
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى 

 1جزوۀ حقوق اساسى 
 دکتر امید مالکریمیآوری: جمع 

 (دانشگاه  و عضو هیأت علمی )وکیل پایه یک دادگستری
 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است! حیرت 

تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و !  هسوترین در مهماز    ،اساسیکیه که ندونه درس حقوق  
ِت منابع میساده طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار شوند کتاِب جزوهفهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ

ارشد و  ی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیاختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه 
آزمون علی در  داوطلبان شرکت  مانند  الخصوص  ده توصیه می دکتری    و  ارشدهای تخصصِی حقوقی  بگم:  باید  به طور ها جزوۀ  شود. ضمنًا  رواِن حقوقی که  و  َسُبک 

( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میشگفت 
( اینه و ... آیین دادرسی مدنی حقوق مدنی، آیین دادرسی کیفری و سایتم )مثِل جزواِت شده در وبدر این نوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته تمرکز اصلی کار من  کنید!پیدا می

دگی در رشتۀ  آموزش و نویسن  که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن سایِر گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدِف من است که متفاوت باشم و در حوزۀ
هایی رو که با یه ویژگِی خاص، هام مثِل گاِو بنفش باشه که واقعًا در خوِر توّجه باشه. حتمًا دیدید آدمخوام نوشتهحقوق، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می

های نویسی« و آوردِن مثالخوام با »سادهخودشون رو دارن؛ من هم می  زنن یا یه مدل موی خاِصّ دن؛ مثاًل عینک زرد میفرد نشون میخودشون رو متفاوت و منحصربه 
خوام از این جمله  توّجه باشه. نمی خوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبفهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن کمترین میساده

 هایی که به رایگان در دسترس دانشجویاِن حقوق گذاشتم، نشون دادم. بودن« رو در جزوهبودنه«. من این »متفاوتت، متفاوت ها بگم ولی »کلید موفقیایکلیشه
های هر سال،  های آزمونآخرین تغییرات قوانین و تست  های جدید وو حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفصل  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت  

شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از  شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ به روز می
( رو دنبال omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )وای حقوقی« است که میهاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتبقیۀ کارگاه 

یا   پیامک  09352213175باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارسی به شمارۀ    کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم
 .مینک نو تعلمّط  شهجزواِت جدیدی که نگارش میکنید تا از آخرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و   اپواتس

 
برداری از آن، تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهوّجهت

خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و    آور است. نگارنده، سپاسگزارِ باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانبدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می
 « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه
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 مقدمه
ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. ما اوون قدیما که را آموزش خواهیم داد به گونه   1اساسی    به صورت چریکی، کِلّ حقوق

  سلمبۀ چِقرِ سری اصطالحات قلمبهگرفتیم با یک مون میرو دست  هاکتاباین  کردند. وقتی  رو معرفی می  اصلیدانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای  
شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو  رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصله شدیم که ازش چیزی نمیحقوقی مواجه می 

گفت و بعد، برامون های روشن برامون قّصه میثالدونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مفهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیهای دورۀ کارشناسی نمیدر سال
ها،  های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکههای اخیر که »شبکه شد! در سال خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو می 

حقوق اساسی گویی«؛ خالصه اینکه،  اگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »ساده ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستها و هشتادیدهه هفتادی 
 دم! کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم میرو به طور کامل می

 !؛ تقدیم هب گمنامان اه تقدیم نشده استحال هیچ هب آن قدیم هب تمام کسانى که اتهبت 
 مقدمه

گونه  اند و از طرف دیگر قدرت حاکم. همانسیاسی از فرمانروایان و فرمانبران ترکیب شده است. از یک طرف افراد و اشخاص قرار گرفتهجامعۀ  
تند.  که فرمانبران )افراد، اشخاص، شهروندان( با یکدیگر ارتباطی دارند با فرمانروایان )اشخاص و نهادهای حاکم( نیز دارای انواع روابطی هس

کند و بر پایه و اصول و قواعدی آنها  بندی میع این روابط پیچیده و چندُبعدی مورد توجه حقوق است. علم حقوق کلیۀ این روابط را چارچوبمجمو 
 پردازد.های مهم حقوق است که اختصاصًا به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران مینماید. حقوق اساسی یکی از شاخه را تنظیم می

 

 مفهوم جامعۀ سیاسی 

های بشری اعّم از خانواده، قبیله، عشیره، روستا، شهر، کشور و نظایر آنها جامعه به معنی اعّم کلمه هستند.  بندیشناسی، کلیۀ گروهاز دید جامعه
روابطی از نوع اجتماعی آن محقق  بندی انسانی  دهنده گروههای تشکیلیابد که بین افراد و گروهمفهوم جامعه، زمانی واقعّیت و مصداق خارجی می

افراد و گروهمی باشد، انسجام جامعه بیشتر و سیر به سوی آن کمال  بندی آن پیچیدهتر و شبکه ها، هر چه گستردهشود. روابط متقابل بین  تر 
 مشهودتر است.

شود و به سبب متفاوت بودن روابط، از خالل آن متولد میها و ایجاد ارتباط از نوع اجتماعی  ناپذیر افراد و گروهجامعه به دنبال گردهمایی اجتناب
 گردد. شود و این قدرت به وسیلۀ فرومانروایان إعمال میجامعه چهرۀ قدرت ظاهر می

 

 قدرت سیاسی 

از    نهد و عواملی نظیر نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سود عام کهجامعه، سریر )تخت( قدرت است. قدرت در جامعه پا به عرصۀ وجود می
آورد و به نهادهای سیاسی  کند و به تدریج از حالت شخصی درمیبندی میمظاهر الزامات فرمانروایی است اجبارًا قدرت را در قالب حقوق صورت

 سپارد.می

اسی جامعه ای از قدرت، نظیر حکومت و تمشّیت امور سیهای نهادین موجود در جوامع سیاسی که هدف آنها إعمال نوع ویژهآن دسته از قدرت
 آیند.باشد، قدرت سیاسی به معنای واقعی کلمه به شمار می
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یا اراده قدرت یعنی در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که به وسیلۀ آن ای را به فردی یا گروهی ها بتوان بر شخصی یا چیزی تأثیر گذاشت و 
هنگامی واقعی خود را داراست که ظرفیت و قابلیت آن را داشته باشد تا دیگران   تحمیل کرد و یا تصمیم اتخاذ کرد و آن را مرحلۀ اجرا درآورد. قدرت

کننده  ای از قدرت بتواند به عنوان عامل تعیینرا وادار به انجام امری یا رفتار مشخصی کند. اگر جامعه به مرحلۀ تکامل خود برسد و نوع ویژه
یافته همان جامعۀ سیاسی )دولت  سی به وجود آمده است. از نظر ما جامعۀ تکاملسرنوشت کلی جامعه بر همۀ اعضای آن تحمیل شود قدرت سیا

یافته و ویژه، همان قدرت سیاسی است؛ بنابراین جامعۀ سیاسی و قدرت سیاسی دو مفهوم  ـ شهر، دولت ـ کشور و غیره( است و قدرت تکامل
 اشته باشد:اند. برای اینکه جامعۀ سیاسی شکل بگیرد باید شرایط زیر را دتوأم

 دهندۀ جامعه باید نسبت به این کلّیت احساس تعلق کنند. اعضای تشکیل .1

 جامعه باید به آن درجه از یکپارچگی و استقالل برسد که بتواند در برابر دنیای خارج، همانند کلیتی متمایز جلوه کند. .2

 قدرت موجود در درون جامعه از نوع سیاسی آن باشد. .3

 الت ابتدایی و شخصی خارج شده و به مرحلۀ بلوغ و انسجام و تکامل رسیده باشد. بندی اجتماعی از حسازمان .4

 نظم هنجاری مستقر باید از خصلت حقوقی برخوردار باشد.  .5

 گردد:در صورت فراهم شدن شرایط فوق جامعۀ سیاسی محقق شده است که در سه خصوصیت زیر از سایر جوامع متمایز می

ی است .1
ّ
کس نیست که عضو دولت ـ  گیرد. هیچهای انسانی را در برمیجامعۀ سیاسی مجموعه فعالیت  :جامعۀ سیاسی فراگیر و کل

 کشوری باشد و بتواند از مقررات و موازین حاکم بر آن شانه خالی کند. 

میل  آن کس که در جامعۀ سیاسی متولد شود، از همان آغاز، موازین و مقررات جامعه بر وی تح  جامعۀ سیاسی خصلت الزامی دارد: .2
کند باید بار آن را تحمل نماید و در صورتی که آن را ترک کند و به جامعۀ دیگری وارد شود، در جامعۀ گردد و تا هنگامی که در آن زندگی میمی

تحمیل    سیاسی جدیدی که برگزیده است، باز بیرون از ارادۀ خود به الزامات آن نیز باید گردن نهد. در واقع جامعۀ سیاسی بر انسان الزاماً 
 شود. می

تواند  ها میقدرت سیاسی دارای آن چنان امکانات و ابزارهایی است که به واسطۀ آنکند:  قدرت، در جامعۀ سیاسی قاهرانه عمل می . 3
ی و  اجرایی نظیر نیروهای نظامهای ضمانتارادۀ فرمانروایان را به فرمانبران تحمیل نماید. مقاومت در برابر قدرت سیاسی، از طریق سازمان

الزام انتظامی در هم می یا گروهی قواعد  یا در برابر تصمیمات آن گردن افرازند دستگاه  شکند. اگر فرد  آور جامعۀ سیاسی را نقض کنند و 
 اجراء تعقیب و مجازات را إعمال خواهد کرد.قضایی و نظام ضمانت

 

 مفهوم حقوق اساسی 

ها و نهادهای سیاسی و وظایف و اختیارات قوای عالیۀ و نیز  حکومت و سازمانحقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که شکل  
 نماید. باشد، مشخص میکند و همچنین حقوق عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام آنها میروابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می

گردد عنای این است که آثار و نتایج آن به عموم افراد یک ملت مربوط میحقوق اساسی دارای دو صفت عمومی و اساسی است که صفت اول به م 
ها ترین مسائل انسانترین مسائل مربوط به جامعه مثل: حکومت و تشکیالت آن و یا اساسی ای از حقوق که از اساسیو صفت اساسی یعنی رشته

 کند. های فردی و اجتماعی و غیره بحث میمثل حقوق آزادی

 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدهیدواتساپ  09352213175به   قضاوتو  وکالتهای آزمون رایگانجهت دریافت جزوات      دکتر امید مالکریمی 1حقوق اساسی جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

4 
 

 ق اساسی منابع حقو

 منابع نوشته .1

شود، معمواًل دارای اصول و قواعد  قانون اساسی: قانون اساسی که شالودۀ حکومت هر کشور و چهارچوب اساس حقوق آن محسوب می .1
های فردی  اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود و اختیارات و وظایف هر یک و تشکیالت و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادی 

شان بر  باشد؛ و در کشورهایی که ادارۀ اجتماع و حکومتهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور میگذاری و سیاست  و اجتماعی
 رود.ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار میمبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم

قانون اساسی و در واقع دنبالٔه موسع آن هستند. وضع قوانین یادشده جزء صالحیت اجباری   قوانین ارگانیک: به مثابٔه تدبیری برای اجرای .2
شود چراکه در متن قانون اساسی امر به وضع آن شده است. در مقابل، قوانین عادی بنا به مصلحت جامعه و نیازهای  پارلمان شمرده می

 شوند. دارد وضع میموجود و با توجه به صالحیتی که پارلمان در تصویب قوانین 

گذاری، به ویژه آن دسته از قوانینی که به نحوی مبّین ترسیم قواعد اساسی در عمل هستند و بررسی قوانین عادی: مصوبات مجالس قانون .3
 آنها برای فهِم بهتر اصول قانون اساسی الزم است.

