ي جاويدان پيامبر اسالم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( مهمترين منبع 

اسي جمهوري اسالمي ايران و کشورهاي اسالمي به شمار مي رود. اين کتاب شريف از نقاط اشتراک حقوق اس

مباني حقوق اساسي ايران  بسياري از گروه ها و فرق اسالمي است و از عوامل وحدت مسلمانان به شمار مي آيد.

 را مي توان در آيات قرآن کريم جستجو کرد. 

ويژگي  ،سوره شوري( 16سوره آل عمران و آيه  39سالمي شهر و روستا )آيه تشکيل شوراي ااز آن جمله مباني 

حفظ استقالل سياسي و نفي سلطه  ،سوره بقره( 24سوره يونس و آيه  13)آيه  هاي رهبر در جامعه اسالمي

 سوره نساء( و بسياري از موارد ديگر که در اصول قانون اساسي به آن تصريح شده است. 646بيگانگان)آيه 

 نتس -2

ي ايران عبارتست از: سيره و روش مسالا يجمهوربه عنوان دومين منبع خاص حقوق اساسي کشورهاي اسالمي و 

زندگاني پيامبر اکرم )صلي اهلل عليه و آله و سلم( و ائمه اطهار )عليهم السالم( که مورد تبعيت و پيروي از سوي 

تار و رفتار پيامبر و امامان معصوم شاخصي براي نظام حکومتي قرار گرفته و بدان عمل مي شود. در حقيقت گف

 سنجش اعمال حکومت است و درتدوين احکام و قوانين نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

عصمت و رسول خداست و از نعمت خاتم پيامبران  افزون بر آن حضرت محمد )صلي اهلل عليه و آله و سلم(

 م االتباع تشريع و تقنين به شمار مي آيد.برخوردار است و گفتار و کردار وي نيز، مأخذ الز
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 اجماع -3

بر اساس اتفاق نظر علما و فقهاي اسالمي صادر شود و  که در اصطالح فقهي عبارت است از: حکم و قاعده اي

 اجراي آن از سوي اکثريت آنان مورد تأکيد قرار گيرد.

که کشف از قول معصوم توسط اجماع صورت  از منظر فقه شيعه اعتبار اجماع بما هو اجماع حجيت ندارد و آنگاه

 گيرد، معتبر است؛ در آن حال سنت است که مورد استناد است و اجماع حالت کاشفيت دارد.

 

 عقل -4

 يعقل نيز در مواردي از منابع حقوق اساسي به شمار مي رود. دليل اين امر لزوم پيروي از قاعده فقهي مشهور

کل شمارد.) مي   مانند احکام صادره از سوي شارع متقن و الزم االتباع است که احکام صادر از سوي عقل را به 

 حکم به العَقل؛ حَکمَ به الشرع( ما

در حالت کلي دين نقش مهمي در تکوين مباني نظام هاي حقوقي کشورهاي مختلف را داراست ولي اين نقش 

ان ها نيست؛ از اين رو منابع قادر به هدايت و راهنمايي انس« فطرت»و « عقل»حضور مهم و حياتي بدون 

اسالمي به لزوم بهره گيري از دو حجت آشکار و نهان يعني انبياء الهي و عقل بشري تأکيد کرده و نقش عقل 

را هم پايه نقش انبياء الهي دانسته اند. منابع ديني و اسالمي بر اين باورند که دين مجموعه اي از اعتقادات و 

را به صورت وحي بر پيامبران و رسوالنش از آدم تا خاتم )صلي اهلل عليه و  احکام الهي است که خداوند آن

آله و سلم( نازل کرده و انسان را بر اساس اراده ي عقل و فطرت خداجوي خويش مکلف به اطاعت از آن 

وم کپيام الهي نپردازد، محنموده است؛ به همين دليل تا زماني که انسان با بهره گيري از عقل خويش به فهم 

 به اطاعت از حکومت هاي فاسد و طاغوتي است و لذا بدون چراغ عقل به سر منزل مقصود نخواهد رسيد.
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 قانون اساسی دوم:فصل 

 خود معهاج صاخ ياه رزشا و دهيعق زا دياب يساسا ونناق .شداب معهاج يداعتقا يامبن و صولا اب منطبق -6

 .شداب شيخو معهاج ياه زاين و فرهنگ اب سبامتن و رديبگ مالها

 مقدمه آن متضمن اصول و خط مشي کلي باشد.  -2

 .گردد يم يتلق ونناق راعتبا رزاب صياخص جمله زاقانون اساسي يک کشور  بودن يديتقل ريغ و يرابتکا -1

 يم رجاخ چوب راچه و يدايبن لتاح زا ارآن  شد نيچن گرا.زدابپرد يجزئ مورا به ديانب يساسا ونناق  -4

 يداع نيناوق به ار ريمتغ مورا و زدابپرد تينانسا بتاث مورا به دياب نامکالا يحت يساسا ونناق قعاو در. زداس

 .رداگذاو

 جودو صورت در(.شداب شتهاد تيطعاق و وضوح.)شداب شتهاند وجود يساسا ونناق در يدگيچيپ و مابها  -3

 .گردد يم رداو ريپذان ناجبر لطمهآن  ماستحکا و بتصال به مابها و يدگيچيپ

 .يساسا ونناق صولا نيب رضاتع عدم -1

 .يساسا ونناق صولا يمنطق بيترت و نظم -1

  ي.ساسا ونانقاصول بودن  اجرا بلاق  -6
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 به مربوط که شود يم گفته کندهاپر اي مدون ،يرفع اي 2ت،موضوعهامقرر و عداقو هيکل به :1يساسا ونناق فيتعر

 .ستاآن  ياجرا و لاتقنا و قدرت

 قانون اساسي مبين:

 کم بر روابط سياسي افراد درارتباط با دولت و نهادهاي سياسي کشورحا اصول و موازين -

 شيوه تنظيم روابط سياسي در ابعاد گوناگون -

 کيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران -

 اعمال قواي عمومي در برخورد با حقوق فردي در برابر قدرت و آزادي افراد ترسيم حد و مرز -

 :ستا بل بررسياق منظر، دو زا يساسا ونناق

 

                                                           
 به معنای ساختار، اساسی، بنیان، قانونی که تشکیالت و اصول مهم حقوق عمومی يک کشور را متضمن است. .7

 در عربی)الدستور(-(Constitutionدر فرانسه) -(Constitutional Lowدر انگیسی)

 ه تقسیم می گردد :فطری و موضوعه  )ادامه در پاورقی صفحه بعد(حقوق از منظری به دو دست .2

 تا کند کوشش بايد گذار قانون و است انسان مطلوب غايت و حکومتی  اراده از برتر که ثابتی قواعد:  فطری ادامه ص قبل...  حقوق 

 دين پرداخت _ ظلم و حرمت:مثل.دهد قرار خود سرمشق و بیابد را آن ها

 ثلم. است شده تضمین دولت سوی آن از اجرای و میکند حکومت ملتی بر معیین زمان در که است قواعدی مجموع:  موضوعه حقوق

 . ايران در.. .اسالمی مجازات مدنی،قانون قانون
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 يهوام اي يدام ديد اب ناتو يم ريخ اي رنداد يساسا ي جنبه ايا عداقو تيهام که موضوع نيا يبررس :يهوام نظر زا

 مورد يساسا نيناقو در...(و دولت يبند ناستخوا و نايبن ،يسايس راختاس.)کرد هتوج کشور کي يساسا ونناق به

 .رديگ يم راقر توجه

 تيبعتآن  زا دياب نايمجر و تامقرر و نيناقو رياس و ستا برتر ونناق ،يساسا ونناق و هاگياج و يشکل نظر زا

 .کنند

 

 ورمنش صدور :مثل(  ناشهروند) نابرنافرم و نايارو نافرم يذهن يدگاما و معاجو يجيتدر تحول لادنب به ( لفا

 .يداليم 6263 در يسايس و يعاجتما طياشر رافش ريز ايناتيبر هادشاپ توسط ريکب

 :نکهبا توجه به ايداشتند يساسا ونناق بيتصو به زاين تامستعمر لستقالا پس  ←ديجد ياه کشور داجيا (ب

 .زداس يم  مشخصتدارک و  ار حکومت ديجد هاي سياسيراختاس -6

 .شد يم يتلق اهآن  تيکماح و لستقالا سند نکهياهم  -2

 هند و پاکستان پس از(مدون يساسا ونانق نيولا)ا از بريتانيا کيمرا لستقالا لادنب به 6161يساسا ونانق  :لامث

  .استقالل

 .رددگ يم ديجد ميرژ راستقرا و ميرژ سقوط به منجر که؛ اه اکودت و اه بقالنا :ندنام کننده گوندگر دثاحو (ج

 .تيمشروط بقالان زا پس انراي 6263 يساسا ونانق. سهانفر ريکب بقالان لادنب به 6196 يساسا ونانق 

 .6961کتبرا بقالنا زا پس بقاس يشورو 6924 و 6966 يساسا ونناق
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 (:مدون ريغ و مدون) يموضوع يساسا ونناق و يعرف يساسا ونناق -1

 دهيرس 6يموسس راد تيحصال مجمع بيتصو به تافيتشر اب يرسم متن کي که يمعن نيا به: مدون يساسا ونناق

 اکج هر و رديبرگ در ار کماح ياقو نيمسئول و يسايس تاليتشک مادو اب و قدرت پر و برتر ونناق ناعنو به و شداب

 .گردد داستنا رهاشم ذکر ابآن  صولا و دامو به شداب زمال

 رد موسس مجمع مصوب و شده يبند فصل و نيمع و مشخص متن که ستا مفهوم نيبد: مدون ريغ يساسا ونناق

 شورک ي دهنده ليتشک نارکا بر يراکنا بلارقيغ نحو به نشده مدون يساسا ونناق يامحتو ناهم اما شدانب نيب

 .ديانم حکومت

 .ستا(ايناتيبر) ناگلستنا رداند مدون يساسا ونناق که يکشور اتنه

 (:نرم)ريپذ فاعطنا يساسا ونناق و( سخت)ريپذان فاعطنا يساسا ونناق -2

 راقر نظر ديتجد مورد يداع نيناقو ي وهيش به نابتو ار يساسا ونناق که يماهنگ :نرم اي ريپذ فاعطنا يساسا ونناق

 مطرح يداع ونناق بر يساسا ونناق يشکل يبرتر و تبامر سلسه ي مسئله نياربابن .شداب يم يداع نيناقو مثل داد

 ...و هيترک ،ايناتيبر :يساسا ونناق مثل. بود هدانخو

 اي ناموسس مجلس) يا ژهيو مجلس توسط(نظر ديتجد)يزنگراب سمامر :سخت اي ريپذان فاعطنا يساسا ونناق

 يم مانجا مختلف ياه وهيش زا يمخلوط اي(يپرس مهه)مردم يارآ لهيبوس اي (2ناريا در يزنگراب ياشور

 .. .و اکيمرا ،سهنافر ،ناريا:مثل.رديپذ

 :مختلط يساسا ونناق و دست کي يساسا ونناق -3

 تامقرر همه مورد در نظر ديتجد نييآ يعني هستند يوامس رزشا يارادآن  صولا هيکل :دست کي يساسا ونناق

 ناجه ياه کشور غلبا و ناريا: مثل.ستا شده ينيب شيپ ناکسيآن 

                                                           

 موسسان مجلس اي اساسی قانون خبرگان مجلس -7

 .است گرديده تشريح ساسیا قانون در بازنگریی  نحوه ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون 711 اصل طبق -7
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 :شداب صلا نوع2 بر مشتمل که شوديم گفته يمصوب متون به :مختلط يساسا ونناق

 (سخت) نظرند ديتجد بلاق صاخ نييا اب که يصولا( لفا

 (يجنوب اقيفرآ و هند مثل) .شدابيم رييتغ و حصالا بلاق يداع نيناقو ندناهم که يصولا( ب

 :يمتن چند يساسا ونناق و يمتن تک يساسا ونناق -4

 .ناريا يمسالا يجمهور يساسا ونناق ندنام شداب سند کي بر مشتمل يساسا ونناق گرا :يمتن تک يساسا ونناق

 ونناق ندنام دهد ليتشک هم زا امجز و مختلف متن چند ار کشور کي يساسا ونناق گرا :يمتن چند يساسا ونناق

 صلا 611 ياراد متمم کي و( 6263) صلا36 ياراد يساسا متن کي.بود متن دو ياراد که تيمشروط يساسا

(6261.) 

 

ه با در مقايس ار راعتبا و قدرت نظر زا هاگياج نيترالاب  قانون اساسي :يحقوق عداقو تبامر سلسله نظر زا -1

 .را مي باشدادن سايرقواني

 : شوند يم کيتفک ريز تبامر سلسله رد راعتبا و قدرت نظر زا نانيقو

 يساسا ونانق :ولا مرتبه 

 يداع نانيقو :دوم مرتبه   

 اه مهان بيتصو و اه مهان نييآ:سوم مرتبه    

 يمحل ايه اشور تامصوب:رماچه مرتبه 

 يسخت به يساسا انونق در حالي که ندارييتغ بلاق يحتار به يداع نيناقو: يزنگراب اي نظر ديتجد ايرييتغ ظالح زا -2

 در جمهوري اسالمي ايران،  تجديد نظر 611صلا طبق نحوه ي تجديد نظر،به عنوان مثال ) .مي باشدتجديد نظر بلاق

 (ي؛ بايد مراحل زير را طي نمايد.ساسا ندر قانو
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 يزنگراب ياشور ليتشک 

 يزنگراب ياشور توسط تاحصالا بيتصو 

 هيفق تيوال دييات 

 (يپرس همه)مردم دييات 

 تيمسئول نيا يراندر ا ؛يساسا ونناق توسط نيناقو کنترل صلا طبق: گريکدي اب نيناقو بقتامط و تيتبع ظازلحا -3

 96-99 صلا طبق رداد عهده بر نانگهب ياشور ار

در قالب طرح يا اليحه به تصويب مي رسد  مقننه قوه توسط يحتار به يداع نيناقو :بيتصو و وضع ظالح زا -4

 .دنمي باش يداع ونناق زا شتريب و تر نيسنگ تافيتشر ياراد يساسا نيناقو در حالي که

 در ايران:

 و تصويب قانون يساسا ونناق ناخبرگ مجلس ليتشک 

 هيفق يولمصوبات آن توسط  دييات  

  ( مردم دييات)  يپرس همهدر نهايت 

 :ريتفس و شرح ظالح زا -5

 96صلا طبق يساسا ونناق نانگهب ياشور← يساسا ونناق ريتفس مرجع 

 11صلا طبق يمسالا ياشور مجلس← يداع نيناقو ريتفس مرجع. 
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 نآدولت و عوامل سازنده ی : فصل سوم

تعاريف مختلفي از واژه دولت وجود دارد که از ورود به آن صرف نظر نموده و صرفاً به يک تعريف اکتفا مي 

 نماييم.