 اجرایی و تصمیمات هیأت دولت و وزیران و مسؤوالن سیاسی کشور.ها ماهوی و نامهها، آیین نامهأعمال قوۀ مجریه: نظیر تصویب .4

 کننده: مانند شورای قانون اساسی در فرانسه یا شورای نگهبان در ایران.های کنترلآراء دستگاه  .5

ن نظارت سیاسی،  ها و یا تعیین مسؤوال ها، استیضاحمذاکرات مجالس و قانونگذار: به ویژه برای بررسی سایر أعمال قوۀ مقننه، نظیر سؤال .6
 اداری یا مالی. 

اساسنامه .7 حقوق،  علمای  سایر  و  اساسی  حقوق  علمای  مهم  آثار  نظیر  مدارک  و  اسناد  مرامنامهسایر  و  اعالمّیهها  احزاب،  و های  ها 
 ها، خاطرات و امثالهم.حالهای سازمان سیاسی، آثار رجال سیاسی شامل شرحگیریموضع

 ا رهبران آنها. احکام و فرامین رؤسای کشورها ی .8

 منابع عرفی .2

آورد که  ای پدید میها تکرار، عرف و عادات خاِصّ سیاسی خود را در زندگی هر جامعهشیوۀ اجرای قوانین و عملکردها، قاعدتًا پس از مدت
یز، مانند سایر گیری قواعد عرفی در زمینۀ سیاسی ندر نحوۀ اجرای حقوق اساسی آن جامعه اثرات غیر قابل انکاری خواهد داشت. شکل 

آور شدن این قواعد در اثر عملکرد مداوم و مستمر آنها دارد. در حقوق اساسی کشوری مانند انگلستان نقش  قلمروها نیاز به گذشت ایام و الزام
د که بخش  گوین های حقوق اساسی میگیری و حتی نحوۀ اجرای رژیم پارلمانی ُموِجد مقرراتی شده است که به آن کنوانسیونعرف در شکل

 دهد. عظیم منابع حقوق این کشور را تشکیل می

 مددگیری از سایر علوم اجتماعی  . 3

توان تنها برای تر کارکرد نهادهای سیاسی است، بنابراین نمیاز آنجا که هدف بررسی و مطالعۀ این رشته از علم حقوق، شناخت هر چه واقعی
های علمی آن، حقوق اساسی شناسی سیاسی و روشاکتفا کرد. امروزه توجه هر چه بیشتر به جامعهشناخت کلیۀ ابعاد موضوع به چند سند نوشته  

 تر کرده است.های زندگی اجتماعی نزدیکرا از دایرۀ تنگ تفسیر لفظی رهایی بخشیده به واقعیت
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 مفهوم قانون اساسی 

ن یا پراکندهقانون اساسی در مفهوم عام به کلیۀ قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی،   شود که مربوط به قدرت و انتقال اجرای آن  ای گفته میمدوَّ
ت توزیع  است؛ بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوۀ تنظیم آنها و همچنین کیفیّ 

ساسی است. قانون اساسی از یک سو حّد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت  قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمرۀ قواعد قانون ا
 کند. )نهادهای فرمانروا( و از سوی دیگر حدود أعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزۀ حقوق فردی رسم می

 توان داشت این چنین است: تعریف دیگری که از قانون اساسی می

های فرد و جامعه و روابط  د و مقرراتی است که حاکم بر اساس حکومت و صالحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی قانون اساسی مجموعه قواع
باشد؛ بلکه بیانگر حقوق و تکالیف  ها است. ضمنًا قانون اساسی بر خالف سایر قوانین شامل دسته یا طبقۀ خاّصی از افراد اجتماع نمیمابین آنفی

 باشند.شان در این قانون سهیم مینظر از مقام، حرفه، شغل و موقعیتاست که صرف تمامی افراد یک ملت و کشور

 

 های وضع قانون اساسی چگونگی و روش

های خاّصی که مشمول مقررات ای برخوردار است، لذا در تدوین آن از شیوهاز آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه
با تشریفات جداگانهاشد استفاده میبای میپیچیده از سایر قوانین تهیه و تنظیم میشود و ضمنًا  گردد. به همین جهت معمواًل کشورهای ای 

 پردازیم: کنند که ذیاًل به شرح آنها میهای مختلفی استفاده میمختلف جهان در این امر از شیوه

که در گذشته در کشورهای باشد. چنانقانون اساسی، سلطان یا حاکم آن کشور میدار برای وضع و تدوین  در بعضی از کشورها مقام صالحیت  .1
گردید؛ و این سلطان بود که کلیۀ مقررات حاکم بر نظام و حتی شکل سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سالطین تهیه و به ملت اعطا می

قمری( فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین    1324شمسی )  1285الثانی  جمادی  14که در کشور ما نیز در  کرد. چنانحکومت را تعیین می
 شاه قاجار به ملت داده شده که متعاقب آن مجلس ملی تشکیل شد و اقدام به تدوین قانونی اساسی نمود. 

اساسی را بر عهدۀ امروزه در برخی از کشورهای دموکراتیک، معمواًل مقام صالحیتدار برای وضع قانون اساسی را مردم دانسته و تدوین قانون   .2
 گردد:اند، این شیوه به طریق إعمال میها قرار دادهها و بر اساس خواست و ارادۀ آن ملت

 کنند. واسطه که مردم مباشرتًا با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی میالف ـ طریق مستقیم و بی

وکالت به نمایندگان یا وکالی خود حِقّ تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود ب ـ طریق غیرمستقیم و با واسطه که مردم با اعطای نیابت و  
اساسی واگذار می قانون  تدوین  به  و  ... جمع شده  و  یا »مجلس خبرگان«  نام »مجلس مؤسسان«  به  در مجمعی  آنها  نمایندگان  که  کنند 

 پردازند. می

 اند.عایبی هستند لذا بعضی از کشورها تلفیقی از دو طریق فوق را برگزیدههای مذکور دارای اشکاالت و ماز آنجایی که هر یک از شیوه

ای را برای تهیۀ و تنظیم قانون اساسی انتخاب ، در این روش مضاعف ابتدا مردم عدهمؤسسان ـ رفراندوم یا طریق خبرگان ـ رفراندوم طریق  .3
های مردم گردد که در این شیوه چنانچه خواستهود مردم تأیید و یا رّد میکنند که پس از تهیۀ آن به وسیلۀ منتخبین مردم، دوباره توسط خمی

گردد. به عنوان مثال قانون اساسی سال در مرحلۀ اول در متن قانون برآورده نشده باشد، مورد قبول واقع نشده و مجددًا تهیه و تنظیم می
مردم رد شد و برای بار دوم مجلس مؤسسان تشکیل دادند و    فرانسه پس از تصویب توسط مجلس آن کشور طی رفراندومی از طرف   1946

 متن مورد قبول دیگری را تصویب کردند.
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در نظام جمهوری اسالمی که قانون ُمنَبِعث از اراده و خواست مردم نیست، بلکه منشأ آن دستورات و احکام صادره از جانب خالق متعال و  .4
با نظرخواهی از مردم بر  حکیم و علیم و قادر مطلق است و توسط کتاب و   سنت در اختیار ماست که به وسیلۀ خبرگان در دین، تنظیم و 

  1358آذر    12پرسی  استنباط خبرگان از مکتب و قوانین اسالمی صّحه گذارده شده همانند قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در همه 
 مورد تأیید نهایی ملت قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شد.

 

 محتوای قانون اساسی 

 شود: محتوای قوانین اساسی دنیا معمواًل از دو بخش یا بیشتر تشکیل می

گذار عادی است. مقدمۀ قانون  بخش قانونهاست که الهامهای ملتالف ـ مقدمۀ قانون اساسی معمواًل حاوی کلیات، اهداف، اصول کلی و آرمان
فلسفۀ سیاسی دو اساسی اعالم  ایدئولوژی،  آزادی کنندۀ  انسان و حقوق و  از جامعه و  تلقی آن  های فردی و اجتماعی لت و نظام حاکم و طرز 

 باشد. می

اجراست؛ ب ـ قسمت اصلی قانونی اساسی و به معنای أخِصّ آن دربرگیرندۀ اصول و احکام حقوقی هر قانونی بوده و ضمن اینکه دارای ضمانت
 باشد.های نظام مربوطه و نیز روابط بین دولت و ملت و ... میابط بین نهادها و سازمانکنندۀ ساختار تشکیالت حکومت و دولت و رو بیان

سی ج ـ مؤخره یا خاتمه که ممکن است حاوی مبانی و نکات زیربنایی و مستندات قانون و یا نکاتی از این قبیل باشد، نظیر آنچه در قانون اسا
 جمهوری اسالمی ایران آورده شده است. 

 

 تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین 

هایی با سایر قوانین دارد که البته این تمایزات در کشورهایی که قوانین  قانون اساسی در هر کشوری به دلیل اهمیت خاص خود معمواًل تفاوت
 مدّون دارند بیشتر محسوس و مشهود است. اهم این تمایزات عبارتند از:

 از لحاظ وضع و تصویب  .1

 شود. وضع و تصویب قانون اساسی در هر کشوری دارای تشریفات و مقرراتی است که برای وضع و تصویب قوانین عادی رعایت نمیمعمواًل 

 از لحاظ تفسیر .2

شود، تفسیر آن هم توسط مراجع یا محاکم خاّصی طوری که تصویب قانون اساسی به عهدۀ مرجع خاّصی قرار داده میبدیهی است همان
قانون اساسی( ولی تفسیر قانون   73اًل در جمهوری اسالمی ایران، تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسالمی )اصل  شود مثانجام می

 قانون اساسی( 98باشد )اصل  اساسی به عهدۀ شورای نگهبان می

 از لحاظ تجدیدنظر یا ثبات و دوام  . 3

 د. شونقوانین اساسی کمتر از قوانین عادی دچار تغییر و تبدیل، واقع می

 از لحاظ رتبه و درجۀ اعتبار  . 4

 رود.قانون اساسی در رأس قوانین هر کشور قرار دارد و به عنوان محور اصلی و اساسی تمامی قوانین به شمار می
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 های الزم قانون اساسی ویژگی

 شد: ترین آنها به شرح زیر است، باترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرایطی که مهمقانون اساسی که مهم

های قانون اساسی هر کشوری باید مبتنی بر یکسری اصول و معیارهای خاص ملت و اجتماع مختِصّ خود باشد؛ و با در نظر گرفتن ارزش .1
 های زیربنایی موردنظر باشد.خاِصّ جامعۀ خود تهّیه و تنظیم گشته و اصول مختلف آن هم نتیجۀ منطقی همان اصول و معیارها و ارزش

کشوری چه در محتوا و چه در شکل نباید صرفًا تقلیدی باشد، بلکه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و فرهنگی   قانون اساسی هر .2
 جامعۀ خود کاماًل مطابق باشد.

سازمان .3 و  انتخابات  شرایط  همانند  غیراساسی  مسائل  از  و  شود  پرداخته  اساسی  مسائل  و  کلی  امور  به  باید  فقط  اساسی  قانون  و در  ها 
ها که باید در قوانین عادی به آنها اشاره گردد، خودداری شود. قانون اساسی نباید با پرداختن به مسائل جزئی و امور غیراساسی از خانهزارت و 

 حالت بنیادی خارج گردد. 

 اجرا نیست، جّدًا پرهیز گردد.اجرا باشد و از ذکر مواردی که قابلتمامی مواد قانون اساسی باید قابل .4

 مقررات و اصول قانون اساسی باید کاماًل واضح و صریح و روشن باشد و از هرگونه پیچیدگی و ابهام خودداری گردد تا این امر سبب نشود در  .5
 ای )شخصی( و یا گروهی گردد.تفسیر و تحلیل اصول آن به حسب شرایط و اوضاع دستخوش تغییر تفاسیر سلیقه

ای تنظیم گردد که هیچ اصلی با اصل یا اصول دیگر تعارض  ها و وظایف به گونه ب و اعطای مسؤولیتاصول قانون اساسی باید در میان مطال .6
 و تنافی نداشته باشد.

نظر از بعضی از اصول و معیارهایی مبنایی آنها که ثابت و الیتغّیر هستند، بسیاری از از آنجایی که تمامی قوانین خصوصًا قوانین اساسی صرف .7
باشند های ناشی از ارادۀ مقننین و نمایندگان هر ملت و کشوری میصوصًا از نظر شکل و تنظیم روابط بین نهادها و ارگاناصول و مواد آن خ

ها، الزم است اصل یا اصولی راجع به شیو و یا طرق بازنگری و تجدیدنظر که با توجه به امکان هرگونه خطا و ضعف و نقص در تقنین انسان
ای سخت و مشکل باشد که د؛ ضمنًا مقررات مربوط به تجدیدنظر و بازنگری و تشریفات مربوط به آن نباید به گونهدر قانون اساسی قید شو

رات  این امر را غیرممکن یا غیرمقدور نماید و از طرفی هم نباید چندان سهل و آسان باشد که با هر درخواست و تقاضایی قابل تجدیدنظر و تغیی
 گردد. 

 

 اقسام قانون اساسی 

 شود: کنند که ذیاًل به آنها اشاره میهای متفاوت تقسیم میبندی و تقسیم قوانین اساسی را از دیدگاه طبقه

 قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه  .1

  قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشور است که در اثر تحوالت 
ها، منشورها، مصّوبات مجلس قانونگذاری شبیه قانون عادی و  ای از اعالمیهتدریجی به وجود آمده است. قانون اساسی بریتانیا مجموعه

های  هاست که قواعد آنها ماهیتًا جنبۀ »اساسی« دارند در حال که قوانین اساسی موضوعه توسط ارگانهمچنین عرف و عادات و کنوانسیون
یا سایر دستگاه مؤسس )مجلس   آرای مردم  به وجود میمؤسسان،  این منظور  برای  به تصویب  هایی که  و  تهیه  یا چند متن  آیند( در یک 

 رسند. می
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تفاوت بین این دو ِقسم قانون اساسی این است که قواعد و هنجارهای عرفی گاهی نامشخص و غیردقیق بوده و گاهی هنگام اجرا اشکاالتی 
شود و اگر به چنین مواردی برخورد حاصل شود در حالی که این مسائل به ندرت در قوانین اساسی موضوعه یافت می  به همراه خواهد داشت،

توانند با توجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودی در رفع مسائل مورد  های صالح برای تفسیر میچندان قابل توجه نیست و ارگان
ن نیز سخن گفت. ر میاختالف بکوشند. بر اساس این معیا ن و غیرمدوَّ  توان از قانون اساسی مدوَّ

ن در اکثر موارد متن واحد و جامعی است که کلیۀ قواعد مربوط به ساختار سیاسی و قدرت و انتقال و اجرای آن را دربر   دارد  قانون اساسی مدوَّ
و    1285متن مکّمل ترکیب یافته است )مثاًل قانون اساسی  )مثل قانون اساسی سوئیس و قانون اساسی بلژیک( ولی در مواردی نیز از چند  

 مشروطیت ایران یا سه متن قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه( 1286متمم قانون اساسی 

 پذیر )نرم( ناپذیر )سخت( و قانون اساسی انعطاف قانون اساسی انعطاف  .2

توان به شیوۀ قوانین عادی  ست. هنگامی که قانون اساسی را میبندی چگونگی تجدیدنظر )بازنگری( در قانون اساسی ااین تقسیممالک  
گویند. در  پذیر یا نرم میگذاری( مورد تجدیدنظر قرار داد به آن اصطالحًا انعطاف)مثاًل از طریق مجالس مقننه و با همان تشریفات قانون

مراتب و برتری شکلی قانون اساسی بر قانون سألۀ سلسله چنین صورتی تغییر یا اصالح قانون اساسی به قوانین عادی شباهت دارد و لذا م 
 پذیر )نرم( هستند. عادی مطرح نخواهد بود. بریتانیا و اسرائیل دارای قوانین اساسی انعطاف

انعطاف یا  بازنگری )تجدیدنظر( توسط مجلس ویژهدر قانون اساسی )سخت(  یا به  ناپذیر، مراسم  ای )مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان( 
از شیوهآراء مردم )همه  وسیلۀ یا مخلوطی  انجام میپرسی(  تابع های مختلط  انجام نبوده و  به آسانی قابل  بازنگری  پذیرد. به هر حال کار 

سازد. در این حالت، قانون اساسی بر قوانین عادی و سایر أعمال ای است که آن را از اصالح و تغییر قوانین عادی متمایز میتشریفات پیچیده
 گیرد.برتری دارد و از حیث سلسله مراتب قوانین در ردۀ نخست قرار می هنجاری

ن، انعطاف ناپذیر هستند و مقررات مربوط به بازنگری آنها طوری است که نتوان آنها را به آسانی دستخوش  تقریبًا کلیۀ قوانین اساسی مدوَّ
 تغییر و دگرگونی قرار داد.

 آورند.ناپذیر )سخت( به شمار مییران، بلژیک و نظایر آنها را جزء قوانین انعطافقوانین اساسی سوئیس، فرانسه، آمریکا، ا

 دست و قانون اساسی مختلطقانون اساسی یک . 3

بینی  دست که کلیۀ اصول آن دارای ارزش مساوی باشند؛ یعنی آیین تجدیدنظر در مورد همۀ مقررات آن به یکسان پیشقانون اساسی یک
ن واجد این خصلت همسانی هستند. بر عکس قوانین اساسی مختلط به متون مصوبی گفته میشده باشد. غالب قوانین   شود که  اساسی مدوَّ

 مشتمل بر دو نوع اصول باشند: 

 پذیری و همگانی(اصولی که با آیین خاص قابل تجدیدنظرند )انعطاف .1

 باشند.اصولی که همانند قوانین عادی قابل اصالح و تغییر می .2

شود که از حیث بازنگری شباهت فروانی با قوانین عادی مصوب مجلس دارند و آیین تجدیدنظر  قانون اساسی هند مقرراتی دیده میمثاًل در  
انجام می هند  کنگرۀ  توسط  مقننه،  قوۀ  أعمال  مانند  ) آنها  آفریقای جنوبی  اساسی  قانون  اصول،  1961آوریل    24شود.  و  مواد  اکثر  در   )

 توانند توسط مجالس مقنّنه بازنگری شوند.و شبیه قانون اساسی بریتانیا می پذیر )نرم( بودهانعطاف

 گیریانواع قانون اساسی از لحاظ منشأ شکل . 4

 : قانون اساسی اقتداری یا اعطایی 4ـ  1
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اقتدار  یا  به آن قانون اساسی اعطایی  داده شود  به مردم  امتیاز  به عنوان  از سوی زمامدار بالمنازعی  لویی  ی میاگر قانون اساسی  گویند. 
تاج فرانسه در هنگام  پادشاه  اعطا کرد. همچنین  هجدهم  فرانسه  به مردم  اختیارات سلطنتی  بر حسب  و  آزادانه  را  اساسی  قانون  گذاری، 

 اند.های نوزده و بیست از این طریق، تن به قبول قانون اساسی داده بسیاری از دیکتاتورهای سده

 ی ـ نیمه اعطایی: قانون اساسی نیمه اقتدار 4ـ   2

شکل  میگاهی  انجام  مجلس  دو  یا  یک  همکاری  با  ولی  مطلق  حاکم  وسیلۀ  به  اساسی  قانون  فرمان گیری  قاجار  شاه  مظفرالدین  گیرد. 
ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد و نخستین قانون اساسی در مجمعی مرکب از نمایندگان و نمایندگان  مشروطیت را با همکاری عده

 و توافق بین آنها تهیه گردید.پادشاه 

 ساالر : قانون اساسی مردم4ـ  3

های رایج برای ها بوده، از طریق مردم یا نمایندگان آنها به تصویب رسیده است. روشها و انقالبدر بیشتر موارد، قوانین اساسی ثمرۀ نهضت
 ساالر عبارتند از:تدوین و تصویب قانون اساسی مردم

 شوند.ها که اعضای آنها برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم انتخاب میانسیونمجالس مؤسسان یا کنو  .1

پرسی گذارده پرسی نیز یکی از أشکال رایج برای تصویب قانون اساسی است. قاعدتًا طرح قانون اساسی پس از تهیه و تنظیم به همه همه .2
 شود. می

ساالری  ها که همه بالمآل جنبۀ مردممردم یا استفاده از سایر روش  شیوۀ مختلط یا تصویب از سوی مجالس مؤسس و همچنین تصویب .3
 دارند.

 

 تاریخچۀ تدوین قانون اساسی 

 در گذشتۀ دور 

ن و مشخصی که   اگرچه در گذشتۀ دور نظامات و قوانین ثابتی بوده است؛ اما بسیاری از محققین معتقدند در هیچ یک از جوامع گذشته قانون مدوَّ
 سایر قوانین عادی باشد تا قبل از ظهور اسالم نبوده است.متمایز از 

دولت مرکزی معاصرش قوانینی را ارائه داده است و یا قانون اساسی آن را نوشته است، اما هیچ یک از این   158شود ارسطو برای  البته گفته می
ندارند و لذا به نظر بعضی از محققین شروع تدوین قانون اساسی ها اهمیت و ارزش اینکه به عنوان مدرک و منشأ قانون دولتی شناخته شوند  نوشته

 را باید در شروع رسالت پیامبر اکرم )ص( دانست. 

 قانون اساسی در جهان معاصر

 انگلستان 

نی نبوده و نیست و تشکیالت سیاسی این کشور مبتنی بر یک سلسله عادات و رسوم و بعضی از قوان ن  انگلستان دارای قانون اساسی مدوَّ ین مدوَّ
 کند عبارتند از: ترین قوانینی که قوای مملکتی را در بریتانیای کبیر و انگلستان امروزی تشکیل داده و روابط آنها را با یکدیگر معّین میاست. مهم

تعهد نمود   م که به موجب آن »هانری اول« اختیارات و امتیازاتی برای روحانیون مذهب کاتولیک قائل شده و ضمناً   1100فرمان مورخ   .1
 که از عملیات خالف قانون مأمورین دولت جلوگیری کند. 
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م که در زمان سلطنت پادشاه انگلیس »جون اول« انتشار یافت که به موجب آن حقوق و اختیاراتی   1215ژوئن    15فرمان کبیر مورخ   .2
شده است و تاکنون تحوالت بسیار زیادی در   سال قبل صادر  806برای ُامرای محلی و سایر اتباع آزاد خود قائل شد. اگرچه این فرمان  

انگلستان صورت گرفته است، اما غالب مواد این منشور کماکان اهمیت خود را دارند و اکنون پایه و اساس رژیم سیاسی انگلیس به 
 رود.شمار می

 »ادوارد اول« پادشاه انگلیس 1298فرمان  .3

 ارت پادشاه انگلستانپارلمان انگلیس به چالز اول استو  1625معروضۀ مورخۀ   .4

 راجع به حقوق افراد  1668قانون مصوب  .5

 راجع به آزادی شخصی.  1679قانون  .6

ها و و چندین قرارداد و قوانین و اعالمیه دیگر که هر یک به نوبۀ خود بیانگر بخشی از حدود و اختیارات تکالیف دولت و پارلمان و سایر نهاد
 باشد. های کشور مذکور میارگان

 فرانسه

رژیم سلطنتی بود و اختیارات سلطنت در این کشور بسیار وسیع و نامحدود بود و تمام قدرت و اختیار و اقتدار در دست   1789م فرانسه تا سال رژی
 پادشاهان مطلق قرار داشت و سالطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آنها اعطا کرده است تا اینکه:

سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و   1791سپتامبر سال    15نسه اولین قانون اساسی در  با انقالب در فرا  1789در سال   .1
 قدرت تقنین به عهدۀ یک هیأت مقننه قرار گرفت و پادشاه حِقّ انحالل و تعطیل این مجلس را نداشت. 