 و رداد شيخو ي هناکماح تصرف در ار ينيمع نيسرزم که بشر دافرا زا يتيجمع :(state)دولت يعلم فيتعر

 .ستين يرجاخ قدرت چيه بعات و عيمط و ستا دهاد ليتشک خود يابر يحکومت

 :دولت ي ژهاو زا مختلف ياه شتابرد

 .ستا مسؤل مجلس برابر در دولتمثال: ه،يمجر قوه ←دولت -6

 دولت اب مردم.کردند تاهراتظ يهاهنشاش دولت هيبرعل ناريا نامسلم مردم مثال:←نايارونافرم جبهه ←دولت -2

 .رنداد يراهمک

 مثال: ← .شود ينم هاشتبا قدرت ياه دانه اي دافرا اي حکومت هادستگ اب که مشخص و زيامتم تيکل ← دولت -1

 .شد تيکو اب جنگ رداو قاعر دولت. ستا ملل نازماس عضو ناريا دولت

 مردم هاستگيز و هاگياج ،موطن ،وطن يامعن به کشور ژهاو. 

 ميرست نظر مورد مفهوم زا يصلا غرض اريز کرد نايب تر روشن ار مفهوم ناتو يم کشور و دولت ژهاو قيتلف اب

 .دنابرسآن  دابعا ماتم اب ار يسايس معهاج که ستا يمجرد زيامتم تيکل ناهم
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 ( تيجمع) ينانسا گروه -1

. رداند يتربر تيجمع قلت اب کثرت ظالح زا گريد دولت بر يدولت چيه يعموم لمللا نيب حقوق يکل صولا  طبق

 مطلوب زمر :گفت ناتو يم کنيل ؛کرد نييتع دولت کي تيجمع يابر ار يمشخص مرز ناتو ينم عمل در و يتئور

 اب سبانمت ايناث بوده مملکت تاليتشک يگو باجو والًا؛که ستا ينانسا دافرا زا عدهآن  دولت کي يابر تيجمع

 تيکم زا شتريب اه نانسا تيفيک :گفت ناتو يم تيانه در. شداب دولتآن  يداقتصا بعامن رياس و کاخ وسعت

 يدولت اطبع يکيتکن و يعلم شعور ياراکوش،د سخت و راپشتکاب ،لماس اجسم و اروح يدافرا: رداد تييهما اهآن 

 .لعکساب و زنداس يم زارفرس

 تيجمع داتعد يعموم لمللا نيب حقوق نظر زا ؟ دهند ليتشک دولت ندناتو يم نيسرزم کي در نفر چند :لاسو

 يربرت تيجمع قلت اي تيجمع کثرت ظالح زا گريد دولت بر يدولت چيه اساسا و ستا دهينگرد نيمع

 (.هستند لحقا يوامتس از اين نظر اه دولت.)رداند

عوامل سازنده ی 

کشور -دولت 

-جمعیت)گروه انسانی

(ملت-مردم

-قلمروزمینی)سرزمین

(دریایی-هوایی

قدرت سیاسی

-نیروی فرمانروایی)

(استقالل-حاکمیت-حکومت



39 
 

 نيا به.وسعت دارد (مربع لومتريک مين حدود) راهکت44 و تيجمع نفر611 يادر ناکيتاو ايدن کشور نيترکوچک

 .نديگو يم شهر دولت کشور

 .وسعت دارد مربع لومتريک2 و تيجمع نفر راهز11 ياراد کوامون شهر دولت

. ستا مربع لومتريک ميليون 3/9 و تيجمع ردايليم 3/6 ياراد که ستا نيچ ايدن کشور نيتر تيپرجمع بلامق در 

 .هستند لحقا يوامتس يعموم لمللا نيب حقوق در

 (يمادان) کانيرگا يهمبستگ -2 يکانيمک يهمبستگ -6 :(ميدورک ليما) نظر زا يهمبستگ

 ،يدانژ يندانهم.)کرد هدهامش اييبتدا انساني ايه گروه در الباغ انتوي م: خود به خود اي يکانيمک يهمبستگ -1

 ..(.و انزب ،پوست رنگ ،يبمذه ،يقوم

 شوديم لصاح يعاجتما بطارو زا يتر شرفتهيپ مرحله در و شرفتهيپ معادرجو :يمادان اي کانيرگا يهمبستگ -2

 کند يم داجاي ار معهاج ايه مادان يبند انزماس ينوع امالزا راک ميتقس مدنآ بوجود و صنعت و علم يترق اريز

 (.شود يم داجاي اه انسان ايبر راک ميتقس در مختلف ايه نقش و اه شهيپ)

 کي به يمعنو و يدام ي دهنده ونديپ ملاعو ثرا درآن  ايعضا که انساني يگروه :ملت سياسي و حقوقي تعريف

 .ندانبد يکي اعضا رايس سرنوشت اب ار خود سرنوشت و کنند تعلق ساحسا عتاجم به نسبت و گردند بستهاو گريد

 

 :رنداد تيوضع سه کشور تدول اب اه انسان يحقوق نظر زا

 اتباع کشور            اقامت دائم -6

 بيگانگان مقيم -2

 اقامت موقت               بي وطنان -1
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 .زداسي م مرتبط نيمع دولت به ار يفرد که يمعنو ،يحقوق ،يسياس ي بطهار کي زا ستا رتاعب :تيبعات فيعرت

 الف( سيستم خون )تابعيت نَسَبي(              تولدي)تحميلي(                       تحصيل تابعيت

 اکتسابي                              ب( سيستم خاک )تابعيت اَرضي(                                     

 ولتد تيکماح لاعما يابر  (ايناث  ،ينانسا گروه سکونت يابر ( والا که ستا ييايفاجغر نامک :نيسرزم -2

 .شداب يم يضرور  کشور

 نوع زاآن  اب( دولت) يسايس راقتدا بطهار که ستا نيزم ي کره در کاخ و آب زا اي قطعه :نيسرزم فيتعر

 (.تسا هنارودخ و ايدر ،ناسمآ،نيزم يالاب يافض و نيرزميز يافض ن،يزم سطح نيسرزم زا منظور). ستا تيکماح

 استقالل(-حاکميت -قدرت سياسي)حکومت -3

ريشه و اساس  اِعمال قدرت است.ين، نياز به رهبري، هدايت و اداره دارد و اين خود محتاج جمعيت مستقر در سرزم

 قدرت»يا « قدرت سياسي»کشور ناشي از قدرت واحد است که به آن  داخلقدرت کليه گروه هاي اجتماعي در 

منشعب  اي داخليگويند. بنابراين قدرت سياسي هر کشور جزء تجزيه ناپذير آن کشور و کليه قدرت ه« حکومت

 از آن است.

 اهمانگونه که قبال ذکر شد، قدرت سياسي قدرتي است که يک فرد يا گروه در درون جامعه براي تأثيرگذاري ي

افراد و گروه هاي موجود در جامعه از آن برخوردار هستند؛ به عبارت ديگر کل جامعه تحت ساير  زندگيکنترل 

 تأثير قدرت سياسي مي باشد.

 .کنديم تيکماح لاعما نيسرزم کي تيجمع به که ست يا فتهاي نازماس يسايس رتقد :حکومت

 .ستا گريد ياه دهارا فوق ،دهارا لاعما نامکا اي يدهنافرم برتر قدرت زا ستا رتاعب :(يسايس ي سلطه) تيکماح
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 : تيکماح عاـونا

 ليحمتآن  بهرکشو دولت راقتدا قلمرو در ار خود يرارفت عداقو دناتو ينم يقدرت چيه يعني :يرونيب-1

 (.تيکماح در لستقالا وجود يعني) کند

 که. ..و طبقه ،گروه فرد،:رينظ معهاج ياعضا به نسبت کشور دولت کي قدرت يبرتر ديمؤ :يدرون-2            

 .رداد غلبه موجود ياه دهارا هيکل بر وا ي دهارا

 

 :در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تيکماح

را به رسميت شناخته  تيکماحسه نوع   31 ؛1 ؛4اسي جمهوري اسالمي در اصول مختلف به ويژه در اصول قانون اس

 است.

در تمام عرصه هاي هستي جلوه گر و  تکوينيخداوند متعال به جهان آفرينش که به صورت  حاکميت الف(

 (: حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست.31 اصل  هويداست.)

بر اساس  بوده و در قانون گذاري هاي تشريعيبر انسان و عمل او که اين همان حاکميت  خداوند تيکماح ب(

 (که به اسالمي بودن قوانين و مقررات تأکيد گرديده است.: 4وحي متجلي مي گردد.)اصل 

بوده « يآزادي و اختيار و کرامت انسان»انسان بر سرنوشت و اعمال خود که مبتني بر اصل اعتقادي  حاکميت ج(

 (31و  1بر اساس آن انسان موجودي آزاد و مختار تلقي مي شود.)اصول و

به طور کلي اسالم و جمهوري اسالمي اگرچه حاکميت ملي را پذيرفته است ولي آن را محدود در حوزه مکتب 

وع)شکل( مال اين حق حاکميت ملت، در همه پرسي هاي مربوط به انتخاب ناسالم مي نمايد و نمونه هاي بارز اع

حکومت، قانون اساسي، انتخاب رياست جمهوري و همينطور نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسالمي)اصول 

( بر حضور مردم و نقش و اراده عمومي در تعيين سرنوشت خود در قالب انتخاب شوراها و 39و اصل  611تا  611

 وضوح بر اين امر داللت دارند.نيز همه پرسي در امور مهم کشور؛ از جمله مواردي هستند که به 
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 آثار و نتايج حاکميت:

 الف( بهره مندي دولت ها از امتياز حاکميت

ت  بين سياسي، حق استناد به مسئوليبهره مندي در زمينه معاهدات بين المللي، تبادل نمايندگان  بين المللي: بُعد در

 ..المللي ساير دولت ها در قبال اقدامات نامشروع آن ها و......

حق بهره برداري از منابع و ذخاير طبيعي خود، اتخاذ تدابير الزم براي اداره امور ساکنان سرزمين  :داخليدر بُعد 

 خود و........

 ب( برابري و تساوي دولت ها

يکي از آثار مترتب بر حاکميت اين است که دولت ها از لحاظ قانوني با هم مساوي بوده و در ميان آن ها درجه 

بندي خاصي وجود ندارد. حقوق و وظايف دولت ها نيز يکسان است و موضوعاتي چون اختالف وسعت، جمعيت 

حد د بين المللي از جمله منشور ملل متو يا قدرت اقتصادي نمي تواند در تعارض با تساوي توصيه شده توسط اسنا

 باشد.

اين تساوي مطلق نيست و حتي در منشور ملل متحد نيز امتيازات خاصي مانند حق وتو و حق اِعمال نفوذ در 

معاهدات و ميثاق هاي بين المللي براي برخي از کشورها از جمله اعضاء دائم شوراي امنيت در نظر گرفته شده 

 است.

 لت در امور کشورهاج( عدم جواز دخا

از مهمترين موضوعاتي که حقوق بين الملل نيز نسيت به آن حساسيت بسيار دارد؛ حق حاکميت کشورها و عدم 

دخالت در امور داخلي آن هاست. حقوق بين الملل دخالت در امور داخلي کشورها را ممنوع کرده است؛ زيرا بر 

فت و ترقي در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در گزينش راه هاي پيشر اين باوراست که هر دولتي

خود آزاد است و از اين رو اسناد بين المللي نيز متضمن مجوزي براي دخالت دولت ها در امور يکديگر نيستند و 

 بر اساس آن ها دولت ها موظفند به حاکميت يکديگر احترام بگذارند.
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 استقالل:

 .گريد هرکس به يبستگاو عدم و خورد بر هيتک يعني لستقالا يکل يامعن 

 .شداب نگرفته راقر گريد دولت ي سلطه تحت يدولت که ستا مفهوم نيبد :لستقالا يحقوق يامعن

 دولت راقتدا قلمرو در ار خود يرارفت عداقو دناتوينم يقدرت چيه يعني  رجاخ به معطوف ستا يتيکماح لستقالا

 .کند ليتحمآن  به کشور

 صلا) اه رکشو دولت رياس به کشور دولت يبستگاو عدم و لستقالا :يعني يرونيب تيمکاحبه عبارت ديگر 

 (.يمل تيکماح
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 کشور –اشکال دولت : رمفصل چها

 

 تحت روکش کل و ستا يسايس عملکرد حداو مرکز اي تختياپ کي ياراد: ختاس تک ياه کشور دولت فيتعر

 .رداد حداو يداع نيناقو و يساسا ونناق و شوديم کنترلآن  رتانظ

 :رنداد وحدت گونه 3 رچهاپ کي ياه کشور دولت

 نيسرزم وحدت -1   عتاجم وحدت -2   راختاس وحدت -6

 به ار دولت فياوظ و فتهاي تجسم يحکومت هادستگ کيدر( هناگ سه ياقو) يسايس تاليتشک :راختاس وحدت -1

 .دنارسيم مانجا به ملاک طور

 حداو يسايس تاليتشک زا يرابرخورد. 
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 عتاطا به مجبور يواتس به ار( ونناق)درهاص تاميتصم و شندابيم حداو ملت صورت به مردم:عتاجم وحدت -2

 .هستند

 حداو تيجمع عنصر زا يرابرخورد . 