 ل کرد.حکومت سلطنتی را ملغی و حکومت را به جمهوری تبدی 1793ژوئن   24قانون اساسی مصوب  .2

شرایط و شکل و تعداد و چگونگی انتخابات مجلس و وظایف قوۀ مجریه را تغییر داد و قوانین   1795قانون اساسی سال سوم جمهوری  .3
 جدیدی وضع نمود.

( ناپلئون با کودتای خود، قانون اساسی جدیدی را وضع کرد که یکی از خصوصیات آن تشکیل چهار 1799در سال هفتم جمهوری ) .4
 باشد.رای دولتی ـ تریبونا ـ هیأت تقنینیه ـ مجلس سنای حافظ یا نگهبان( میمجلس )شو

 ، حکومت جمهوری را تبدیل به حکومت امپراتوری نمود و ناپلئون به ِسَمت امپراتور انتخاب شد.1802قانون اساسی سال  .5

قوۀ مقننه را به مجلس مبعوث و اعیان واگذار   1814پس از سقوط ناپلئون حکومت فرانسه به لوئی هجدهم منتقل شد و قانون اساسی   .6
 نمود.

ناپلئون جزیرۀ الب را ترک گفته و عازم فرانسه شد. پس از ورود به شهر لیون خود را مجددًا امپراتور فرانسه معرفی    1815در اول مارس   .7
 ند الحاقی ابالغ نمود.آوریل قانون اساسی جدیدی تحت عنوان س 12مارس وارد پاریس گردید و در   20نمود و در تاریخ  

 قانون اساسی جدیدی تصویب و ابالغ نمود و هیأت مقننه را مجلس واحدی نمود. 1848مجلس مؤسسان فرانسه در سال  .8

 با کودتای لوئی ناپلئون ملغی و قانون اساسی جدیدی وضع شد. 1848قانون اساسی  .9

مجددًا فرانسه   1870ور تعیین شد و سپس با شکست او در سال  حکومت جمهوری ملغی و لوئی ناپلئون به ِسَمت امپرات  1852در سال   . 10
 جمهوری شد. 
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 قانون اساسی دیگری در فرانسه تصویب و به مور اجرا گذاشته شد. 1875در سال  . 11

اکتبر( پس از تخلیۀ فرانسه از نیروهای نظامی آلمان »ژنرال دوگول« به وسیلۀ رفرنداوم، قانون اساسی   13)  1946باالخره در سال   . 12
 را ملغی و قانون اساسی جدید را معرفی و برای اجرا اعالم نمود. 1875

 اصالح شد. 2008تصویب شد که در سال  1958سرانجام آخرین قانون اساسی فرانسه در سال  . 13

 اتحاد جماهیر شوروی 

اتور بود و تمام کارکنان دولت و  به صورت سلطنتی بود که به طور نامحدود تمام اقتدارات در دست امپر   1906تشکیالت سیاسی روسیه تا سال  
ای که دربرگیرند و اختیارات حاکمان دادند، البته در این دوره قانون اساسی به گونه متصدیان امور به نام و نمایندگی وی وظایف دولتی را انجام می

 1905و    1904از نفوذ انقالب در روسیه در سال    وقت بود، وجود داشت تا باالخره پس از فتوحات ژاپن در خاور دور، امپراتور روسیه برای جلوگیری
های فردی و اجتماعی تا حدودی اوضاع را آرام کند؛ اما سرانجام دامنۀ اغتشاشات  اقدام به اصالحاتی در نظام سیاسی بزند و با دادن حقوق و آزادی 

ها و خرابی  پس از شکست قوای تزاری از آلمان  1917قانون اساسی جدیدی منعقد و ابالغ گردید تا اینکه در سال    1906اوج گرفته و در سال  
در پتروگراد به سایر    1917نوامبر    7اوضاع داخلی و مخالفت مردم با زمامداران، انقالبی در روسیه به وقوع پیوست و پس از شیوع و نفوذ انقالب  

ایالت  از  بسیاری  سرانجام  روسیه،  بعنقاط  چندی  و  شده  مستقل  و  جدا  آن  از  روسیه  شوروی های  جماهیر  اّتحاد  نام  به  متحّده  دولت  یک  د 
به موقع اجرا گذاشته   1923ژوئیه    16سوسیالیستی تشکیل گردید و قانون اساسی آن به تصویب مقامات صالحیتدار کشورهای جزء رسید و در  

 شد.

ب گشت که حکومت را در این کشور حکومت  اجرا شد تا اینکه در این سال ملغی و قانون جدیدی وضع و تصوی   1936تا سال    1923قانون اساسی  
 دولت تقسیم شد.  16کشان )کارگر و دهقانان( معرفی نمود و ممالک جزء شوروی به زحمت

توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج شده و استقالل تام و کامل پیدا کنند. کما اینکه در اوایل دهۀ  قانون اساسی هر یک از می  17مطابق مادۀ  
 طلبی ممالک جزء شروع شد.ونه که شاهدیم استقاللهمان گ 1990

 کنیم. نظر میباشد، از ذکر اسامی این کشورها صرفدر سایر کشورها سابقۀ تدوین قانون اساسی غالبًا مؤخر بر کشورهای فوق می

 قانون اساسی ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی 

گونه محدودیتی داشته باشند صاحب اقتدار و قدرت بودند و از هیچ تعّدی و تجاوز در ایران گذشته، سالیان دراز شاهان مستبدی بدون اینکه هیچ
ای از عدهدادند و هرچند وقتی کشی قرار میکردند و با حکومت ناعادالنه و سیاه خود ملت این مرز و بوم را مورد استثمار و بهرهو ظلمی دریغ نمی

کردند؛ اّما معمواًل  آمدند از گوشه و کنار کشور علیه مستبّدان قیام میمردم که از شدت بیچارگی و ذّلت و خواری و استبداد شاهان به ستوه می
گاه در دوران ستم هایی ولو مقطعی  روزیشاه که تا حدودی پیشاهی ناصرالدینمحدود و مقطعی بود، از جمله قیام مردم به رهبری روحانیت بیدار و آ

ها و اعتصابات و اعتراضات در دوران سلطنت مظّفرالدین شاه وی مجبور شد به اجرای قوانین و اندک را به همراه داشت، اما در اثر همین قیام 
 دستور داد. الدوله( تأسیس آن را خانه نمود که با فرمانی به صدراعظم )عیناسالم بیشتر توجه کند و سپس اقدام به تأسیس عدالت

پس از تأسیس آن بنا به تقاضای مردم که خواستار تهیه و تنظیم قانون اساسی شده بودند، مظفرالدین شاه دستور تشکیل مجلس شورا را صادر 
ند »حسن  رفته همانهای فرنگکردهای از اعیان و اشراف تحصیلنمود و با تشکیل اولین مجلس شورا در ایران، تهیۀ قانون اساسی به عهدۀ عده

صنیع و  »مشیرالدوله«  به  معروف  اساسی  پیرنیا«  قوانین  از  تقلید  به  افراد  این  سرانجام  گردید.  واگذار  هدایت  خان  قلی  مهدی  و  هدایت  الدولۀ 
ی ایران در  کشورهای بلژیک، فرانسه، بلغارستان چیزی را تهیه و تنظیم کردند و با اندکی رنگ و بوی اسالمی که به آن دادند به نام قانون اساس

نظری که بین مجلس و دربار پیش آمد کمیسیون  روز پس از افتتاح مجلس از سوی مشیرالدوله به مجلس داده شد؛ اما با اختالف  12اصل،    51
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به نام قانون ای از دربار تشکیل شد و با رفِع اختالفات هم به نفع دربار و هم به نفع مجلس، متنی را  حل اختالف مرّکب از نمایندگان مجلس و عده
اصل تهیه و تنظیم و تصویب کنند که   107اساسی تهیه و به صحۀ همایونی رسید و اّما به دلیل نواقص بسیار زیاد آن مجبور شدند متمّمی را در  

 به پایان رسید. 1357سالۀ آن در سال  72سرانجام پس از بارها تغییر و اصالح خصوصًا در دوران رژیم پهلوی باالخره عمر 

 ون اساسی ایران بعد از پیروزی جمهوری اسالمی ایرانقان

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسالمی شد، بحث راجع به قانون 
ط شورای انقالب و دولت موقت مورد بحث و نویس قانون اساسی که به دستور امام )ره( نگارش یافته و توساساسی نظام گسترش یافت. پیش

های کثیراالنتشار منتشر شد. با تأکید حضرت در روزنامه 24/3/1358بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 
انت قانون  اساسی،  قانون  نهایی  بررسی  اساسی جهت  قانون  بر تشکیل مجلس خبرگان  )ره(  این امام خمینی  و  این مجلس تصویب شد  خابات 

با پیام    1358مرداد    28نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز    75برگزار شد و    1358مرداد   12انتخابات در  
وقفه، کار تدوین و فعالیت بیحضرت امام )ره( افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتر بهشتی پس از سه ماه تالش  

در   را  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  و    1358آبان    24قانون  فصل  دوازده  تاریخ   175در  در  و  رساند  انجام  به  مؤخره  و  مقدمه  یك  و  اصل 
سی قانون اساسی ایران  پر مرداد در همه  ۶مورد بازنگری قرار گرفت و در    ۱۳۶۸به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال    12/9/1358
 به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.  ۱۳۶۸در 

ن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبِیّ
گری فردی یا گروهی نیست  ه از موضع طبقاتی و سلطه باشد. حکومت از دیدگاه اسالم، برخاستاست که انعکاس خواست قلبی امت اسالمی می

دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف  فکر است که به خود سازمان میکیش و همبلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم
گر نفی هرگونه استبداد سالمی ایران تضمیننهایی )حرکت به سوی الله( بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری ا

باشد. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که بر پایه احکام نورانی دین اسالم تدوین شده است یکی  فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می
 ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد. از مترقی

   

 دولت

 مفهوم دولت 

ترین کلّیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع مورد بررسی آن است. دولت، جامعۀ سیاسی لت به مفهوم نهاِد نهادها، گستردهدو 
ای است که از سایر جوامع ممتاز بوده و شخصّیت مشخص و ممتازی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای  شدهیافته و نهادبندی سازمان

ها اند و در قالب این مفهوم وسیع جای دارند. قواعد حقوقی، نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سیاسی و همچنین رژیمآن ناشی شده  سیاسی از
 اند.ها( همه و همه از عناصر ساختاری این جامعۀ سیاسی)حکومت

 

 عوامل سازندۀ دولت 

 سه عامل زیر در تکمیل مفهوم دولت نقش اساسی دارند: 

 انسانی )جمعّیت(گروه  .1
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دهد. عامل گروه انسانی خمیرمایۀ گیری دولت است که جمعّیت این جامعۀ سیاسی را تشکیل میعامل گروه انسانی از نخستین شرایط شکل
 ها، طوایف و قبایل را ِگرد هم آورده وها، خانوادهتشکیل دولت است. کشورهای امروزی در چهارچوب مرزهای سرزمین خود انواع انسان

اند، به طوری که در برهۀ خاّصی جدا شدن آنها از یکدیگر کار آسانی نیست. پدیدۀ »مّلت« هایی آنها را در درون خود ذوب کردههمانند کوره
 بخش انسجام گروه انسانی است. تجّسم

د و از حیث اصالت، تاریخ، آداب  کنن دایرةالمعارف الروس در تعریف مّلت نوشته است: »مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی می
رساند. ولی تعریف حقوق ـ سیاسی »مّلت« از قرار زیر است:  و عادات در اکثر موارد زبان اشتراک دارند« این تعریف معنی واژۀ مّلت را می