 ولتد يعموم قدرت يبند نازماس زا کشور دولت يحقوق و ييايفاجغر ،ييافض قلمرو سراسر :نيسرزم وحدت -3

 .کند يم تيتبع سطهاوبال و ناکسي

دولت بسيط دولتي است که از نظر قانوني و اصولي بسيط و يکپارچه مي باشد و قدرت در آن متمرکز است. اين 

مان ء به سازکاتّإبدون  مرکزي قدرتدولت داراي ملتي يکپارچه و قانون اساسي واحدي است و در سرزميني که 

 تشکيل مي شود. مي پردازد؛ حاکميت داخلي و خارجي خودهاي ديگر به إعمال 

ي افرادي که تحت لواي دولت بسيط و يکپارچه قرار دارند؛ از يک إقتدار سياسي مشخص تبعيت مي کنند. کليه 

 اييکشورهغرب نيزدر لت هاي بسيط به شمار مي روند. مانند: ايران، ترکيه، لبنان نمونه هايي از دوکشورهايي 

ا از دوران هاي ولت هداينگونه ؛ مي باشنده، ايتاليا، اسپانيا و پرتقال جزء کشورهاي بسيط نظير انگلستان، فرانس

 به شمار مي روند.دولت رايج ترين نوع  شتهگذ

دو کشور از لحاظ شکل و ساختار يکسان و مشابه مي باشند ولي نظام هاي سياسي متفاوتي بسياري از موارد در 

هردو بسيط و يکپارچه اند ولي يکي داراي رژيم سلطنتي و ديگري داراي رژيم  ايتالياوئد و س کشورهاي رند؛ مثالدا

 جمهوري است.

در حالي که آمريکا داراي رژيم رياستي آمريکا و سوئيس نيز هردو از کشورهاي فدرال مي باشند متحده اياالت 

 است و سوئيس داراي رژيم پارلماني است.

 مالإعبه  يمرکزدولت ان گدي مي باشد و نماينمرکزقدرت اصلي در دست دولت  :متمرکز دولت بسيط لف(ا

 مي پردازند. قدرت

اختيار أخذ تصميمات بين دولت مرکزي و نهادهاي انتخابي مانند شوراهاي شهر و  :متمرکزغير  دولت بسيطب( 

 (اين نهادها از استقالل مالي و اداري همراه با نظارت دولت برخوردار مي شود.) .روستا تقسيم مي شود
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و قانون گذاري متنوعي مي ام اداري دولتي است که در عين حفظ وحدت خود، داراي نظ پيچيده: دولت بسيط( ج

ردار متعددي برخو اداري و قانون گذاريده در کنار نظام حقوقي واحد و يکپارچه، از نظام بسيط پيچيولت باشد. د

 : نمود يافته است الب زيرقبوده و در دو 

 ونناق کنيل حداو مقننه ي قوه و يمرکز قدرت وحدت وجوداب :(يماضمنا وحدت) يماضمنا يرچگاکپي ول:ا

 نيناقو يول ستا يمجلس کي نارلماپ يماضمنا وحدت در قتيدرحق.ستا متنوع کشور مختلف طقامن يابر يراگذ

 .کند يم بيتصو مختلف ياه بخش طياشر ساسا بر ار مختلف

 ( 6926)  يلاشم رلنديا و(  6111) تلنداسکا و(  6311) ولز ياه نيسرزم شدن مهيضم سيگلنا ؛ايناتيبر :لامث

 صوالا و هستند يا منطقه يناگرد خود ينوع ياراد اه دولت نيا(:يياگر منظقه)يسايس يا منطقه يرچگاکپي دوم:

 رفتهگ راک به خود همگونان طقامن يسايس ي رهادا يابر اکشوره زا يبرخ که ستا يحل هار اه دولت نيا ليتشک

 اب ديانب راخودمخت طقامن يمحل نيناقو لبتها.ستا.. .و ي،مذهبينا،زبيعموم ياه وتاتف زا يشان يهمگونان نيا دنا

  يراتخودمخ ياراد که قاعر لاشم ياکرده لامث نابعنو. شداب شتهاد رتيامغ يمرکز دولت توسط شده وضع نيناقو

 .رندامخت خود(سکاب و ايتولوناک) منطقه2 ايناسپادر هستند يا منطقه

 حکومت کي محور حول کماح دولت چند يدارا تجمع زا ستا رتاعب :(مرکب) رچهاپ چند کشور دولت فيتعر

 رياس زا يترالاب ي درجه در که حکومت نيا به خود يسايس و يتيکماح تارايختا زا ينازيم يراگذاو و يمرکز

 .رديگيم راقر اه دولت

 :رچهاچندپ دولت ياه يژگيو

 .ستافرم حکم اهآن بر يا هناچندگ تيکماح يعني شندابيم يسايس عملکرد مرکز چند ياراد -6

 ار دولت ي ژهاو اهآن  کياکي به ناتو يم  که ستا يا بگونه يسايس ياحدهاو يسايس يحقوق تيشخص -2

 .کرد قطالا

 .ستا شده دهاد اهآن  به يسايس رايختا يرامقد که يمرکز قدرت کي محور حول کماح دولت نيچند ياراد -1
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 :مرکب ياه کشور دولت عاونا

 هادشاپ کي ياراد خود يساي،سيحقوق تيشخص حفظ ضمن يهادشاپ کشور چند اي دو گرا: يشخص داتحا( لفا

 زياتمم گريکدي زا يلمللا نيب تيحصال و يخلاد يبند نازماس ظالح زا که کشور چند اي دو تجمع)شنداب

-6611 خيرات در ورناه و ناگلستنا داتحا :مثل(دنا گرفته راقر ناسلط کي تيکماح چتر ريز کنيل و دهنام

 .6663-6691 خيرات در مبراولوکز هلند داتحا .6164

 هر که رداد يبستگ ينيمع شخص به متحد ياه کشور سرنوشت اريز ستا رادياپان داتحا نيا :يقعاو داتحا(  ب

 ياراد که يهادشاپ مستقل کشور چند ايدو که يماهنگ.رداد وجود نهصح زا يو شدن رونيب نامکا لحظه

 بر وهعال ودخ خلاد يسايس ياه راختاس حفظ اب و رنديبپذ ار هادشاپ کي سلطنت هستند مستقل يساسا ونناق

 داجيا داتحا نيا تحقق يابر زين ار يمشترک ياه دانه و ارهاختاس،يموروث مشترک مملکت سيرئ کي قبول

 .6663-6913 نروژ و سوئد داتحا.6613 -6966 نارستامج و شيترا داتحا:مثل.کند

 توحد داجيا عدم و يداقتصا و يلام و يعادف ئلامس ،يرجاخ بطارو در يگناگي و وحدت داجيا :ونيساکنفدر( ج

 ي نهيزم در هندابخو خود شدن رومندين و دننام رادياپ منظور به مستقل چندکشور هاهرگ .يراگذ ونناق در

 نيب لتخصاب يا هدهامع يط شنداب شتهاد ومامد يعامس کاشترا گريکدي اب يسايس و يما،نظيداقتصا،يعادف

-6646 سيسوئ ونيساکنفدر: مثل.رندابسپ يمرکز مشترک نازماس کي به ار خود تيکماح زا ينازيم يلمللا

 .6166-6161 اکيمرا ونيساکنفدر.6296

 :ونيساکنفدر ياه يژگيو و تحقق طياشر

 .دنا يحقوق تيشخص حفظ اب مشترک ونديپ ناهاخو که مستقل کشور چند وجود 

 .برسد يدارا صورت به عضو ياکشوره بيتصو به که يلمللا نيب ي هدهاعم کي وجود 

 .شداب مدهآ وجود به عضو ياه دولت ناندگيازنما که هيداتحا مورا ي رهادا يابر رمال ياه دانه وجود 

 ونيساکنفدر به اعضا کيهر تيکماح زا يجزئ بخش لاتقنا 

 .شوند رجاخ قاتفا نيا زا خود ميتصم به و سهولت به ندناتو يم اعضا زا کيهر 
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 زين شترکم هيياقض قوه يهاگ و ونيساکنفدر سراسر به مربوط نيناقو وضع منظور به مشترک مقننه قوه 

 .شود يم ينيب شيپ

 ،يعاجتما ،يسايس سرنوشت يتاحظمال هبابن رنديبگ ميتصم کماح و مستقل چندکشور هاهرگ :لافدر فيتعر( د

 و ورندا بوجود يرتريگافر و بزرگتر قدرت گريکدي کمک به و دهند ونديپ هم به ار خود يمانظ و يداقتصا

 .نديانم کسب خود يابر يلمللا نيب ي دهاوناخ در يتر ستهياش ي مرتبه

 :شدند دهاد يشتآ هم اب دامتض  شياگر دو يلافدر مانظ در

 مستقل ياه دولت يسو زا يحقوق تيشخص و يراخودمخت حفظ به قهعال. 

 شداب عضو تاعاجم رندهيبرگ در ات ديجد قدرت ليتشک يسو به کشش. 

 :لافدر ياکشوره دولت ياه يژگيو

 کي ي ندهيانم ناعنو به ار لافدر دولت اتنه لمللا نيب حقوق:يلمللا نيب سطح در حداو يحقوق تيشخص -1

 دست زا ار خود لمللا نيب حقوق تيشخص لافدر دولت نفع به يلتايا ياه دولت اريز سداشنيم تيرسم به نيسرزم

 .دهديم

 يياجرا ياه دانه و فرد به منحصر يسسايس مانظ زا لافدر ماعضونظ دولت هر :يخلاد سطح در يسايس مانظ تعدد -2

 يحقوق تيکماح تحت لافدر دولت قلمرو در کناس ناشهروند يعني.)رندابرخورد خود صاخ يراگذ ونناق و

 (.هستند يلتايا - يلافدر هنادوگ

 :لافدر دولت نيناقو يبرتر -3

 و اه تيحصال رچوباچه در لافدر مانظ عضو ي اه دولت :يخلاد مورا ي رهادا در لستقالا و يراخودمخت -4

 .رندابرخورد يخلاد مورا در لستقالا و يراخودمخت زا شده نييتع تارايختا
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 بيودرتص لافدر مانظ بعات ياه دولت صلا نيا ساسابر :(عضو ياه دولت يبرابر) رکتامش صلا زا تيتبع -5

 .رنداد رکتابرمشابر صورت به لافدر دولت ياه ستايس

1 فقتامو زا پس اکيمرا يساسا ونناق يزنگراب و حصالا در رکتامش نيا
4
 .شود يم مانجا اه لتايا زا 

 گريکدي اب عضو دول يوادع در دياب مرسوم يياقض فياوظ بر وهعال اريز :دراد يا ژهيو تيهما هيياقض قوه -6

 .رداند يلمللا نيب جنبه يوادع نيا اريز رنديبگ ميتصم يمرکز دولت اب اي

 :لافدر دولت در هنارگاچه  ياه يگناگي

   لافدر کشور يحقوق تيشخص و يلمللا نيب سطح در يگناگي -1

 .عضو دول کياکي نه شداب يم مطرح يلمللا نيب دهاوناخ در که ستا لافدر يمرکز دولت

 يلتايا                                  :تيبعات در يگناگي -2

          ستا دوگونه لافدر ياه مانظ در تيعيبات

 يلافدر                                                          

 يلافدر تيبعات رداد تيهما يرجاخ لکامم نزد در که چهنا يول رنداد(  يلافدر ،يلتايا)  هنادوگ تيبعات دافرا کهآن  اب 

 .                ستا

 مروقل در لافدر نيناقو يول شده ليتشک عضو ياه نيسرزم مجموعه زا لافدر نيسرزم :نيدرسرزم يگناگي -3

 .ستا لاعما بلاق کل محدوده

 .ستا ستهناد يسايس تيکماح حباص ملاک طور به ار يمرکز ولتد ،لافدر يساسا ونناق :يسايس يگناگي -4
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 :لافدر اب ونيساکنفدر(ياه وتاتف)قافترا وجوه

 بر ن آ زا يدکنا نازيم فقط و ستا متحده و عضو ياه تيکماح و لستقالا بر صلا :ونیساکنفدر در

 .کند يم راگذاو يمرکز دولت به يا مهان عهد ساسا

 

           تيکماح عظما بخش يساسا ونناق ساسا بر که بوده يمرکز دولت تيکماح بر صلا :لافدر در

 .گردد يم راگذاو يمرکز دولت به عضو ياه دولت

 

 گردد يم ميتنظ مهاعهدن ساسابر عضو ياه دولت تارايختا و بطارو :ونیسادرکنفدر            

 

 .گردد يم ميتنظ يساسا ونناق ساساعضوبر ياه دولت تارايختا و بطارو :لافدر در          

 

 .نندک يم   حفظ ار خود يعموم لمللا نيب حقوق تيهو و تيشخص عضو ياه دولت :ونیسادرکنفدر 

        

             ناجه لکامم رياس اب يلمللا نيب يسايس بطارو داجيا و طارتبا حق يمرکز دولت فقط :لافدر در