ت احساس تعلق کنند و  گروهی انسانی که اعضای آن در اثر عوامل پیونددهندۀ ماّدی و معنوی به یکدیگر وابسته گردند و نسبت به جماع
 شوند. سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضا یکی بدانند، عامل تشکیل یک ملت واقع می

 

 چهارچوب فضایی )سرزمین( .2

ای از آب و خاک  سرزمین مکانی است جغرافیایی که اواًل برای سکونت گروه انسانی و ثانیًا برای إعمال حاکمیت دولت از واجبات است. قطعه
مین است که رابطۀ اقتدار سیاسی )دولت( با آن از نوع حاکمیت است. منظور از سرزمین تنها سطح آن نیست، بلکه امتداد عمومی در کرۀ ز

شود. به عالوه دریا یا رودخانۀ  آن از دو سو، یعنی فضای زیِر زمین از یک سو و فضای هوایی از سوی دیگر نیز جزء سرزمین محسوب می
الدول نیز ِقسمی از محدودۀ سرزمین به شمار المللی یا ناشی از معاهدات بینمچنین محدودۀ مورد پذیرش حقوق بینساحلی، فالت قاّره و ه

 آیند. می

مادّیت می آن  برکت  به  انسانی  و جماعت  یافته  استقرار  آن  در  است که جمعّیت هر کشور  واجبی  یابد. مفهوم  سرزمین چهارچوب فضایی 
 گذارد.از رابطۀ بین گروه انسانی و سرزمین پا به عرصۀ وجود می»وطن«، »میهن« و »خاستگاه« 

کند. ای است که مفهوم میهن و وطن را مجسم میاهمیت سرزمین به عنوان محِلّ استقرار گروه انسانی و جایگاه نشو و نمای قدرت به اندازه
گیرد. گاهی سرزمین  طول تاریخ در گرفته و هنوز هم درمیهای بسیاری به منظور دفاع از وطن و حفظ سرزمین و مرزها در  ها و نزاعجنگ

یابد و کشورها برای حفظ قلمرو و سرزمین خویش پیوسته حساسیت به خرج  ها بر ایدئولوژی و یا سایر مالحظات اولویت میدر برخورد ملت
 دهند. لذا:داده و می

ها یا  ها و تعیین خطوط واقعی )مرزهای طبیعی( مانند کوهریگذاشوند. عالمتمرزهای هر کشور در معاهدات و قراردادها مشخص می .1
ت و حساسّیت ارزیابی میرودخانه

ّ
شوند که قاعدتًا بعد از توافق رسمی طرفین دیگر جز به  ها یا خطوط فرضی بین کشورهای مجاور با دق

 تغییر نخواهند بود.قیمت جنگ یا قرارداد جدید، قابل

کند که برای نظارت و مهار ورود و خروج اشخاص یادشده درون مرزهای مّلی آنقدر مهم و خطرناک جلوه می  ورود عوامل و اتباع بیگانه در  .2
 شود. المللی به کار گرفته میای از مقررات و موازین داخلی و بینکلیۀ تمهیدات ممکن در شبکه 

ا در قالب مقررات هر کشور یا معاهدات دو جانبه و های سرزمینی تنهها در آبپرواز هواپیماهای خارجی بر فراز کشور یا ورود کشتی .3
 گیرد.چندجانبه و جهانی انجام می

و   1919المللی منعقد در  مثاًل در آغاز، پرواز هواپیماهای خارجی حّتی در زمان صلح بر فراز کشورها ممنوع بود. ولی طبق قرارداد بین
 ای مجاز شمرده شدند. ها با شروط و قواعد ویژهاین پرواز  1944جایگزینی آن در کنوانسیون شیکاگو در سال 
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 قدرت سیاسی )نیروی فرمانروایی( . 3

یکی از تعاریف دولت با عنایت به قدرت سیاسی چنین است: نهادی واجد یک قدرت هنجاری که وسایل انحصاری به کار گرفتن اجبار فیزیکی  
سرزمین خود إعمال کند. حکومت به برکت قدرت یادشده و از رهگذر صالحیت    را »حقًا« در اختیار داشته و بر گروه انسانی موجود در حّد و مرز

 شودای، محّلی و امثالهم تحمیل میهای موجود در جامعه مانند قدرت خانوادگی، صنعتی، حزبی، منطقهبر کلّیۀ قدرت

اجراهایی است که این دستگاه انحصارًا در اختیار دارد. اعضای جامعۀ سیاسی یا گروه انسانی در  ویژگی سیاسی قدرت دولت، نوع ضمانت
های دولت مرهون نمایند. آرامش و نظم اجتماعی و گردش مداوم چرخکنند و از آن اطاعت مییافتۀ سیاسی سر خم میبرابر قدرت سازمان

 یی و فرمانبری یا اقتدارات دولت از یک سو و تبعیت شهروندان از سوی دیگر است. رابطۀ فرمانروا

 ـ اعتقاد  2ـ اجبار   1قدرت سیاسی، به طور کلی مبتنی بر دو عامل است: 

 قدرت و اجبار  .1

یافته دست به صدور قواعد سازماناجبار یعنی هرگونه عاملی که از برون، بر افراد وارد گردد تا از فرمانروایان اطاعت کنند. قدرت سیاسی  
اجرا یعنی پلیس، ژاندارم، ارتش، قوۀ زند و درصدد است تا برای ایجاد نظم عمومی آنها را به موقع اجرا گذارد. نظام ضمانتو قوانین می

و رسوم و سّنت و نیروی دهد. از سوی دیگر ممکن است اجبار از طریق آداب  قضاییه و مجازات، چهرۀ قاهرانۀ دولت را به نیکی نشان می
گذارد، به طوری که  تبلیغات به عنوان عامل بیرونی افراد را وادار به اطاعت نماید. قاعدتًا عامل اجبار به ُصَور گوناگون بر افراد تأثیر می

َور اجبار قاعدتًا به  شود. أشکال و ُص همیشه جریان فرمانروایی همراه با زور، اجبار فیزیکی، حبس، تبعید و تهدید و َتخویف عملی نمی
 قرار زیرند: 

 ـ تبلیغات سیاسی 3ـ الزام مادی،  2ـ فشار اجتماعی،  1

 اول ـ فشار اجتماعی 

آنکه همیشه بار این فشار را احساس کند  برد. فرد بیگروه انسانی، در جمع، فرد را به اتخاذ روشی موافق با مشی اکثرّیت به پیش می
شود. عملکردهای فرِد انسان، در درجۀ نخست از محیط پیرامونی مانند خانواده، طایفه، ه رانده میخود به سوی پیروی از گروخودبه

ای سوق  گیرند. مشِی گروهی عماًل افراد را به سوی رفتارهای ویژه شوند و خالصه در جامعه شکل میمحّله، روستا و شهر متأثر می
ها را از انجام اموری نهی و به افکار عمومی خصمانه یا منزوی شدن، انسان  دهد. ترس از داوری نامساعد اجتماعی، خطر انگیزشمی

کند. اگر اکثریت به سوی فرد یا کند. رفتار گروهی در زمینۀ مسائل سیاسی نیز نقش پراهمیتی ایفا میای امر میسوی کردارهای ویژه
کشاند. در غالب موارد اطاعت از قدرت برای افراد امری ل خود میناخواه به دنبانظام ویژه سیاسی گرایش داشته باشند، فرد را نیز خواه

شود؛ زیرا تا بوده رئیس بوده، حکومت بوده و فرمانروایی و فرمانبری جریان داشته است. »طبیعی« یا »بدیهی« است. از قدرت اطاعت می
رسند، پدیدۀ اطاعت از رما، امور طبیعی به نظر میهمان گونه که وجود آب و آتش و باران و تغییر فصول و پیدایش شب و روز سرما و گ

 شود.قدرت نیز طبیعی احساس می

 دوم ـ الزامات ماّدی

های قاهرانۀ قدرت تواند فرد را وادار به تبعیت از جریانات فرمانروایی کند. جنبهگروه حاکم، خود نیز دارای ابزارها و وسایلی است که می
توان گفت در تشّکل پدیدۀ قدرت و شود. لکن در صورت تعمیق موضوع میألۀ زور به ذهن متبادر میمتنوع و متعددند. در وهلۀ اول مس

ترین آنها به قرار شوند که مهمیافتن آن در اجرا، زور نقش ثانویه را دارد. به هر حال الزامات ماّدی به ُصَور گوناگون إعمال میفعلّیت
 زیرند: 
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 اجبار فیزیکی  ✓

ها ها، جسورترینترینتر بوده است. در آغاز پهلوانتر بوده است، نقش برتری فیزیکی یا قدرت عضالنی برجستههر چه جوامع ابتدایی
اند زمام قدرت را به دست گیرند. امروزه در جوامع پیشرفته و متکامل، قدرت بدنی جای توانستهها زودتر از دیگران میو جنگجوترین

گیرد: قوانین جزایی، آیین دادرسی دهد. اجبار فیزیکی ُصَور جدیدی به خود میازماندهی میخود را به مهارت و هوش و تکنیک و س
قالب سازمان در  اجبار است که  و  زور  إعمال همان  از دیدی دیگر در حقیقت  پلیسی،  به صورت یافتهکیفری، عملکردهای  تری 

 کند. تر عمل مینهادینه و به ناچار هوشمندانه

 ه( کاریزما اجبار از طریق )جاذب ✓

شناسی های إعمال نفوذ بر افراد است. علم روان ـ جامعهجلب اطاعت افراد از راه جاذبه یا تشعشع شخصّیت نیز در واقع یکی از راه 
هایی در های تاریخی که ُموِجد تغییرات و تحوالت و دگرگونیآموزد که ظاهرًا شماری از رهبران و پیشوایان و شخصیتبه ما می

 شوند الله میها موفق به کسب اطاعت خلقورند که به وسیلۀ آن اند از نیروی خدادادی بهرهبوده طول تاریخ

 اجبار اقتصادی ✓

توانند اطاعت  سیاست و اقتصاد با یکدیگر روابط تنگاتنگی دارند. اساسًا دارندگان امکانات مادی و مایحتاج زندگی بهتر از دیگران می
ستند جلب کنند. متمرکز شدن بخش عظیمی از امکانات مالی و ماّدی جامعه در دست حکومت،  آنها را که فاقد این امکانات ه

 یکی از اسباب اجبار و قهر اجتماعی است.

 اجبار از راه تشکیالت ✓

تشکیالت  ای، فرهنگی و نظایر آنهاست. فرد در  های، صنعتی، حرفهیکی دیگر از ُصَور اجبار، جای دادن افراد در درون سازمان
ها مشیها و خطآنکه فشاری را احساس کند از قواعد، موازین، دستورالعملخود و بیشود که خودبهبندی میگوناگون طوری قالب

 مشی مجموعی سازمان پیروی خواهد شد. نماید. اقدامات فردگرایانه، تک روانه و خودسرانه کنار گذارده شده از خِطّ اطاعت می

 ی سوم ـ تبلیغات سیاس

الصه تبلیغات یکی از انواع اجبارهایی است که از بیرون بر افراد انسانی وارد گردیده و آنان را وادار به انجام کاری یا نهی از اقدامی و خ
 کند.ای میاتخاذ طرق دلخواه ویژه

شوند.  تر و مؤثرتر میتر، ظریفچیدههای تبلیغات پیروز شیوههای نفوذ و رسوخ بر افراد، امروزه فراوان و متنوع هستند و روزبه تکنیک
تر و هموارتر کرده است. ها را در جهت حصول مقصود آسانهای شنیدنی و دیدنی راهوسایل انتقال جمعی به ویژه در مطبوعات و رسانه

های مخصوص  وشهای مختلف تبلیغات بازرگانی، صنعتی، مذهبی، اخالقی دارای موازین و مقررات و ر تبلیغات سیاسی در میان گونه
 به خود است.