 .شداب يم اراد  ار

                مقدم اعضا يسايس تيهو و لستقالا حفظ ونيساکنفدر عضو ياه دولت و لافدر در که ييانجآ زا

           ومستمر يئماد لافدر ياه دولت ندناهم هاگ چيه اه دولت ليقب نيا ماودو تاثبا  الذ ،شداب يم صلاو

. دنا سپرده يلافدر ي هويش بهاخودر ياج لاکنفدر ياه دولت يخيرات روند در معموال و ستا نبوده

 .دنا شده ليتبد لافدر به تيادرنه که اکيمرا و سيسوئ ياه ونيساکنفدر :ندنام
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 فصل پنجم: رژیم های سیاسی

 

 مبحث اول: تعریف و انواع رژیم سیاسی

 .ستا يسايس  قدرت لاعما ي وهيش و يسايس ياه دانه فتاب رانمود :یسایس میرژ فیتعر

 .زداپرد يم راقتدا لاعما به کماح نانآ لهيوس به که ستا يياه نارگا مجموعه :حکومت

 

 :شداب يم ميتقس بلاق مختلف ياه راعتبا به يسايس ياه ميرژ

 

 مانند رژيم هاي کمونيستي اگر وحدت ياه ميرژ اي يحزب تک ياه ميرژ -6                     يب

 اکيمرآ و ناگلستنا ياه ميرژ ندنام يحزب دو  ياه ميرژ  -2             ساسا بر

  اروپا در جيار ياه ميرژ ندنام يحزب چند ياه ميرژ - 1        باحزا داتعد

 

 

  غوتاط حکومت بلامق در و هللا حکومت -6        يبند طبقه

 يمسالا ريغ حکومت بلامق در و يمسالا حکومت - 2            يمسالا

 تفخال ميرژ و متاما ميرژ - 1                    

 

 

 

بندي طبقه  

 اسالمی

بندي طبقه  

 براساس

احزاب تعداد  
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 مطلق یهادشاپ        کیسکال یسامونکر( لفا (              یسامونوکر)رالاس اکتی -1

 یمگاخودک                                                                                                    

 يتوراکتید                                                                                                    

   يا توده یسامونکر( ب                                                      

 يرالاس بینج                                           

 ناراد نیزم                                          

                    ناثروتمند           يرالاس چندتن -2 

 يرالاس ستهیاش                                        

 يرالاس بحز                                       

 

  میمستق← انونی یساکردم                                                         

          يرالاس مردم ،يرالاس همه -3

 میرمستقینده،غیانم باتخنا اب←دیجد یساکردم                                                        

 

 ار خود که ستا يفرد رايختا در تيکماح و قدرت حکومت نيا در :(يسامونوکر) رالاس اکتي ياه ميرژ -1

 .يهادشاپ ياه حکومت مثل وستا رايختا در قدرت ماتم و دناد يم تيکماح امنش

 .ايلاتيا در سميشاف ،نالمآ در سميزان :ندنام يا توده يسامونوکر
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 و ستهناد تيکماح امنش ار خود و رنداد دست در ار قدرت دافرا زا يگروه حکومت نيا در :يرالاس چندتن -2

 ....و ناراد ني،زمناثروتمند حکومت مثل ستندين ئلاق تيکماح در يحق ناگريد يابر

 دخو نامنتخب قيطر زا و بوده تيکماح يصلا ناحباص مردم حکومت نوع نيا در :يرالاس مردمهمه ساالري،  – 3

 .کننديم لاعما ار قدرت

 DEMOS=مردم   CRATOS = سلطنت و حکومت :ستا شده ليتشک يناوني ي ژهاو دو زا← 

 

 (:يسادمکر راشع)يرالاس مردم حکومت کننده مجسم تاراعب نيبهتر

 حکومت شکل← مردم حکومت - 6

 ورندهآ بوجود ملاع← مردم توسط - 2

 ييانه هدف← مردم يابر - 1

 ينيد يرالاس مردم - يسادمکر لايسوس - يسادمکر لابريل :ديجد يسادمکر

 :يرالاس مردم يا هياپ تامشخص

 رد مردم زا ممکن داتعد نيشتريب که ستا مفهوم نيبد :(يناگهمه رکتامش حق)رکتامش بودن يناهمگ -1

 ناندگيانم کردن باتخنا تيهلا ناشهروند يعني. شداب شتهاد رکتامش ستايس و يعموم مورا و قدرت يبند صورت

 .بنداي هار يسايس تامامق و صبامن به زين خود ندنابتو و شتهاد ار حکومت نارارگزاک و

 کشور موضوعه ونناق ملاش يآزاد کننده محدود ملاعو( عنالما عدم يعني يلغو نظر زا يآزاد) :يآزاد وجود - 2

 .ستا ناگريد به رتاخس کردن رداو و

 ياه شياگر و دياعق به دناد شکل يابرمبن يسايس ياه گروه رياس و باحزا قيزطرا:يسايس يگناچندگ - 3

 .بداي يم تحقق و معهاج در موجود

 تيقلا به ماحترا و تيکثرا حکومت - 4
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 .شود تيارع دياب ونناق ياجرا و يراگذ ونناق در يبرابر صلا :مردم يبرابر - 5

  :قدرت ي هناخردمند عيتوز - 6

 کماح تأیه در درتق عیتوز طیاشر هما

 تارايختا زمال ي زهادنا به آن  نايمتصد اه نارگا زا ماهرکد به :کماح تهيأ  در قدرت کردن سرشکن( لفا

 نارگيد قدرت طهيح به دنانتو کس چيه ات رديگ راقر يگريد قدرت کننده رامه اهآن  زا ماکد هر .شود راگذاو

 .شد هداخو کمتر يياگر راقتدا و فاحرنا نامکا شداب شتريب اقو دلاتع جه در چه هر  8کند يزادنا دست

 مگا نيخستن نا تمرکز زا باجتنا و قدرت عيتوز شهيدنا ريمس در :(اقو کيتفک) ادهانه تعدد فياوظ کيتفک( ب

 .ستا اهآن  به مربوط فياوظ نييتع و اوق کيتفک

 غلامش و تامامق که کنديم باجيا يرالاس مردم :يسايس غلامش بودن يرادوا و يتصد مدت تيمحدود( ج

 به يحزب زا ،قدرت بودن يچرخش. بنداي لاتقنا و شوند دست به دست ينيمع ياه دوره در و شنداب يرادوا يسايس

 يرازگاس ،يرالاس مردم ياه ميرژ تيهام اب ،گريد ييارونافرم و تايه به يتايه زا و يگروه به يگروه زا ،يحزب

 .رنداد يشتريب

 ....و يجمهور ستاير ي دوره تيمحدود -

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .کند متوقف را قدرت بايد ،قدرت:  گويد می منتسکیو -7



55 
 

 های سیاسی مبحث دوم: تفاوت رژیم

 

 ؟ ستيچ در يسايس ياه ميرژ يصلا وتاتف :لاوئس  

 .ستاه نآ ونناق يامبن در : پاسخ      

 

 
 تیمحدود بدون هادشاپ ستاخو
 مردم ستاخو به محدود هادشاپ ستاخو
 تیمحدود بدون مستبد فرد ستاخو

 
 انثروتمند و فاشرا زا اي عده ستاخو

 
 لابریل نانیقو به محدود مردم ستاخو

 
 مسالا نانیقو به محدود مردم ستاخو

 
 يفرد هانمطلق یهادشاپ                           

 مشروطه یهادشاپ            
 مطلقه داستبدا                            

 

 (يرامد زر)فاشرا حکومت ← 
                    

 )لیبرال دمکراسی( لابریل یسادمکر                        

 یمسالا يرالاس مردم                      
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 ست؟يچ در يمسالا يرالاس مردم اب يسادمکر وتاتف لاسو 

: رداد وجود رکن سه يمسالا تيکماح در که يلادرح. مردم و کماح :ستا رکن دو اي محور دو ياراد يسادمکر

 محک بلکه. هستند ردمم بر کماح مردم نه و ستا مردم بر کماح ماما نه حکومت نيا در .اخد حکم و کماح ،مردم

 هر نارازگزانم هم و ماما هم که.ستا عتاجم زانم لامث ،يمسالا حکومت لامث؛ ستا کماح اه نيا دو هر بر هللا

 .ستا يلها ونناق حکومت يمسالا حکومت گفت ناتو يم نيابرابن. کنند يم اجرا ار اخد حکم دو

 

 ست؟ا يحکومت نوع چه مسالا نظر زا مطلوب حکومت لاسو 

 سمت هب ار نانسا که يزيهرچ: ينيد ياه موزهآبرمبناي ؛ دنابرس مطلوبش لاکم به ار نانسا که يحکومت پاسخ:

 .ستا شر کنددور لازکما ار نانسا که هر آنچه و ستا ريخ ببرد لاکم
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  ومسبخش 

 ناریا یمسالا یجمهوراساسی حقوق  

  

  خصائص و وژيگي اهي نظام جمهوري اسالمي اريان :فصل اول
 اصول کلي اقنون اساسي :فصل دوم
 حقوق اساسي مردم  :فصل سوم

 اساس و پاهي اهي حکومت جمهوري اسالم اريان :فصل چهارم



58 
 

؛ بر اين اساس قبل از ورود به محتواي قانون اساسي جمهوري شداب يم يساسا ونناق ،يساسا حقوق منبع نيمهمتر

 :کنيم مي مرورصاراسالمي، تاريخچه قانون اساسي در ايران را به اخت

 .ديرس بيتصو به صلا 36 و فصل3 بر مشتمل يشمس يهجر 6263 لاس در ناريا در يساسا ونناق نيولا - 6

 .ديرس بيتصو به صلا 611 بر مشتمل يساسا ونناق متمم 6261 لاس در يعني بعد لاس کي - 2

 طارتبا رد که يصولا و رييتغ ناسسمؤ مجلس نينخست قيطر زا تيمشروط ونناق راب نيولا يابر 6114 لاس در - 1

 ناخ ارض نادناخ در ار سلطنت و شد عوض بود دهاد راقر نادناخآن  در بدالا يلا ار سلطنت و بود راجاق سلطنت اب

 .دناگرد يموروث

 مجلس بيتصو زا پس صلا 613 در 6136 هام ذرا 62و66 در ناريا يمسالا يجمهور يساسا ونناق بيتصو -4

 در و ديرس بيتصو به يپرس همه در( ءارآ درصد 3/99 اب)  مردم توسط هيفق يول دييات و يساسا ونناق ناخبرگ

 .ديگرد ليتبد يمسالا يجمهور به يهادشاپ حکومتآن 

 يتارييتغ صولا يبرخ در و فتاي شيافزا صلا 611 به صلا 613 که 6116 دامرد 1 در يساسا ونناق در يزنگراب - 3

 .ديگرد داجيا

 

  ایص و ویژگی های نظام جمهوری اسالمی ایرانول: خصفصل ا

 :ولا صلا طبق

به حکومت حق وعدل قرآن،در  شا نهيريد داعتقا ساسا بر ،ناريا تمل که ستا يمسالا يجمهور ناريا حکومت» 

 و دهم يپرس همه در ،ينيخم ماما پي انقالب اسالمي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدرتقليد آيت اهلل العظمي

 کي لاس  ولالا يداجم دوم و ولا اب برابر يشمس يهجر هشت و هاپنج و صديس و راهز کي هام نيفرورد زدهماي

 .«داد مثبت يارآن  به ،شتنداد يار حق که يناکس هيکل 2/96 تيکثرا اب يقمر يهجر نه و نود صدويس و راهز

 :ناريا در کماح يسايس مانظ

 .ستا يمسالا يجمهور ناريا در کماح يسايس مانظ فوق صلا بقامط
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 تيمقبول=  مانظ شکل=  يجمهور

  تيمشروع=  مانظ يامحتو=  مسالا

 يلطنتس شکل بلامق در که ستا يجمهور شکل يسايس ياه مانظ جيار و ولامتد ياه شکل زا يکي يکل طور به

 .رداد راقر

 يمومع تاراقتدا ناحباص هيکل و کشور ستاير نيشناج که ستاآن  يسايس مانظ کي دنوب يجمهور زا منظور 

 ( يساسا ونناق 1 صلا. ) شداب يعموم يارآ به يمتک کشور مورا و يباتخنا

 مي باشد:به شرح زير قابل تقسيم  جمهوري اسالمي ايرانو ويژگي هاي خصايص 

 

                                         های بنيادین  نظام جمهوری اسالمی ایرانویژگی خصایص و -1

  محور دارد: 2بنيادين نظام جمهوري اسالمي ايران گي هاي خصايص و ويژ

  الف( حاکميت خدا يا مشروعيت نظام :

 . 2نظام سياسي ايران اصل  الهي و اعتقادي بعد ايمانيساختار  (6

 نظام سياسي ايران الهيبعد  علمي و اجراييساختار  (2

 :تحقق حاکميت خدا  (الف )                  

؛  در مرحله اجراي قانون   (4)اصل از طريق اسالمي بودن کليه ققوانين حاکم در جامعه ؛  در مرحله وضع قانون

 (.3)اصل ايت امر به دست فقيه عادلاز طريق عهده داري و ال

 (2اصل  6)بند تسليم شدن در برابر امر خدا يعني اطاعت از قوانين نظام ( ب )                  

 :  ب(حاکميت مردم  يا مقبوليت نظام

 ( 2اصل  1ي ايران )بند بعد مردمي نظام سياس ايماني و اعتقاديساختار (6             
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 بعد مردمي نظام سياسي ايران :  اجرايي و عمليساختار  (2             

 تحقق حاکميت مردم در مرحله وضع قانون از طريق  الف( )            

 (1)اصل مجلسانتخاب نمايندگان (7)

  ( 39اصل  )در مورد مسايل سياسي،اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي   شرکت در همه پرسي (2)

 )1اصل (  ي اسالمي شرکت در شوراها  (1)

 تحقق حاکميت مردم در مرحله اجراي قانونب()           

 ( 666تا اصل  611ل واص ) عزل و نسب رهبري  (6) 

 (1اصل ) انتخاب رييس جمهور  (2) 

 (1اصل ) شرکت در شوراهاي اسالمي  (1)    

 

 خصایص و ویژگی های شكلی نظام جمهوری اسالمی ایران (2

 (                              66تا  63پرچم رسمي کشور اصول)  -تعطيل رسمي –تاريخ  -زبان -خط

اب انتخ :تاباتخنا هار زا.شود رهادا يعموم ارا ءاتکا به دياب کشور مورا ناريا يمسالا يجمهور در : ششم صلا* 

 که يردامو در يپرس همه هار زا اي اه نيا ريانظ و اهاشور ياعضا ،يمسالا ياشور مجلس ناندگيانم ،جمهور سيرئ

 .گردد يم نيمع ونناق نيا گريد صولا در

 يم  ليتشک مسالا بخش تايح مکتب ار حکومت يامحتو که ستاآن  ،ناريا يسايس مانظ بودن يمسالا زا منظور

 يسايس ماظن کي بودن يمسالا در کننده نييتع و يساسا ملاع کهآن  تر مهم و .(يساسا ونناق رماچه صلا) دهد

 دست به نيناقوآن  کردن دهايپ و اجرا بلکه ستا هيقض طرف کي نيا که اريز شداب ينم نيناقو بودن يمسالا اتنه

؛ شداب يم هيقض گريد طرف زين(  ماع نصب به اي صاخ نصب به) نموده نييتع يول ناعنو به ار وا ونداخد که يفرد
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 صلا رد مندرج ياه يژگيو وکسي است که خصوصيات که در دوران غيبت کبري يعني عصر فعلي، آن شخص 

 .شداب اراد دياب ار يساسا ونناق پنجم

 راد عهده يساسا ونناق هفتم کصدوي صلا طبق بر مدبرکه و ريمد ع،اشج ،نازم به هاگا ،اتقو اب و دلاع فقط يعني

 .گردد يم متا متاما و مرا تيوال

 انهيا ريغ و يسايس ،يمانظ ،يفرهنگ ،يرادا ،يداقتصا ،يلام ،يياجز ،يمدن تامقرر و نيناقو هيکل : رماچه صلا* 

 گريد تامقرر و نيناقو و يساسا ونناق صولا همه عموم اي قطالا بر صلا نيا. شداب يمسالا نيزامو ساسا بر دياب

 .ستا نانگهب ياشور ءافقه عهده بر مرا نيا صيتشخ و ستا کماح

 مرا تيوال ناريا يمسالا يجمهور در ،(فرجه يلاتع هللا عجل) رعص يول حضرت 8بتيغ نازم در :پنجم صلا* 

 فتمه و کصدي صلا طبق که ستا مدبر و ريمد ع،اشج ،نازم به هاگا ،يتقو اب و دلاع هيفق عهده بر متا متاما و

 .گردديمآن  رادعهده

 شتاد هداخو عهده بر ارنا زا يشان ياه تيمسئول و مرا تيوال ،ناخبرگ منتخب رهبر :هفتم و کصدی صلا* 

 .ستا يوامس کشور دافرا رياس اب نيناقو برابر در رهبر

 معالا نيچن هفت دواهفت و صد صلا يناياپ قسمت مين زمينههدر :ستا ريپذ ان رييتغ مانظ تيمسالا و تيجمهور

 نيابرابن " ستا  ريپذان رييتغ.. .حکومت بودن يجمهور و.. .مانظ بودن يمسالا به مربوط صولا يامحتو.. ." :کند يم

 صولا اب هم و ستا متا ءارآ و ستاخو بر يمتک هم که ستا يمانظ ،يمسالا يجمهور يعني ناريا يسايس مانظ

 اب و ستا نموده مکتب يارزشها و يلها دهارا زا تيتبع ملت ءارآ و ستاخو گريد رتاعب به.ستا رازگاس مکتب

 .ستا محقق مانظ نيا در تيمقبول رکن  هم و تيمشروع عنصر هم نايب نيا

 

 

                                                           
ه.ق( نُوّاب خاص)نُوّاب اربعه( به ترتیب نیابت حضرت را پس از وفات هريک  227تا  267غیبت صغری )سال -7غیبت دو قسم است:  .7

یعیان مکلف به تبعیت شرعی از نُوّاب عام می باشند؛ منظور از ه.ق به بعد(؛ در اين عصر ش227غیبت کبری )از سال  -2به عهده گرفتند. 

 نوّاب عام فقهای واجد الشرايط هستند.
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 واليت فقيه در يک نگاه:

حاکميت مطلق از آن خداوند متعال است و خداوند اين حاکميت را به انسان هايي که داراي ويژگي هاي خاصي 

 هستند؛ تفويض نموده است.)اين حاکميت در طول حاکميت خداوند است.(

 /سوره نساء39آيه ي  «أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و اولي األمر منکُم...»

عتقاد شيعه اولي األمر تنها امامان معصوم هستند و پس از آن ها به فقهايي که داراي شرايط و اوصاف خاصي به ا

 باشند؛ تفويض گرديده است.

 واليت تشريعي -2واليت تکويني  -6واليت خداوند: 

خداونداست. هيچ کس وهيچ چيز داراي چنين واليتي نيست و  واليت واقعي و حقيقيواليت تکويني:  -6

 وست مالک و خالق کل نظام هستي و خلقتا

 الف( به وسيله تشريع قوانين از طريق وحي)قوانين ثابت و قوانين متغير(: واليت تشريعي  -2

 تفويض به اولياء خود به وسيلهب(                       

م(، اسحاق)عليه    جعل و نصب خاص با ذکر نام در قرآن)ابراهيم)عليه السال -6                              

السالم(،محمد)صلي اهلل عليه و آله وسلم(( و يا با ذکر نام توسط رسول اکرم درباره ي واليت اميرالمومنين علي)عليه 

 السالم( در غدير خم

 به صورت وکالت )نُواب اربعه(                نصب عام   -2                         

           عنوان کلي، هرکس داراي آن عنوان باشد ثبوتاً به صورت نيابت )                                                          

 (مصداق نايب عام امام)عليه السالم( خواهد بود.

 با توجه به توضيحات فوق در طول واليت تشريعي خداوند)عليه السالم(واليت فقيه به عنوان نايب عام امام زمان

 قرار مي گيرد.
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  1-5 بند 2 صلا←  يداعتقا صولا               يدايبن صولا - 1    

  6 بند 2 صلا ← متاکر  صلا                                            

 يفرهنگ و يعاجتما ،يقخالا صولا - 2    

 يمذهب صولا - 3    

 يمل صولا - 4    

 

  يدایبن صولامبحث اول:  

 ريز و نيترالاب متضمن که شنداب مختلف ملل يساسا نيناقو صولا نيتر يساسا و  نيمهمتر دياب يم عدهالقا يعل 

 6136 لاس نيفرورد 62 يپرس همه در.شداب خود ملت ياه ستهاخو و کماح مانظ فاهدا و  اه راشع نيتر ييابن

 اب منطبق ار خود حکومت يامحتو يعني ختاس مشخص ناريا يمسالا يجمهور حکومت نييتع اب آن را ناريا ملت

 .کرد نيمع يمسالا نيزامو و مسالا

 الف( اصول اعتقادی:

ضمن اینکه در مقدمه خود به خطوط کلی و محورهای اعتقادی ملت و  انراي يمسالا يجمهوراساسی قانون 

می؛ اصول پنجگانه حکومت اسالمی اشاره کرده است، در اصل دوم نیز با اشاره به اصول و ارکان حکومت اسال

 اعتقادی مسلمین را به عنوان پایه های حکومت اسالمی معرفی کرده است.

 :به نامیا هیاپ بر ستا یمانظ ،یمسالا يجمهور – 2 صلا* 

 .وا مرا برابر در ميتسل لزومو وا به عيتشر و تيکماح صاختصا و(  هللا الا لها ال) اکتي اخد _6

 .نيناقو نايب درآن  يدايبن نقش و يلها يوح_2
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 .اخد يسو به نانسا يملاتک ريس درآن  زندهاس نقش و دامع_1

 .عيتشر و  خلقت در اخد عدل-4

 امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالمي.-3

 :نانسا متاکر صلا(  ب

اصل »رده شده است.شم يمسالا يجمهوراز جمله اصولی که بر اساس قانون اساسی به منزله پایه و رکن حکومت 

 می باشد.« کرامت و ارزش واالی انسانی

  :هار زا ،کهاخد برابر در وا تيمسئول اب ماتو يآزاد بر نانسا يالاو رزشا و متاکر - 1

 .نیجمعا همیعل هللا مسال نیمعصوم سنت و باکت ساسا بر طیالشرا معاج يافقه مستمر داجتها - لفا

 .آن ها شبردیپ در شتال و يبشر شرفتهیپ رباتج و فنون و علوم زا دهاستفا -ب 

 یعاجتما و يداقتصا و یسایس لستقالا و عدل و ،قسطيریپذ سلطه و يگر سلطه و یکش ستم و يستمگر هرگونه ینف -ج 
 . کند یم نیمات ار یمل یهمبستگ و یفرهنگ و

 و قهطب و دانژ و رنگ گرفتن نظر در بدون ستهناد ميکر ار نانسا نوع لامتع ونداخد.... 

 ختس س،يخس يعني ميلئ ژهاوآن  بلامق در الاو گوهر ياراد و(   شتريب رزشا و يبرتر) عزت يعني ميکر 

 .گردد لاستعما تماکر برابر متالئ ژهاو ،پست و نظر تنگ و ريگ

  یفرهنگ و یعاجتما یقخالا صولا مبحث دوم:

 ( 3 صلا کی بند و 19 و 1صلا) ← قخالا( لفا

 معهاج يلندگاب و اه نانسا ملاتک و رشد يابر که هستند يا رزندها نصوص زا کندها يمسالا ونمت و ديمجآن قر

 مبرايپ که انجآ ات دنا شده دراص  ملسالا هيعل نيمعصوم ئمها و مسالا يماگر مبرايپ و يلاتع حق بناج زا يمسالا
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 ونناق :8ستا هشتاد نايب ينانسا ليافض و يقخالا رمامک ليتکم و ميتتم را خود بعثت و لتارس فلسفه اًساسا مسالا

 .ندادمي  رزشمندا عيامن نيا زا يشان ار خود صولا يساسا

 لبامتق و يناهمگ ستا يا فهيوظ منکر زا ينه و معروف به مرا ،ريخ به دعوت ناريا يمسالا يجمهور در – 6 صلا

 ارن آشرايط و حدود و کيفيت .تدول به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت،گريکدي به نسبت مردم ي عهده بر

 «.لمنکرا عن نهوني و لمعروفاب مروناي بعض ءايولا  بعضهم تالمؤمنا و لمؤمنوناو»  مکند نيمع ونناق

 تبروهم نا رکمايد من خرجوکمي لم و نيلدا يف تلوکماقي لم نيلذا عن هللا کم انهيال»  فهيشر هيا حکم به -64صلا

 ريغ دافرا به نسبت ندا مؤظف ناناومسلم ناريا يمسالا يجمهور دولت«.نيقسطلما حبي هللا نا هميلا اتقسطو و

 حق در صلا نيا.کنند تيارع ارآنان  ينانسا حقوق و نديانم عمل يمسالا عدل و قسط و حسنه قخالا اب نامسلم

 .نکنند ماقدا و توطئه ناريا يمسالا يجمهور و مسالا ضد بر که رداد راعتبا يناکس

 ( 3 و 2 صلا) ← یعاجتما لتاعد(ب

 الْنَرْسَ ا لَقَدْ»  فهيشر هيآ ابفراز اول قانون اساسي .شداب يم مسالا در موکد و مهم تمقوال جمله زا يعاجتما لتاعد

آن رمآ ملهج زا يعامجتا لتاعد و دهيگرد زاغآ«  لِْقسْطِابِ سُالنَّا لِيَقُومَ نالْمِيزَاوَ بَالْکِتَا مَعَهُمُ ازَلْنَناوَ تِالْبَيِّنَابِ ارُسُلَنَ

 .گردد يم محسوب زين ناريا نامسلم ملت يصلا يها

 ار خود تانامکا همه 2صلا در مذکور فاهدا به لين يابر ستا مؤظف ناريا يمسالا يجمهور دولت  - 3 صلا

 :برد راک به ريز مورا يابر

 .يهاتب و دافس هرامظ هيکل اب رزهامب و اتقو و ناميا ساسا بر يقخالا ليافض رشد يابر عدامس طيمح داجيا - 6

 و يگروه ياه هنارس و تامطبوع زا حيصح دهاستفا اب اه نهيزم همه در يعموم ياه يهاگا سطح بردن الاب - 2

 .گريد لياوس

 .يلاع موزشآ ميتعم و ليتسه و سطوح ماتم در همه يابر ناگيار يبدن تيترب و پرورش و موزشآ - 1

                                                           

 ج البحار، سفینة و 212 ص ،2 ج الوسائل، مستدرك) ؛ اال خْالق م کارِم  الُت مِّم  بُعثتُ  اِن ّما ( :صلی اهلل علیه و آله و سلّم) اهلل رسول قال -7

 (477 ص ،7
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 کزامر سيسات قيطر زا يمسالا و ي،فرهنگي،فنيعلم ياه نهيزم مادرتم رابتکا و تتبع و يبررس روح تيتقو - 4