 قدرت و اعتقاد .2

های مهم اطاعت شهروندان است. فردی که درستی حقانیت  اعتقاد به قدرت مستقر و مسّلط یا اعتقاد به زمامداران خود یکی از سرچشمه
های کارکرد آنان و راه و روشوخدمتگزاری صاحبان قدرت را باور داشته باشد، طبعًا به دستاوردها، مقررات و قواعد موضوعه از سوی  

ای باید به سرچشمۀ قدرت، شکل معینی از حکومت یا اشخاص دارندۀ زمام نهد. به منظور ایجاد چنین رابطههیئت حاکم، گردن می
ها و  بشود یا اینکه در اثر پیدایش انقالهای مذهبی، فلسفی، اخالقی و تاریخی ناشی میامور اعتقاد داشت. چنین برداشتی از گرایش 
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کند. اگر نظریۀ قدرت موجود، بر خصلت قداست دینی استوار گردیده باشد، حکومتی حّقانی است  ها برزو و ظهور میها و حرکتنهضت
آیند، سرچشمه های مذهبی که کارگزاران دین به شمار میکه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از انبیاء و اولیاء و روحانیون و سازمان

 کشد. ای را به نام حاکمیت پیش میطرح مسألۀ اعتقادی و حقانیت و ارتباط آنها با نهادهای فرمانروا طبعًا مسأله گرفته باشد.

 

 حاکمیت 

 مفهوم حاکمیت

شود فالن دولت حاکم است،  های دیگر است. هنگامی که گفته میحاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان إعمال اراده فوق اراده
خیزد و قدرت دیگری برابر با آن وجود ندارد. در مقابل إعمال ی در حوزۀ اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری برنمییعن

را نمی اقتدارش مانعی  اجرای  تبعیت نمیاراده و  از هیچ قدرت دیگری  از اوست، لکن صالحیتپذیرد و  ناشی  او کند. هرگونه صالحیتی  های 
اند که دولت بدون حاکمیت موجودیت ندارد و برعکس بدون دولت، حاکمیت  ت. مفهوم حاکمیت و دولت چنان با هم پیوند خوردهنفسه اسفی

 مطرح نیست. نفی یکی از آنها نفی دیگری را به دنبال دارد. 

گانه  بخشد و کلیۀ أعمال فرازین قوای سهمی  های فرمانروا صالحیت عملکرد یا إعمال ارادهحاکمیت مانند مرکز تولید اقتدار به هر یک از دستگاه 
 شود و ناشی از اوست. و أعمال فرودین قوای عمومی به نام حاکمیت انجام می

 حاکمیت بر دو نوع است: 

 حاکمیت برونی یا حاکمیت دولت  .1

 حاکمیت درونی یا حاکمیت در دولت  .2

برونی مشخص یا حاکمیت  دولت  و سیاحاکمیت  متمایز حقوقی  سایر  کنندۀ شخصّیت  با  ارتباط  در  آن  وابستگی  و عدم  استقالل  و  دولت  سی 
های خارجی یا تبعیت از آنهاست. کشوری دارای حاکمیت برونی است که در هاست. حاکمیت برونی به معنی نفی هرگونه وابستگی به دولتدولت

ها جلوه  سطح در برابر دیگر دولتصیت حقوقی مستقل و همالمللی با دولت دیگر کاماًل برابر بوده و به عنوان شخروابط متقابل خود در سطح بین 
یا تقسیمات سرزمینی نظیر شهر و می کند. ولی حاکمیت درونی مؤّید برتری قدرت یک دولت نسبت به اعضای جامعه نظیر فرد، گروه، طبقه 

 شهرستان و استان ایالت و کانتون یا نهادهایی نظیر حزب و سندیکا و غیره است.

 

 ربنای اعتقاد به قدرت حاکمیت زی

 اند یکی نظریۀ تئوکراتیک و دیگری نظریۀ دموکراتیک. در طول تاریخ دو نظریۀ بسیار مهم در باب منشأ حاکمیت ارائه شده

مّلت و خالصه  طبق نظریۀ تئوکراتیک قدرت، ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه یا خارج از ارادۀ بشری و طبق نظریۀ دموکراتیک قدرت برآمده از مردم و  
 از درون گروه انسانی است.

 

 منشأ الهی: حاکمیت تئوکراتیک 
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گیرد و ای آن است. قدرت فرمانروایان از خالق و آفرینندۀ جهان هستی نشأت میترین اعتقاد در مورد سرچشمۀ قدرت منشأ ماوراءلطبیعهکهن
برداری  ای مدخلیت دارد. در طول تاریخ از این اندیشه بهرهیا گروه و طبقۀ ویژهارادۀ ذات پروردگار در سپردن امر فرمانروایی و إعمال قدرت به فرد  

اند به نحوی حاکمیتی از این دست را پشتوانۀ قدرت خود و جانشینان و خانوادۀ نظر از منشأ قدرت خود کوشیدهفراوان شده و کلیۀ حّکام، صرف 
 خود قرار دهند. 

اند. خود را نماد و تجّسم قدرت ماوراءالطبیعه دانسته، لباس انسانی پوشیده و بر پهنۀ زمین  خدایی کرده  مثاًل گاهی برخی از فرمانروایان، ادعای
 اند تا سرنوشت خالیق و حیات آنها را به دست گرفته و طبق دلخواه خود هدایت کنند. )حکومت انسان ـ خدایی( نزول کرده

های فراوان که امروزه وجهۀ  پنداشتند. اسطورهان باستانی رم خود را از مقولۀ خدایان میفراعنۀ مصر و برخی سالطین خاور نزدیک و یا امپراتور 
یعنی خاتمۀ جنگ جهانی   1947ادبی هنرمندانه و شاعرانه آن بیشتر مورد نظر است، در این باب به وجود آمده است امپراطور ژاپن نیز تا سال  

 دار بود.دوم، در چشم مردم این سرزمین از چنین شأنی برخور 

اند که برخالف  گرفته  ای حاکمیت تئوکراتیک بهرهاما بیشتر امپراتوران، پادشاهان و حکمرانان که إعمال قدرتشان جنبۀ مطلق داشته است از گونه
 تر دارد. برداشت نخست جنبۀ غیرمستقیم

توان یافت. حاکمیت اساسًا از آن خداست. اهب بزرگ عالم میالی اندیشۀ مذترین شیوۀ تفکر حاکمّیت تئوکراتیک را در کتب آسمانی و از البهاصیل
راستی و صالح    انبیاء از سوی وی مأموریت دارند تا قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر انتقال دهند و گمراهان و مشرکان و کافران را به راه حّق و

هایی هستند برای تعلیم و راهنمایی مردم، حامل پیام الهی و احکام و واسطهو سعادت دنیا و آخرت رهنمون شوند. لذا انبیاء قاعدتًا فرستادگان  
اند،  کنند. پیامبران و رسوالن الهی قاعدتًا برای حکومت فرستاده نشدهها ابالغ میناپذیر مذهبی که آنها را از سرچشمۀ وحی گرفته به انسانزوال

اسرائیل همچون حضرت  وند راهنمایی کنند. ولی در مواردی نیز مانند برخی از انبیاء بنیها را به سوی شناخت ذات خدا اند تا انسانبلکه آمده
اند؛ اما به هر  ای خود مستقیمًا سررشتۀ حکومت را به دست داشتهسلیمان )ع( و حضرت داود )ع( و نظایر آنها برای ایجاد چنین مدینۀ فاضله

است. حاکمیت بر جهان و انسان به خداوند خالق هستی و مدّبر عالم وجود، تعلق دارد و حال، جوهرۀ تفکر مذهب بر مدار نظریۀ حاکمیت الهی  
 ستاند.دهد و از هر که بخواهد باز میاو هر که را بخواهد حکومت می

 

ت 
ّ
 منشأ انسانی حاکمیت: حاکمیت مردم ـ حاکمیت مل

کاتولیک میان  از  اکثرًا  که  اندیشمندانی  وسطی،  قرون  ابتدای  برخااز  منشأ ها  جای  به  که  زدند  حاکمیتی  نظریۀ  وضع  به  دست  بودند  سته 
برداری قرار گرفت. در قرن  های مطلقۀ سلطنتی مورد بهرهای، ریشه انسانی داشت. این نظریه در طول تاریخ توسط مخالفان نظامالطبیعهماوراء

وضوح الزم بخشیدند، به طوری که ژان ژاک روسو تحت تأثیر   المللی آن توسعه داده و به آن دقت وهفدهم هواداران مکتب حقوق طبیعی و بین
دان های قدیم است. بالرمن، الهیتوان به رژیم دموکراسی دست یافت، از اندیشهآن قرار گرفت. لذا، آن اندیشه که جز با حاکمیت مردم نمی

جهت  های برابر، یکی بی: دلیلی ندارد که در جمع انسانگرفتها چنین نتیجه میمعروف کاتولیک در قرن هفدهم ضمن اثبات اصل برابری انسان
 بر دیگران تسلط داشته باشد؛ لذا قدرت و حاکمیت باید متعلق به همۀ خالیق باشد.

داند و حاکمیت سیاسی را حاصل جمع قطعات حاکمیت تلقی  روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود، هر فرد را صاحب سهمی از حاکمیت می
هزارم قدرت ای از ده هزار شهروند ترکیب یافته باشد، سهم هر عضو جامعه یک دهر کتاب مذکور نوشته است: فرض کنیم جامعهکند. وی دمی

فرانسه زیر تأثیر این متفکر و پیروانش، دکترین حاکمیت مردم را عماًل واقعیت بخشید. طبق این نظریه که به   1793حاکم است. قانون اساسی  
تقسیم راه  شده»حاکمیت  در  حاکم  فرمانروایی  وسیلۀ  قانون  و  اکثریت  نیازهای  پاسخگوی  است  قواعدی  مجموعه  حقوق  دارد،  شهرت   »
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کند بلکه آن را از ید پادشاه مطلق و خودکامه  خرسندسازی منافع فوری این اکثریت است. نظریۀ حاکمیت مردم لزومًا حاکمیت مطلق را نفی نمی
 گذارد. یار افراد و جامعه میخارج ساخته و آن را مطلقًا در اخت

توان از نظریۀ حاکمیت مردم داشت. ابزار حاکمیت به وسیلۀ تعداد و کثرت در آور این نظریه تعبیری است که میکننده و زیاناز عوارض نگران
خطراتی برای موجودیت  برهۀ زمانی معین و سپردن سرنوشت کشور و جامعه به اکثریتی که ممکن است هر زمان تغییر جهت دهد، ممکن است  

 واقعی جامعه داشته باشد.

مجلس مؤسسان فرانسه در برابر مفهوم »حاکمیت مردم« اصل »حاکمیت ملی« را ابداع کرد. ملت موجودی   1798ـ    1791های  بنابراین در سال 
ارزشی و آرمانی آن است. این ملت است   کنندۀ ملت و جمعیت یک کشور در بعد تاریخی، فرهنگی،واقعی تلقی گردید که متمایز از اعضای ترکیب

گزار و فرمانروا و نماینده تعیین  ناپذیر و مجموعی است. آنانی که به عنوان حکمکه حاکمیت دارد نه افراد مردم. حاکمیت متعلق به این کلیت تقسیم
و موازینی فراتر از ارادۀ مقطعی مردم است و هر جا با  آیند نه نمایندگان فرد فرِد جامعه و ملت دارای مصالح  شوند نمایندگان ملت به شمار میمی

 آن در تعارض باشد موجودیت و عافیت ملت حّتی بر آراء مردم نیز ارجحیت خواهد داشت.