 .نامحقق قيتشو و قيتحق

 .باجنا نفوذ زا يريجلوگ و راستعما ملاک طرد - 3

 .يطلب راحصنا و يمگاخودک و داستبدا هرگونه محو - 1

 .ونناق حدود در يعاجتما و  يسايس ياه يآزاد نيمات - 1 

 .شيخو يفرهنگ و يعاجتما،يداقتصا،يسايس سرنوشت نييتع در مردم ي مهاع رکتامش - 6

 .يمعنو و يدام ياه نهيزم ماتم در ،همه يابر هندالاع نانامکا داجيا واروان تاضيتبع رفع - 9

 .ضرور ريغ تاليتشک حذف و حيصح يرادا مانظ داجيا -61

 مانظ و يرضا تيماتم و لستقالا حفظ يابر يعموم يمانظ موزشآ قيطر زا يمل عادف هيبن ملاک تيتقو - 66

 .کشور يمسالا

 هر ختناس برطرف و فقر رفع و هارف داجيا جهت يمسالا بطاضو طبق بر هندالاع و حيصح يداقتصا يزير يپ - 62

 .مهيب ميتعم و شتابهد و راک و مسکن و هيتغذ ياه نهيزم در تيمحروم نوع

 .اه نيا ندنام و يمامورنظا و يورزاشک و صنعت و فنون و علوم در يياخودکف نيمأت - 61

 ربابر در عموم يواتس و همه يابر هندالاع يياقض تيمنا داجيا و مرد و زن زا دافرا ي بهناج همه حقوق نيمأت - 64

 .ونناق

 .مردم همه نيب يعموم وناتع و يمسالا يدرابر ميتحک و توسعه - 63

 يب تياحم و نانامسلم همه به نسبت هنادرابر تعهد ،مالسا ياه رايمع ساسابر کشور يرجاخ تيسايس ميتنظ - 61

  ناجه نامستضعف زا غيدر
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 ( 33 صلا و 9 و 3بند 3 صلا) ←پرورش و موزشآ( ج

 ومردم معهاج حصالاو تيترب)صلي اهلل عليه و آله و سلّم(  مسالامبرايپ ژهيوه ب ءايبنا هدف نيتر يصلاديترد بدون

  :دهد مانجا ار ريز تاماقدا ستا مؤظف دولت پرورش و موزشآ اب طارتبا در فوق صولا ساسا بر ستا بوده

 .متوسطه سطح ات ناگيار موزشآ 

 .يلاع موزشآ حوسط يابر تانامکا و يموزشآ يافض داجيا 

 (وجسم روح متسال. )روح تيتقو و يبدن تيترب يابر زمال تانامکا ختناس همافر 

 

 متوسطه ي دوره ناياپ ات ملت همه يابر ار ناگيار پرورش و موزشآ لياوس ستا مؤظف دولت  - 33صلا

 .دهد گسترش ناگيار طور به کشور يياخودکف حد سر ات ار يلاع تاليتحص لياوس و زداس همافر

  یمذهب صولا مبحث سوم:

 .1 صلا 61بند و 632صلا و 66صلا يساسا ونناق مقدمه در←يناجه حداو متا اي يمسالا متا( لفا

 در قسمت شيوه حکومت در اسالم)پاراگراف دوم( بيان مي کند که: يساسا ونناقدر مقدمه

 بود نيمستکبر بر نيمستضعف ياتم يروزيپ يابر يحرکت که ناريا بقالنا يمسالا يامحتو به توجه اب قانون اساسي

 گريد اب،يلمللا نيب بطارو گسترش در ژهيو کند؛به يم همافر کشور رجاخ و خلاد در ار بقالنا نيا وماتد نهيزم

 و حدهاو مها متکما هذه نا.)کند راهمو ار يناجه حداو متا ليتشک هار ات کوشد يم يمردم و يمسالا ياه جنبش

 .بداي ماقو ناجه يماتم در ستم تحت و محروم ملل تانج در رزهامب راستمرا و(92 هيا/مايبنا سوره-عبدوناف ربکم انا

 دولت و دنا متا کي  نانامسلم همه« عبدوناف ربکم انا و حدهاو مها متکما هذه نا»  مهيکر هيآ حکم به -11صلا

 ششکو و دهد راقر يمسالا ملل داتحا و فئتالا ي هياپ بر ار خود يکل ستايس ستا موظف ناريا يمسالا يجمهور

 .بخشد تحقق ار مسالا ناجه يفرهنگ و يداقتصا ،يسايس وحدت ات وردآ عمل به ريگيپ
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 حفظ و ،يريپذ سلطه و ييجو سلطه هرگونه ينف ساسا بر ناريا يمسالا يجمهور يرجاخ ستايس -632صلا

 رگ سلطه ياه قدرت برابر در تعهد عدم و نانامسلم همه حقوق زا عاکشور،دف يرضا تيماتم و بهناج همه لستقالا

 .ستا راستوا ربامح ريغ دول اب بلامتق زيما صلح بطارو و

 

 (12صلا)←  کشور يرسم مذهب و نيد( ب

 .شداب يم رييتغ بلارقيغ بدألا يلاو بوده يعشر يثنا يجعفر ومذهب مسالا نيد صلا نيا ساسابر

 ( 26 و 13صلا) ←زيما لمتامس يستيز هم و ينيد ياه تيقلا( ج

 مذهب و نييآ که ار يلها نايدا رياس حقوق تيارع يمسالا نيزامو و ديمجآن قر تادستور ساسا بر 61صلا در

 باحزا و اه جمننا تيلافع 21صلا در و ستا ستهناد يمالزا ؛ستندين يختگاس نايدا و رداد يناسمآ شهير ناش

 .ستا کرده معالا آزاد ار شده ختهاشن ينيد ياه تيقلا به مربوطه

 مانجا در ونناق حدود در که شوند يم ختهاشن ينيد ياه تيقلا اتنه يحيمس و يمي،کليزرتشت نايناريا -61صلا

 .کننديم عمل خود نييآ طبق بر ينيد تاميتعل و هيشخص لاحوا رد و ندآزاد خود ينيد سمامر

 شده ختهاشن ينيد ياتهيقلا اي يمسالا ياه جمننا و يصنف و يسايس ياه جمننا ،اه تيب،جمعاحزا-21صلا

 نقض ار يمسالا يجمهور ساسا و يمسالا نيزا،مويمل وحدت،يآزاد ،لستقالا صولا که نيا به ند،مشروطآزاد

 .ختاس مجبور اه نآ زا يکي در شرکت به اي کرد منع اه نآ در شرکت زا ناتو ينم ار چکسيه.نکنند

 مبحث چهارم: اصول ملی

ل و ززادی و در این جا به دو عنوان و موضوع خواهیم پرداخت؛ موضوع اول اشاره ای است به اصول استقال

  نسبت به اصول ملی یرضی و موضوع دوم، بررسی نقش مردم در جمهوری اسالموحدت ملی و تمامیت ا

  می باشد                           

   (87 اصل) ارضی تمامیت ملی  وحدت یززاد استقالل (9صلا) یمل صولا(الف   
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 رنديپذان کيتفک گريکدي زا کشور يرضا تيماتم و وحدت و لستقالا و يآزاد ناريا يمسالا يجمهور در -9صلا 

 به يآزاد زا دهاستفا مان به رداند حق يمامق اي گروه اي فرد چيه.ستا ملت داحآ و دولت فهيوظ آن ها حفظ و

 حق يمامق چيه و کند رداو يا خدشه نيکمتر ناريا يرضا تيماتم و يمانظو يداقتصا،يفرهنگ،يسايس لستقالا

 لبس ،تاومقرر نيناقو وضع اب هرچند ار مشروع ياه يآزاد کشور يرضا تيماتم و لسستقالا حفظ مان به رداند

 .کند

 .شداب رنگرفتهاگرقريد يدولت سلطه تحت يدولت که ستا مفهوم نيبد :لستقالا

 نيا رسدن يگريد به ضرر نکهيا به مشروط شداب شتهادار يراهرک مانجارايختا شخص نکهيازا ستا رتاعب :يآزاد

 .دنا موضوعه نيناقو صاشخا يآزاد حدود نيمب.زداس يم محدود يگريد بلامقار کس هر يآزاد شرط

 کشور زا خود لستقالا و يآزاد هنابه به که ندهد زهاجا اه تيقوم و ماقوا زا کي چيه به دولت يعني:يمل وحدت

 (.ناتوان و کوچک جزء نيچند به کشور ليتبد عدم)دنشو اجد

 طانق ماتم در ناريا يلمللا نيب شده ختهاشن ياه مرز و ييايفاجغر محدوده زا ستاحر و حفظ يعني:يرضا تيماتم

 .ستا نموده خلهامد کشور زا يبخش هيتجز و يزاساجد قصد به که يا هناگيب نفوذ و وزاتج زا يريجلوگ وآن 

 نيا شرط کشور،به لحامص تيارعاب يجزئ تاحصالا مگر ستا ممنوع يمرز خطوط در رييتغ هرگونه -87صلا 

 ناندگيانم مجموع پنجم راچه بيتصو به و نزند لطمه کشور يرضا تيماتم و لستقالا به و شدانب طرفه کي که

 .برسد يمسالا ياشور مجلس

 :يمل صولا به نسبت ناريا يمسالا يجمهور در مردم نقش ب(

از آنجا که در حکومت اسالمي، نقش اصلي و کليدي را مردم ايفا خواهند کرد و دولت اسالمي بدون حمايت و 

ملت فاقد هرگونه قدرت و توانايي خواهد بود؛ لذا قانون اساسي در اين خصوص نيز حراست و پشتيباني آحاد 

 .ستا شده شمرده بر دولت راکن در ملت داحآ مهم و يصلا فياوظ زا يساسا ونناق در يمل صولا زا حفاظت

 (9و 1،6 ،1 لوصا)
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 يآزادو حقوق بشر، حقوق ناعنو تحت شدکهاب يم نارامدازم تيدوددومحافرا حقوق ،يساسا حقوق مهم حثازمبا

 ختلفم دياعق خيرات در بشر حقوق اب طارتبادر. کنند يم دايآن  زا دافراو حکومت فيلاوتک حقوق ،يساسا ياه

 .رداد وجود

 هستند يلها نايدا و نامبرايپ يبشر ماع حقوق ناراگذ هياپ نينخست. 

 تهلبا کرد دراص مردم حقوق تيارع نهيزم در يا هيمعالا داليم زا قبل لاس راهز دو بلاب ناحکمر يباحمور 

 .بود رفتهيپذ يناوافر تاريثات ميهابرا حضرت نييآ زا هم فوق هيمعالا

 يناجه هيمعالا»  ناعنو به 6946 مبرادس دهم در  متحد ملل نازماس يعموم مجمع  مهاقطعن يخيرات ماگ نيخرا

 ناريا يمسالا يجمهور يساسا ونناق در مردم يساسا حقوق لاح هر به .گردد يم بيتصو و ميتنظ « بشر حقوق

  :شداب يم محور4  ياراد

 اه تيمصون(د       اه يآزاد( ج      حقوق(ب     اه يواتس(لفا

  )اصل مساوات و برابری(اه یواتس مبحث اول:

سي نيز با الهام از آن برخي اصول خود را ي و بنيادي اسالم مي باشد که قانون اساساساصول ا اين اصل يکي از 

 بدان اختصاص داده است.

 :ميزاپرد يمآن  شرح به ليذ در که رداد يا هناگ سه دابعا يساسا حقوق دراين اصل 

 (108 صلا يناياپ قسمت ،14 بند 3صلا: )ونناق بلامق در عموم تاوامس - 1

 .هستند يوامس ونناق بلامق در يداع دافرا و کشور سيرئ زا  عما دافرا ماتم که ستاآن  منظور

  :ستا مرحله دو در ونناق بلامق در عموم يواتس صلا

 ونناق ياجرا مرحله در: دوم مرحله           ونناق وضع مرحله در :ولا مرحله

 .ستا يوامس کشور دافرا رايس اب نانيقو برابر در رهبر ......-108صلا
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 ون نهفته اين است که:افراد در برابر قان تساويآنچه در اصل  

 طبقه بندي اشخاص،هدفي که قانون براي نيل به آن بوجود آمده است رعايت گردد.در (اوال          

 گذاشته شود.انون نسبت به کليه افراد يک طبقه بدون استثنا با تبعيض به مورداجرا ق ثانيا(          

 در تاقض اب طارتبا در 616 صلا و مجلس ناندگيانم تيمصون اب طارتبا در 61 صلا :مانند (يياستثنا) يردامو 

)در رعايت اين موارد نبايد بين افراد تبعيض قائل شد؛ به عنوان مثال در خصوص نمايندگان .رتاخس ناجبر مورد

 .(ندستههمه داراي مصونيت 

 ناتو ينم و ندادآز مالاک خود يار و نظر راظها در يندگيانم فياوظ يافيا مامق در مجلس ناندگيانم -76صلا

 دنا دهاد خود يندگيانم فياوظ يافيا مامق در که يئارآ اي دنا کرده راظها مجلس در که يتانظر سبب به ار اهآن 

 .کرد فيتوق اي بيتعق

 ررص،ضاخ برمورد حکم قيتطب در اي حکم در اي موضوع در يضاق هاشتبا اي ريغصت ثرا در هاهرگ  - 181 صلا

 ورتص نيا ريغ در و ستا مناض يمسالا نيزامو طبق مقصر،ريتقص صورت در ،گردد يکس متوجه يمعنو اي يدام

 .گردديم تيثيح ي دهاعا متهم زا لاحهردر و شود يم ناجبر دولت لهيوس به رتاخس

 صلا و 21صلا و 9 بند  1صلا،اقض بند يساسا ونناق مقدمه در :اه هادگاد و کمامح بلامق در عموم تاوامس  -2

 تأکيد گرديده است. همبر اين م ؛14

 ،ينانسا حقوق همه زا و رنداد راقر ونناق تياحم در ناکسي مرد و زن زا عما ملت دافرا همه - 20صلا

 .رندابرخورد مسالا نيزامو تيارع اب يفرهنگ و يعاجتما،يداقتصا،يسايس

 رجوع لحاص ياهادگاد به يهادخواد منظور به دناتويم هرکس و ستا فرد هر مسلم حق يهادخواد -34صلا

 يهادگاد زا ناتو ينم ار کس چيه و شنداب شتهاد دسترس در اراه هادگاد گونه نيا رنداد حق ملت دافرا همه.ديانم

 .کرد منع رداد ار آن  به جعهامر حق ونناق موجب به که
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  19صلا :حقوق يواتس - 3

 اه نيا ندنام و نازب ،دانژ رنگ، و رنداردبرخو يوامس حقوق زا شنداب که لهيقب و قوم هر زا ناريا مردم  - 19صلا

 . بود هدانخو زايمتا سبب

  حقوقمبحث دوم:  

اسالم در مورد حقوق زن و مرد فلسفه خاصی دارد و برای زنان در همه موارد یک نوع حقوق و  :زن حقوق( 1

 یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قایل نشده است. 

ر قانون دانسانیت انسان می باشد؛ بین زن و مرد مشترک و یکسان است. در اسالم کلیه حقوق که ناشی از جنبه 

 اساسي که در اصول مختلف به موضوع زن اشاره گرديده است، 

 .ميلاتع و رشد ونناک و معهاج نيدايبن حداو  دهاوناخ ← يساسا ونناق در زن ،يساسا ونناق مقدمه در

 .ستا شمرده بر دولت فياوظ زا يکي نازن بهناج همه نيمات و مرد و زن حقوق يواتس ← 14 بند 3صلا

 .ستا نامرد و نازن فهيوظ منکر زا ينه و معروف به مرا ← 7صلا

 .مرد و زن حقوق يواتس خصوص در حيتصر 21 و 20 صلا

 ار ريز مورا و ديانم نيتضم يمسالا نيزامو تيارع اب تاجه ماتم در ار زن حقوق ستا موظف دولت -21صلا

 :دهد مانجا

 وا يمعنو و يدام حقوق ءايحا و زن تيشخص رشد يابر عدامس ياه نهيزم داجيا. 

 سرپرست يب ناکودک زا تياحم و ،فرزند تناحض و يرارداب نادور در لخصوصا،بنادرام تياحم. 

 دهاوناخ يابق و نايک حفظ يابر لحاص هادگاد داجيا. 

 سرپرست يب و خورده لاس نازن و ناوگيب صاخ مهيب داجيا. 

 يشرع يول نبودن صورت در اهآن  غبطه جهت در ستهياش نادرام به نافرزند تيوميق ياعطا. 
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 )حقوق سياسي( شخص حقوق (2

خود حقوق زنان را نیز رعایت نموده و کسی  حکومت ها موظف اند عالوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد؛

 اسی زنان عبارتند از:را از زن محروم نکنند. بر این اساس حقوق افراد ملت به ویژه حقوق سی

 41صلا← تيبعاتحق ( لفا

 کند،مگر تيبعات سلب يناريا چيه زا دناتوينم دولت و ستا يناريا فرد هر مسلم حق ناريا کشور تيبعات -41صلا

 .ديا در يگريد کشور تيبعات به که يصورت در اي وا خود ستادرخو به

  تاودامر و تاطارتبا يآزاد حق( ب

 ،لکست و يفاتلگر تابرامخ يافشا ،يتلفن تالمامک کردن شاف و ضبط ،اه مهان دننانرس و يزرساب -25صلا

 .ونناق حکم به مگر ستا ممنوع تجسس هرگونه و سمع قاسترا،اهآن  دننانرس و برهامخ عدم سور،ناس

   شتنيخو سرنوشت بر تيکماح حق( ج

 .ستا کرده فيتوص ار حق نيا 1صلا و 31صلا

 .دنارس ضرر يگريد به ناتو ينم حق نيا اب که کند يم نايب 40 صلا

 کماح شيخو يعاجتما سرنوشت بر ار نانسا و،ا هم و ستاخدآن زا نانسا و ناجه بر مطلق تيکماح -56صلا

 رارق صاخ يگروه اي فرد فعامن خدمت در اي کند سلب نانسا زا ار يلها حق نيا دناتوينم کس چيه.ستا ختهاس

 .کنديم لاعما مي آيد بعد صولا در که يرقط زا ار داداخد حق نيا ملت و دهد

 سيرئ باتخنا:تاباتخنا هار زا شود رهادا يعموم يارآ ءاتکا به دياب کشور مورا ناريا يمسالا يجمهور در -6صلا

 در که يردامو در يپرس همه هار زا اي اه نيا ريانظ و اه اشور ياعضا،يمسالا ياشور مجلس ناندگيانم جمهور،

 .گردد يم نيمع ونناق نيا گريد صولا

 .دهد راقر يعموم فعامن به وزاتج اي ريغ به راضرا ي لهيوس ار شيخو حق لاعما دناتوينم کس چيه -40صلا
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 :يعاجتما حقوق( 3

 ستا کرده رهاشاآن  مهم قيدامص به اتنه بلکه نبوده ملت حقوق عيجم ءاحصا صدد در وجه چيه به يساسا حقوق

 تندهس اهآن  تيارع به موظف ناگريد و دولت ديآ وجودبه  اه نانسا گريد و نانامسلم يابر يحق گرا نيابرابن

 .ستين اهآن  رشيپذ عدم منزله به يساسا ونناق درآن  ذکر عدم و

 اجتماعي مردم که در قانون اساسي ذکر گرديده به عبارت زير است: حقوق

 26 صلا  ←سبامن شغل شتناد حق -6

 29لصا ← يعاجتما نيمات زا يرابرخورد -2

 16صلا ←سبامن مسکن شتناد حق -1

 يفرهنگ حقوق -4

 1بند 1اصل و 13اصل ←رایگان  پرورش و موزشآ وسایل از برخورداري حق( الف                   

 1بند 1اصل ←رایگان بدنی تربیت(  ب                            

              8لاص ←منکر از نهی و معروف به امر حق( ج                             

 :                                                        ملت يداقتصا حقوق -5

 41صلا← (8)حق مالکيتستا شيخو مشروع راک و کسب صلاح لکام هرکس -6

 ديانم لبس يگريد زا ار راک و کسب نامکا خود راک و کسب به نسبت تيلکام ناعنو به دناتو ينم کس چيه -2

 41صلا← 

 41صلا←  )احترام به حق مالکيت ديگران(ستا محترم شداب مشروع هار زا که شخص تيلکام -1

 6 بند 41صلا← ... .و شتابهد،کاک،پوشامسکن،خور:يساسا ياه يزمنداين نيمات -4

                                                           
 مالکیت خصوصی -2مالکیت عمومی  -2مالکیت دولتی  -7مالکیت از نظر فقه اسالمی بر سه قسم است:  .7

 بخش خصوصی -2بخش تعاونی  -2بخش دولتی  -7ق.ا مالکیت در نظام اقتصادی اسالمی بر سه پايه استوار است: 44طبق اصل 
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 2 بند 41صلا← همه يابر راک تانامکا و  طياشر نيمات -3

 36صلا← ونناق حکم به مگر تايلام گونه هر وضع عدم -1

← ....  و راقم و سرقت و سختالا رشوه،،غصب ،ارب زا يشان ياه ثروت:مشروعان ياه ثروت و لاموا داستردا -1

 49صلا

 )حقوق ناشی از اجرای عدالت(حقوق قضایی (3

 

 دستگیری افرادمنع  -1

 (23هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند)اصل 

 مربوط به جرم بازداشت بدون مجوز می باشد. 378الی  372ات اسالمی مواد قانون مجاز    -  

 ر به اقامت یا عدم اقامت در محلیممنوعیت تبعید، اجبا -2         

اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع یا به اقامت  خود تبعید کرد یا از اقامت از محل هیچ کس را نمی توان 

 (22واردی که قانون مقرر می دارد.)اصل در محلی مجبور ساخت؛ مگر در م

 ممنوعیت اجبار و اکراه جهت أخذ شهادت یا اقرار یا سوگند-3                

م باطل شهادت و سوگند و اقرار توأم با اجبار و اکراه را هم ممنوع و ه 27طبق اصل  انون اساسیق

                                                                                                                                                                     است.اعالم نمود

 دادخواهی و انتخاب وکیل حق-4

نماید  دادخواهی قضایی مراجعه و صالحهرکس حق دارد که برای احقاق حق به مراجع » 23طبق اصل 

دگی و صدور حکم الزم می باشد و اگر حتی به عذر اینکه قوانین کامل و صریح و وظیفه دادگاه هم رسی

مستنکف از احقاق حق  رزدنیستند و یا در مورد موضوع قانونی اصالً وجود ندارد؛ از رسیدگی امتناع و

 «محسوب خواهد شد.

 زیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع تأکید دارد. 3ماده  -
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المی، مجازات عدم رسیدگی به شکایات توسط مأمورین قانون مجازات اس 398ماده  -

 قضایی را تعیین کرده است.

تصریح می کند که اگر کسی به دادگاه  53اصل  قاز طرف دیگر قانون اساسی طب -

انتخاب کند و همچنین در وکیل شکایتی کند، می تواند برای اثبات ادعای خود 

ود نسبت به  انتخاب وکیل صورت طرح دعوی علیه او می تواند برای دفاع از خ

  مبادرت نماید.

 حق آزادی ارتباطات و مراودات-5

بر این مهم تأکید دارد؛ این اصل هم حقوق شخصی و هم حقوق  33همانگونه که در حقوق شخصی نیز ذکر گردید اصل 

 قضایی محسوب می گردد.

از این حق خود سوء این اصل اگر افرادی بخواهند البته در برخی مواقع در شرایط خاص مطابق  -

و از امکانات عمومی به نفع خود بهره  استفاده کنند و به نفع دشمنان و بیگانگان جاسوسی کنند

برداری کنند؛ قانون به افراد معینی این اجازه را داده که نامه ها و گفتگوهای تلفنی اشخاص را 

 بازرسی و کنترل نمایند.

 ید شدهرعایت حقوق بازداشت شده و زندانی و تبع-6

 باید نسبت به او موارد زیر رعایت گردد: اگر شخصی بازداشت شد 23مطابق اصل 

 الف( ابالغ و تفهیم موضوع اتهام با ذکر دلیل کتبی بالفاصله بعد از بازداشت

 ساعت 33ب( ارسال پرونده مقدماتی به مراجع قضایی حداکثر ظرف 

 ج( فراهم کردن مقدمات محاکمه در اسرع وقت

متخلف، طبق قانون مجازات می شود. همچنین قانون اساسی در اصل  ؛در صورت عدم رعایت البته  -

که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید  کسی مقرر می دارد که: هتک حرمت و حیثیت 29

  شده؛ به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
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 علنی بودن محاکمات-7

ظارت و کنترل دستگاه های حکومتی، من جمله محاکم با مردم است. جریان دعاوی در جوامع ززاد، ن

عمده و مهم از طریق مطبوعات به اطالع مردم می رسد و موجب می شود که دادرسان از اعمال اغراض 

خصوصی و تضییع حقوق متهم و تجاوز به ززادی او خودداری کنند. در مقابل دادگاه هایی که در 

داد تشکیل می شود، غالبا سرّی و دستوری است و هدف اساسی از زن ها صدور حکم کشورهای استب

برعلیه متهم و محکومیت وی و تحصیل مجوزی برای مجازات است. دراینگونه دادرسی ها ززادی دفاع 

محدود است و مطالبی که متهم در برائت خود ابراز می دارد؛ مکتوم می ماند و قضاوت بدون دغدغه از 

 عمومی به صدور حکم مبادرت می ورزند. اعتراض

محاکمات علنی انجام می شود و حضور »ر می دارد:خود مقر 563انون اساسی ما در اصل خوشبختانه ق

 خواهد بود: افراد بال مانع است و فقط در دو صورت زیر است که محاکمات غیر علنی 

 یا نظم عمومی باشد. الف( وقتی که به تشخیص دادگاه علنی بودن زن منافی عفت عمومی

  «ب( در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

 جبران خسارت مادی یا معنوی از متضرر بر اثر اشتباه یا تقصیر قاضی-8

گاهی اتفاق می افتد که بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص 

 متوجه کسی می گردد. عنویضرر مادی یا م

موازین اسالمی ضامن است در این صورت قانون اساسی مقرر نموده که در صورت تقصیر، مقصر طبق 

و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم إعاده حیثیت می 

 (583گردد.)اصل 

مورین یا واحدها و آیین نامه های بت به مأنس دممررسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات -9

 دولتی و شکایات آنان از طرز کار سه قوه

« دیوان عدالت اداری»دیوانی را زیر نظر رئیس قوه قضائیه به نام  582قانون اساسی طبق اصل             

 «تیمه های دولزیین نا»و « واحدها»و یا « مأمورین»پیش بینی نموده است که نسبت به اعتراضات مردم به 
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ز به شکایات مردم از طردانسته که  شورای اسالمیمجلس وظیفه  اصل نودرسیدگی کند. همچنین طبق 

 کار سه قوه رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در موردی که مربوط به عموم باشد؛ به اطالع همگان برساند.

 مهم است. وجود دارد که عهده دار این 09کمیسیون اصل کمیسیونی در مجلس به نام 

 رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه-11

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در »؛ 567به موجب اصل 

محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی 

 «زین اسالمی معین می کند.را قانون بر اساس موا

( 5261( و قانون احزاب)5263شورای اسالمی قانون مطبوعات)در این زمینه مجلس  -

 را تصویب کرده است.