 

 حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

بر اساس آنچه از برخی اصول آن استنباط اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعریف جامعی از حاکمیت ارائه نشده است، لیکن  
باشد و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ایم میتوان گفت مفهوم حاکمیت و چگونگی إعمال آن مغایر با آنچه تاکنون بیان کردهشود، میمی

بیان داشته هیچ تاکنون  تعاریفی را که  از  به رسمیت    56صل  ایم، نپذیرفته است. قانون اساسی جمهوری اسالمی در ایک  سه نوع حاکمیت را 
 شناخته و بر آن صّحه گذاشته است: 

: حاکمیت مطلق 56گر و هویداست. )اصل  های هستی جلوهحاکمیت خداوند متعال بر جهان آفرینش که به صورت تکوینی در تمام عرصه  .1
 بر جهان و انسان از آن خداست(

قانون    4گردد. اصل  ها بر اساس وحی متجلی میگذارییت تشریعی بوده و در قانونحاکمیت خداوند بر انسان و عمل او که این همان حاکم .2
  اسالمی  موازین  ها باید بر اساسو غیر این  ، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداری ، اقتصادی، مالی، جزاییمدنی  و مقررات  قوانین  اساسی: »کلیه

 فقهای شورای  امر بر عهده  این  و تشخیص  است  دیگر حاکم  و مقررات  و قوانین اساسی  قانون لاصو   همه  یا عموم  بر اطالق  اصل  باشد. این
 .«است نگهبان

حاکمیت انسان بر سرنوشت و أعمال خود که مبتنی بر اصل اعتقادی »آزادی و اختیار و کرامت انسانی« بوده که بر اساس آن انسان موجودی  .3
 شود. آزاد و مختار تلقی می

 الهی  حق  تواند ایننمی  . هیچکساست  ساخته  حاکم  خویش  اجتماعی  را بر سرنوشت  او )خداوند(، انسان  و هم  قانون اساسی: »...   56اصل  
 آید إعمال میبعد    در اصول  که  خداداد را از طرقی  حق  این  قرار دهد و ملت  خاص  منافع فرد یا گروهی  کند یا در خدمت  سلب  را از انسان 

 کند.« می

رسد یکی از این اصول، اصل ششم قانون اساسی باشد که بر اساس مفاد آن، ادارۀ امور کشور را وابسته به ارادۀ عمومی و اتکاء به آرای به نظر می
 عمومی گردانیده است.
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ترین آن یعنی حاکمیت مطلق و ازلی و ابدی متعلق به خداوند متعال  عالیبنابراین حاکمیت از دیدگاه اسالم دارای مراتبی است که باالترین و  
ْرِض ـ َو َلْم یُکْن َلُه َشِریٌك ِفی اْلُمْلِك(. ضمنًا حاکمیت به معنای قدرت عمومی و به

َ
َماَواِت َواْْل کارگیری قدرت عمومی، امانتی  است )َلُه ُمْلُك الَسّ

که انسان توانست این امانت الهی را به  عنوان برترین مخلوقات و خلیفۀ خدا اعطا شده است. بلکه، وقتی  است از جانب پروردگار که به »انسان« به
ای خداوند را در زمین محقق کرده است؛ و لذاست که حاکمیت در اسالم ضمن اینکه متضمن »حق«  طور کامل و حقیقی دریابد، کار خلیفه

 باشد.ساز نیز میباشد، تکلیفمی

نماید؛  وع آنچه گفته شد؛ اسالم و جمهوری اسالمی اگرچه حاکمیت ملی را پذیرفته است، ولی آن را محدود در حوزۀ مکتب اسالم میپس از مجم
های مربوط به انتخاب نوع )شکل( حکومت، پرسیهای بارز این إعمال این حِقّ حاکمیت ملت، در همهطوری که فوقًا اشاره شد نمونهو همان

تر از همه بیعت و پذیرش رهبر و  نتخابات ریاست جمهوری و همین طور نمایندگان مجالس خبرگان و شورای اسالمی و مهمقانون اساسی، ا
قانون اساسی حضور مردم و نقش ارادۀ عمومی در تعیین سرنوشت    59و    107تا    10گردد؛ و نیز بر اساس اصول  فقیه متجلی گردیده و میولی

 پرسی در امور مهم کشور، از جمله مواردی هستند که بر وضوح بر این امر داللت دارند.و نیز همه خود، در قالب انتخاب شوراها 

 

 حاکمیت از دید حقوق

توان برای حاکمیت  های این گونه علمای حقوق میاند حاکمیت را از دیدگاه حقوقی مورد بحث قرار دهند. با مالحظۀ نگرشدانانی کوشیدهحقوق
 شد:مشخصات زیر را قائل 

الی نظم حقوقی و جامعه و طبق موازین و  حاکمیت قدرتی است حقوقی؛ یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست. بلکه چهره آن از البه .1
 قواعد آن ظاهر شده است. 

بر اساس حاکمیت است که صالحیت .2 از سرچشمۀ آن است که قواعد و مقررات  ها مشخص میحاکمیت منشأ و مبدأ است.  شوند. 
 ا بر دیگران تحمیل شود.جوشد تمی

 وجود حاکمیت منوط و مشروط به هنجارهای خارجی یا پیش هنجار دیگری نیست. .3

 شوند.حاکمیت برتر است؛ یعنی کلیۀ هنجارهای دیگر در درجۀ بعد از آن واقع می .4

 

 رابطۀ حقوق و قدرت )حکومت(

هم باید به وجود بیاید؛ زیرا قدرت بدون حد و مرز )حقوق( مستلزم در هر جا جامعه است، قدرت هم هست و هر جا که قدرت باشد لزومًا حقوق  
مع  خودکامگی و هرج و مرج است؛ و چون طبعًا هدف نهایی قدرت استقرار در جامعه است باید این قدرت متکی بر »حقانیت« باشد تا با پذیرش جوا 

 که در قالب حقوق شکل و قوام بگیرد.گردد بشری به هدف نهایی خود نائل آید؛ و باالخره زمانی قدرت مستقر می

 بنابراین رسالت حقوق در جوامع به شرح ذیل است: 

 آرام به سمت حقانی شدن پیش برود.کند: قدرت باید با تکیه بر قانون آرام حقوق قدرت را حقانی می .1

کند،  و ایجاد نهادها اکتفا نمی  کند: حقوق در مسیر نهادی کردن قدرت، تنها به خلقحقوق قدرت را بین نهادهای مختلف توزیع می .2
 پردازد.بلکه در عین حال به توزیع قدرت در بین نهادهای سیاسی و اجتماعی موجود نیز می
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 »و این همان رسالتی است که بر عهدۀ حقوق اساسی گذاشته شده است« 

 های خود دست یابد.تواند به خواستهیای است که قدرت با استفاده از آن محقوق، ابزاری است در اختیار قدرت: یعنی حقوق وسیله .3

گردد، افراد مند میای است برای حمایت جامعه علیه قدرت: همان طوری که قدرت از این ابزار در جهت اهداف خود بهرهحقوق، وسیله .4
 های آن برخیزند.توانند به کمک این وسیله، در مقابل قدرت و خودکامگیجامعه نیز می

مدار بر اساس میل و هوس خود آن را به کار دهد: قدرت یا شخصی است یا نهادی؛ در حالت اول، قدرتسامان میحقوق، قدرت را   .5
شود، خودکامگی، استبداد و سلطنت مطلق )مونوکراسی( است؛ اما در حالت دوم که قدرت برد و در این حالت آنچه از آن متولد میمی

الذکر نخواهد بود و معمواًل قوانین اساسی، نمونۀ عالی نهادینه  ارای مفاسد و تبعات زشت فوقگیرد ددر اختیار نهاد یا ارگانی قرار می
 گردند. شدن حقوق محسوب می

 المللیتحدید حاکمیت به وسیلۀ حقوق بین

ها در  ت محدود دولتدانان، در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی، با الهام از متفکران قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش اصل حاکمیشماری از حقوق
المللی هستند و سازوکار این جامعه گذاری کردند. به این عبارت که: کشورها متعلق به جامعۀ بینالمللی این دکترین را پایهقالب نظم حقوقی بین

 م یابد.المللی بتواند نظکند که ارادۀ خودمختار اعضای آن )دولت( نوعی محدودیت را پذیرا باشد تا روابط بینایجاب می

های داخلی  شود. این حقوق در عین اینکه سلطۀ دولت را بر فعالیتالمللی به عنوان نظم برتر جانشین حقوق طبیعی میدر این دکترین، حقوق بین
هد کرد. از  المللی آن را محدود خواالمللی در تعارض باشد، موازین حقوق بینپذیرد؛ لکن اگر نظم حقوقی آن با نظم حقوق بینو خارجی آن می

 آید: این نظریه دو نتیجه به دست می

 المللی بر نظم حقوق داخلی برتری دارد. نظم حقوق بین .1

 ها بر اساس این اندیشه تابع موازین زیر هستند: الملل عمومی رسم شود نه حقوق داخلی. دولتحدود حاکمیت باید به وسیلۀ حقوق بین .2

 شده است )قراردادها و معاهدات( المللی که خود با رضایت پذیرفته قواعد بین •

 المللی و اصول کلی حقوقی المللی که ناشی از فرایند ارادی نیست، مانند عرف بینبرخی قواعد بین •

 ها به معاهدات مربوط به آن.المللی صالح و پیوستن دولتهای بینتصمیمات سازمان •

روند و این اختالط  خودمختاری در زبان مرسوم غالبًا به جای یکدیگر به کار میدر پایان باید گفت که هر چند سه مفهوم حاکمیت، استقالل و  
 اند. دانان بین آنها تفاوت قائل شدهگیر حقوق و دیپلماسی نیز شده است؛ ولی شماری از حقوقمفاهیم دامن

مرو اقتدار دولت به آن تحمیل کند )حاکمیت  تواند قواعد رفتاری خود را در قلحاکمیتی است معطوف به خارج؛ یعنی هیچ قدرتی نمی  استقالل ✓
 برونی( 

، بر صالحیت درونی دولت متکی است. هر کشوری حِقّ تعیین شرایط و کیفیات موجودیت خود، انتخاب شکل حکومت و  خودمختاری ✓
 قوانین خود را داراست. )حاکمیت درونی( 

 های مشخص قواعد برتر. حیت در محدودهیعنی انحصار صالحیت، عدم وابستگی و خودمختاری در اجرای صال حاکمیت ✓

 

 اشکال دولت ـ کشور 
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ـ کشورهای   1بندی حقوقی ـ سیاسی آنها عمدتًا صور مختلف آنها به شرح زیر خواهد بود:  با توجه به ساختار درونی کشورها و بررسی استخوان
 ـ کشورهای چند پارچه )مرّکب(  2بافت )بسیط( تک

 )بسیط(بافت دولت ـ کشورهای تک .1

این گونه کشورها دارای مرکِز واحِد عملکرِد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلّیت و مجموع آن توسط یک شخصّیت واحد یا دولت مرکزی 
کنند و غالبًا یک شود. کلیۀ اعضای گروه سیاسی یا جمعّیت کشور زیر لوای یک دولت قرار دارند و از یک اقتدار سیاسی تبعیت میإعمال می

ناپذیر است. کشورهای ایران، اسپانیا، مصر، سوئد و  دهد. بافت قدرت تفکیکون اساسی قلمرو حاکمیت کشور را پوشش سراسری میقان
 اند.نظایر آنها بسیط

 باشد: دولت ـ کشور یکپارچه یا بسیط دارای سه گونه وحدت می

ایی در یک دستگاه حکومتی تجسم یافته است که وظایف تشکیالت سیاسی، اداری اعّم از قانونگذاری، اجرایی و قض  وحدت ساختار: −
 رساند.دولت را به طور کامل به انجام می

تبعیت می  وحدت جماعت:  − به  تساوی مجبور  به  را  فرمانبران  کلیۀ  فرمانروایان،  از سوی  به قدرت تصمیمات صادر  نسبت  کند. مردم 
 کنند )مّلت( ناپذیر و یکپارچه جلوه میسیاسی کلیتی تقسیم