 اصل قانونی بودن مجازات هاإعمال  -11

ات مجاززن را برای افراد مقرر کرده این است که حکم به  یکی دیگر از حقوق قضایی که قانون اساسی

 (566و  26)اصل .و به موجب قانون باشد 8دگاه صالحباید از طریق دا

 عمال اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانونإ-12

اثر قانون اصوالً نسبت به زینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. دلیل این مطلب مطابقت مفاد این 

حقوق اسالمی زمده  که در« 7قبح عقاب بال بیان»و با قاعده ی « 2سوره ی إسراء 53زیه »اصل است با 

 (قانون اساسی569)اصل است.

 

                                                           
 دگاه صالحیت ذاتی و نسبی و محلی داشته باشد. ؛ آن است که دا26منظور از دادگاه صالح طبق اصل .7
 «و ما تا رسولی نفرستاديم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد.» ؛«وما کنّا مُعذّبین حتی نبعث  رسوالً»....  .2

یست. نمجازات بايد به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب عمل مقرر شده و هیچ عملی به موجب قانون متأخر مستوجب مجازات  .2

 قانون مدنی بر اين مهم تأکید دارد. 4مجازات اسالمی و ماده  2قانون اساسی  و ماده  767اصل 
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 8اصل برائت-13

اصل برائت یکی از اصول چهارگانه عملیه است که در اصول فقه از زن بحث می شود و در اصطالح به 

 28بزهکار و خالفکار نیست؛ مگر زن که خالفش ثابت شود.)اصل  : هیچ کس مجرم،معنای زن است که

 بر این مهم تأکید دارد.(

 رار به غیراصل عدم اض-11

قانون اساسی حدود ززادی عمل فرد را اجرا و اعمال حق خویش مشخص نموده ولی در اصل 

 چهل زنرامحدود به عدم تجاوز به منافع عمومی و واردزوردن ضرر به دیگران نموده است.

 

  اه يآزاد مبحث سوم:

 و بوده زيگنا غرورآن  هار در رزهامب.شدانب محبوب و پسند دل يآزاد قدر به يا کلمه چيه اه ژهاو نايم زا دياش

 .دنا ختهاب ناجآن  هار در يدايز ياه نانسا

 ياه ريتفس مورد ناوافر که ستا يتاکلم جمله زا و رداد يوتامتف فيراتع مختلف ياه هادگيد راعتبا به يآزاد

 .ستا گرفته راقر ضينق و ضد

 ستا نيا ؛فتايدر ناتو يم دنا کرده يآزاد زا حقوق و ستايس يالمع فيراتع و ريساتف يماتم ما بين زا که چهآن

 .دنا کرده فيتعر و ريتفس«  عنالما عدم»  به ار يآزاد يامعن غلبا که

 هچآن و دهد مانجا دهد يم و دهاد زهاجا ونناق که يراک هر شداب شتهاد حق نانسا که نيا يعني يآزاد : ويمنتسک

 2.نگرددآن  مانجا به مجبور ستينآن  رد وا حصال و کرده منع ونناق که

                                                           
 برائت واژه ای عربی و به معنای رهايی، بی گناهی و پاکدلی است. .7
 274روح القوانین، ص  .2
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 نانسا تن و روح يآزاد  ؛يمسالا ياه موزهآ نظر زا يآزاد ي مرحله نيونخست يقعاو آزادي از نظر اسالم: يآزاد

 يم ناطيش سجن زا يياره به دعوت ار نانسا يمسالا عتيشر يزيچ هر زا قبل و ،ينانفس تالياتم و تاشهو زا

 .ديانم

 برابر در فقط خضوع و يبندگ و ستاخد ريغ چهآن  هر عتاطا ينف :يعني يآزاد مسالا نظر زا گريد رتاعب به

 نانسا يلاتع و لماتک عنام که يملاعو هيکل نبودن و رفع يعني يآزاد ؛گريد ريتعب به و ،نشيفرآ مانظ و يهست لقاخ

 هار رس زا عنامو نيا رفع جز يهدف زين يلها نامبرايپ صوالا)  .شداب يم وا ينانسا تيشخص و اه داستعدا يتجل و

 . ( دنا شتهاند نانسا

 را داشته باشد؛ مشروطعبارت است از اينکه شخص اختيار انجام دادن هرکاري  ،ساده و قابل فهم از آزاديتعريف 

به اينکه ضرر به ديگري نرسد؛ اين شرط آزادي هرکسي را در مقابل ديگري محدود مي سازد.مبين حدود آزادي 

 قوانين موضوعه اند.اشخاص 

 روعمش ياه يآزاد نيمات به موظف ار دولت ،يمسالا تفکر ينامب و بعامن زا مالها اب يمسالا يجمهور يساسا ونناق

 (  1 صلا 1 بند)  ديانم يم ناريا ملت ونيونناق و

 

  :يآزاد ماقسا

 راستثما و تملک رگونهه زا صاشخا تن که ستاآن  منظور :( يفرد يآزاد)  يشخص يآزاد اي تن يآزاد(  1

 .ديانم يفرد راستثما دناتو ينم يمامق چيه و  کس چيه و شداب يم آزاد

 :گردد يم صلاح جهينت دو يآزاد نيا زا

   يفکر ای و یجسم یبردگ زا عما یبردگ و نانسا تملک منع( لفا  

 وا که شتاد حق نیاد ،کند ءادا ار خود نید ستناتو ینم ونیمد گرا که بود نیا بر رسم درگذشته)  يراجبا راک میتحر( ب   
 (.دیانم راداو يراجبا راک به ای  زداس خود  برده شیخو طلب دلامع کستهالا ات ار

 ....و دنا مدهآ ايدن به آزاد بشر دافرا ماتم کند يم نايب کي دهام در بشر حقوق يناجه هيمعالا

 .ستا ستهناد ممنوع ارآن  ستد و داد و يبردگ ،4 بند در و
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 . رداد ديکات مسئله نيا بر 41و اصل  4 بند و 2 صلا 1 بند يساسا ونناق

 يگريد بنده و برده اي و يگريد ياقآ نايدمآ زا کي چيه مردم يا :ديافرم يم( ليه السالمع) يعل ماما :مسالا نظر زا

 .ستين يزايمتا يگريد رب ار يکس و دنا مدهآ ايدن به آزاد ناکسي طور به اه نانسا يماتم بلکه دنا نشده دهيفرآ

  :دياعق و رافکا يآزاد(  2

 که يموضوع هر رهاب در رداد حق فرد هر که ستا نيا يآزاد نوع نيا زا منظور :شهيدنا و فکر يآزاد(  لفا

 ديپد يملاعو و دهد راقر کنترل مورد ار وا تاکادرا و رافکا ،شداب شتهاد حق يکس کهآن  بدون کند فکر هدابخو

 ( 1 صلا 4 بند. ) گردد وا حيصح تاکادرا رشد عنام و يفکر قاختنا به رمنج که وردآ

  23صلا دياعق شيتفت تيممنوع :دياعق يآزاد( ب 

 :( يسايس يآزاد)  تاعاجتما يآزاد( 3   

 ليتشک زيمآ لمتامس ياه تيجمع و معامج هناآزاد رداد حق کس هر :21 دهام 6 بند بشر حقوق يناجه هيمعالا

 ارآن  21 و 21 صولا و 1اصل 1بندقانون اساسي کشورمان در  ( اه کشور يساسا نيناقو غلبا دييات مورد)  .دهد

 .کند يم قيتصد

 :ستا دهيگرد ريز مورا به مشروط يآزاد نيا فوق صولادر  

 .دیانم نقض ار یمسالا يجمهور ساسا و یمسالا نیزامو ،یمل وحدت ،يآزاد ،لستقالا صولا دیانب يآزاد نیا(  لفا

 .ستا  ممنوع شداب معهاج دافرا بارعا موجب که يزیچ هر و(  سرد و گرم) حسال حمل اه ییامیهپار و تاعاجتما در(  ب 

 .شداب مردم تاداعتقا و  مسالا ینامب لمخ نباید(  ج 

 :بيان و مطبوعات آزادي (1

ی اسالم یا حقوق عمومی باشند؛ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبان: »44موجب اصل  به

 ،ززادیایران اسالمی جمهوری سیمای در صدا و» بیان می کند: 375و در اصل  «تفصیل آن را قانون معین می کند.

 «گردد. کشور باید تأمین مصالح و اسالمی موازین و نشر افکار با رعایت بیان
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 :يمدن يآزاد( 5    

 مانجا زا دافرا منع حق يحدا و رنداد يتيلافع گونه هر حق ونناق رهياد در دافرا که ستاآن  يآزاد نيا زا منظور

  :زا دنا رتاعب اهآن  هما که ستا يمتعدد قيدامص ياراد يآزاد نوع نيا رداند ار يونناق لاعما دناد

 (  11 ،13 صلا)  متاقا محل و مسکن باتخنا در يآزاد( لفا

 (  48 صلا)  شغل باتخنا و شهیپ و کسب باتخنا در يآزاد( ب

  :شوند غلامشآن  يمتصد ندناتو ينم دافرا که يردامو

 و بتاطب ،لتاوک :مثل رداد يکيتکن و يفن و يعلم صاخ طياشر به زاين که يغلامش در يتصد... 

 ضرب و تامهم و سلحها فروش و ديخر و ديتول مثل :شداب يم دولت راحصنا در که يغلامش در يتصد 

 ...و ساسکنا راتشنا و سکه

 زا يصنعت تاموسس زا يبعض و دنامع در راک مثل رداد صاخ يجسم ناتو به زاين که يغلامش در يتصد 

 دهش منع نآ در ناکودک و نازن لاشتغا که يزاس روتاب و يزاس تيکبر و هنآ ذوب ياه هنارخاک ليقب

 .ستا

 و راقم تالآ فروش و(  خوک و باشر) نجسه نايعا :مثل ماحر غلامش در لاشتغا منع... 

 :منقول ريغ و منقول لاموا تملک در يآزاد(  ج

 رد يتاتصرف لکام ذنا بدون دناتو ينم کس چيه و رنداد ار خود منقول ريغ و منقول لاموا تملک حق صاشخا

 (. ستا ستهناد مصون تعرض زا ار دافرا لام 22 صلا) .شنداب شتهاد وا لام

 :اه يآزاد ماقسا رياس(  5

  34 صلا(  عهیش ریغ)  یمسالا فرق به مربوط يدآزا 

  42و  31 لوصا(  یحیمس ،یمیکل،یزرتشت)  ینید ياه  تیقلا به مربوط ياه يآزاد 

  35 صلا.ناریا در موجود لیاقب و ماقوا به مربوط ياه يآزاد 
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  اه تیمصون مبحث چهارم:

 و ضرب،تلق رينظ)  يتعرض و وزاتج گونه هر زا دافرا که نيا يعني :تيمنا گريد رتاعب به اي و تيمصون فيتعر

 نيزاوم ساسا بر و وستا ينانسا تيثيح و شئون يفامن که يعمل هر و(   يونناق ريغ ياتهازاومج.. .و حبس و جرح

 .شداب ناما در شدانب يونناق و يمنطق

 " شداب يم تيمنا بشر ي ستهاخو نيتر مهم يآزاد زا قبل و نان زا بعد " :مشهور سخن

 لنديام اطبع  گردند يآزاد و تيمنا مرا دو زا يکي باتخنا به ريمخ دافرا هاگ هر که شده بتاث هم تجربه به 

 .بخشند تانج کتهال رخط زا ار خود لام و ناج و کنند تيمنا يافد ار يآزاد

 

  :ناریا یمسالا يجمهور یساسا ونناق در تیمصون

 يشخص تيمصون     

 يياقض ياه تيمصون 

 

 :شخص (تيمنا) تيمصون _1

 شغل و مسکن ،حقوق ،لا،مناج تيثيح تيمصون  (22 صلا... 

 ونناق يامبن به صاشخا يريدستگ (32 صلا  

 فکر و دهيعق شتناد ثيح زا تيمصون (23 صلا  

 دياعق شيتفت عدم ثيح زا تيمصون (23 صلا  

 عطالا کسب و رارقا گرفتن يابر.. .و شکنجه ثيح زا تيمصون (37 صلا  
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  يياقض(  تيمنا)  تيمصون -2

 ستا دولت فياوظ زا يکي مردم همه يابر هندالاع يياقض تيمنا نيمات(  3 صلا 4 بند. 

 و لتاعد تحقق و يعاجتما و يفرد حقوق زا عادف و ينابيپشت ؛هيياقض ي قوه يتشکل فلسفه ( 156 صلا 

 .ستا دهيگرد نييتع معهاج در مشروع ياه يآزاد و عدل گسترش و مهاع حقوق يايحا

 و دشاب يم هيياقض قوه ملت حقوق يايحا و حفظ مناض هادستگ نيتر مهم :تاقض تيمصون ( 164 صلا 

 دغدغه بدون و بوده يشغل تيمنا ياراد دياب طياشر جداو يضاق.دنده يم ليتشک تاقض ارآن  يساسا رکن

 .کند حکم ديرس چهنآ به يا

 گرفت هداخو صورت دولت قيرط زا رتاخس نيمات يضاق هاشتبا صورت در ( 181 صلا. 

 

 (662 ات 611 صولا)   هشتم فصل – يرهبر و تيوال الف(

 ( 611 ات 611 صولا)  هفتم فصل –(  اهاشور)  اشور  (ب

 (  6 صلا( )  يناهمگ بلامتق تيمسئول)  يناهمگ رتانظ  (ج

  هناگ سه ياقو د(              

 –

 –

 – 
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