بندی قدرت عمومی دولت به یکسان و بال واسطه سراسر قلمرو قضایی، جغرافیایی و حقوقی دولت ـ کشور از سازمان  حدت سرزمین:و −
 کند. تبعیت می

توانند در درون خود هرگونه تقسیمات اداری  بافت به ویژه آنهایی که از ابعاد بزرگ سرزمینی و جمعیتی برخوردارند، میدولت ـ کشورهای تک
گیری و اداره قبیل استان، شهرستان، بخش، دهستان و امثالهم را داشته باشند و حتی طبق تصمیم دولت مرکزی به آنها قدرت تصمیم  از

 ای وارد آید. آنکه به ساختار واحد قدرت لطمهاعطا کنند؛ بی

 کنند.گونه کشورها را به »ساده« و »پیچیده« تقسیم میبنابراین، این

گویند که یگانگی سیاسی و اداری به صورت یک کاسه توسط  بافت ساده به آنهایی میکشورهای تک  ساده:بافت  کشورهای تک .1
گردد. منابع مالی انسانی و شود. تصمیمات کلی که در مرکز گرفته شده از همان طریق إعمال می دولت مرکزی تجسم بخشیده می

 رسند. در سرتاسر قلمرو کشور به مصرف میشوند و طبیعی نقاط مختلف کشور توسط قدرت مرکزی بسیج می

ـ کشورهای بسیط هستند که برای تحصیل اداره به مشروح    بافت پیچیده همان دولتکشورهای تک  بافت پیچیده:کشورهای تک .2
 اند: زیر سازمان یافته 

های سازمانی مرکز و مأموران و  ندامتراکم زدایی یعنی تقسیم اختیارات اجرایی و اداری میان ا  عدم تراکم یا تفویض اختیارات اداری: .1
های مربوط به واحدهای اداری  های محلی؛ بنابراین دولت مرکزی مقداری از اختیارات خود را به کارمندان محّلی و سازماندستگاه 

ام گیرد زیرنظر کند؛ لذا هر اقدامی که از سوی متصدیان امور محلی نظیر استاندار، فرماندار، بخشدار و رؤسای مختلف انجتفویض می
ترند و  های دولت مرکزی است. عامالن اجرایی و کارکنان مختلف، عوامل انتقال قدرت از مرکز به سطح پایینمشی سازمانو طبق خط

توانند تصمیم بگیرند. محل صدور قواعد و فرامین، حکومت مرکزی است، لکن به جای اینکه اجرای این قواعد نیز توسط مستقاًل نمی
 شود. جام گیرد، به محل منتقل میمرکز ان
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یا تمرکز زدایی اداری: .2 ها، شوراها و امثالهم( از سوی قانونگذار مرکزی با روش تمرکز زدایی، به نهادهای محّلی )انجمن  عدم تمرکز 
های اداری در محل داشته و بتوانند یا خود و یا به وسیلۀ عوامل اجرایی خود آن را  گیریشود تا اختیار تصمیمای داده می اختیارات ویژه

 رای: لذا دولت ـ کشور نامتمرکز دااجرا کنند. 

 گیری و مراکز ویژه، هم در سطح مرکز و هم در سطح واحدهای اجرایی است.های تصمیمانواع ارگان −

گیر تقسیمات اداری کشور را به سوی نوعی استقالل یا نیمه استقالل اداری باشد که عوامل تصمیمای خودگردانی محّلی میگونه −
 کند.راهنمایی می

های مرکزی هم از حیث نهادی و هم اجرایی بر آنها پردازند و دستگاهقیمومت مرکزی بکار میمقامات محّلی زیر نوعی والیت یا   −
 کنترل و نظارت دارند.

 : های فدرالی نشود شرایط زیر الزم استبرای اینکه نظام عدم تمرکز، تبدیل به خودمختاری محّلی یا نظام

 توان محدود کرد.با وضع قانون جدید می خودمختاری اعطایی به واحدهایی غیرمتمرکز محّلی را هر لحظه •

اختیارات غیرمتمرکز صرفًا خصلت اداری دارد، نه سیاسی؛ لذا سازوکار حکومت اداری و نظارت آنها به جای خود باقی است و به  •
 آورد.ای وارد نمییکپارچگی قدرت و حاکمیت لطمه

توان  قوۀ قانونگذار مرکزی به وجود آمده و به هیچ کدام از آنها نمی  تقسیمات محّلی نظیر استان، شهرستان، شهر و ده صرفًا با ارادۀ •
 نام دولت یا کشور داد و اختیارات آنها از جنس مدیریت است نه حاکمیت. 

توان که در آنها قانونگذاری متنوع ولی قانونگذار واحد است. بدین معنی که یک قوۀ مقننه بافتی را میکشورهای تک  وحدت انضمامی: .3
جا به های کشور وجود دارد، این قواعد در همهبندیزند، اما به مناسبت تنوعی که در بخشدست به صدور قواعد قانونی می  مرکزی

شوند. گاهی قانونگذار در نظر دارد که قوانین موضوعه فقط در قسمتی از کشور اجرا شوند نه در سراسر آن؛ بنابراین به یکسان اجرا نمی
 گذارد. اند احترام میاز کشور که به سرزمین اصلی منضم شده سمتمقررات و قوانین آن ق

( به انگلستان به وجود آمده 1921تا    1800( و ایرلند )1707(، اسکاتلند )1536مثاًل کشور بریتانیای کبیر از انضمام سرزمین گال )
نمی دیده  کشور  این  در  قانونگذاری  متحدالشکل  نظام  بنابراین  باست؛  بریتانیا  قانونگذاری  شود.  نظام  وضع  این  با  خود  تطبیق  رای 

 ای را حفظ کرده است. چندگونه

افراطی است. از حیث حقوقی منطقه  گرایی:منطقه .4 تمرکز  این شیوه همان روش عدم  ندارند و  تفاوتی  با یکدیگر  گرایی و تمرکززدایی 
تا کار ادارۀ کشورها تسهیل شود؛ اما ممکن است   یابندکشورهای بسیط قاعدتًا به تقسیماتی نظیر استان، شهرستان، بخش دست می

تقسیمات مذکور با تنّوعات طبیعی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی منطبق نباشد. عدم تمرکز در سطح تقسیمات اداری کشور  
یات مشترک تاریخی،  لزومًا به معنای رفع نیازهای کشور نیست. منطقه عبارت از آن قسمت از کشور است که در جمع دارای خصوص

ها همسانی را در خود جای دهد. گاهی یک منطقه از چندین استان و  جغرافیایی و اقتصادی و کشاورزی بوده و اقوام، نژادها و فرهنگ
 شوند. شهرستان و بخش ترکیب می

دم تمرکز در سطح مناطق تا کند. ولی عبافت، چهرۀ این ممالک را تا حدودی شبیه کشورهای مرکب میگرایی در کشورهای تکمنطقه
رود که به واحدها قدرت سیاسی و حاکمیت بخشد و لذا شخصیت حقوقی مناطق در سطح حقوق اساسی شناخته شده آنجا پیش نمی

 نیست. 
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 دولت ـ کشورهای چند پارچه )مرّکب( .2

های عضو در  ای در آنها حکمفرماست. دولتچندگانهباشند و حاکمیت  این کشورها به خالف نوع اول، دارای چند مرکز عملکرد سیاسی می
ای است دهند. شخصیت حقوقی ـ سیاسی این واحدهای عضو به گونهاین مجموعۀ کشوری، هر کدام واحد سیاسی حاکمی را تشکیل می

 توان به یکایک آنها واژۀ دولت را اطالق کرد.که می

، حول محور یک قدرت، مرکزی و سپردن میزانی اختیار سیاسی به شخص یا دولت ـ کشور چند پارچه، تجمع اداری چندین دولت حاکم 
 های عضو قرار گرفته باشد.نهادی است که در درجۀ باالتری از دولت

 انواع مختلف کشورهای مرّکب از قرار زیرند: 

 اّتحاد شخصی  .1

پادشاه باشند، به این مجتمع اصطالحًا اّتحاد اگر دو یا چند کشور پادشاهی ضمن حفظ شخصّیت حقوقی ـ سیاسی خود دارای یک  
المللی از یکدیگر بندی داخلی و صالحیت بینگویند. پس اّتحاد شخصی، تجمع دو یا چند کشور است که از حیث سازمانشخصی می

د که هر لحظه اند. سرنوشت کشورهای متحد به شخص معینی بستگی دار متمایز مانده، لکن زیر چتر حاکمیت یک سلطان قرار گرفته
 تواند همیشه پایدار و تغییرناپذیر باشد.امکان بیرون شدن وی از صحنه وجود دارد. لذا چنین اّتحادی نمی

در کنگره برلن، پادشاه بلژیک لئوپولد دوم به تخت سلطنت کنگو نیز تکیه زد و دو کشور بلژیک و کنگو به صورت اّتحاد   1885در سال  
با مرگ لئوپولد، دولت بلژیک کشور کنگو را به عنوان مستعمره به تصرف درآورد و اّتحاد شخصی    1908شخصی درآمدند. ولی در سال  

 آن دو کشور از میان رفت.

 اّتحاد واقعی  .2

هنگامی که دو یا چند کشور مستقل پادشاهی، سلطنت یک پادشاه را بپذیرند و با حفظ ساختارهای سیاسی داخلی خود عالوه بر قبول  
ت مشترک موروثی، ساختارها و نهادهای مشترکی را نیز برای تحقق این اّتحاد ایجاد کنند، اّتحاد واقعی به وجود آمده  یک رئیس مملک

شود، بلکه موجبات و اسباب اّتحاد با سازمان حکومت  است. در این گونه دولت ـ کشور مرکب، فقط به سلطنت یک پادشاه اکتفا نمی
توانند از آید. اّما افزون بر آن، کشورهای مّتحد میاین اّتحاد یگانگی در روابط خارجی به وجود میگردد. قاعدتًا در  مرکزی تقویت می

 مانند. جمله در قانونگذاری از یکدیگر متمایز باقی میلحاظ دفاع مّلی و مسائل مالی نیز وحدت ایجاد کنند؛ اما در موضوعات دیگر من

که قرار بود هر دو سال یک بار تجدید شود، به صورت اّتحاد واقعی درآمدند    1867نامه سال  دو کشور اتریش و مجارستان به موجب توافق
به دنبال حوادثی این امپراطوری منحل شد و این دو کشور از هم جدا شدند. در اّتحاد واقعی، سه وزارتخانه برای ادارۀ    1918و در سال  

 شدند. های این دو کشور نظارت میسط پارلمانبینی شده بود که توامور خارجه، جنگ و دریانوردی پیش

 کنفدراسیون )اّتفاق دول(  . 3

های دفاعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی با یکدیگر  هرگاه چند کشور مستقل به منظور پایدار ماندن و نیرومندشدن خود بخواهند در زمینه
نی از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک مرکزی  المللی میزاای با خصلت بیناشتراک مساعی مداوم داشته باشند و طی معاهده

را ریخته  پایۀ یک کنفدراسیون  نهادین و سازمانبسپارند،  اّتحادیۀ  اّتفاق دول،  یا  بر اساس اند. کنفدراسیون  یافته کشورهایی است که 
 آید.المللی به وجود میای با ماهّیت بینعهدنامه

 امی است.لذا برای تحقق چنین اّتحادی شرایط زیر الز
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های محدودی باشند، ولی بخواهند ضمنًا  های خود در زمینهوجود چند کشور مستقل و حاکم که خواهان پیوند مشترک سرنوشت .1
 حاکمیت سیاسی و شخصّیت حقوقی خود را نیز حفظ کنند. 

ارادی و اختیاری از آن   المللی که به تصویب کشورهای عضو کنفدراسیون برسد و همه به صورتوجود یک معاهده با ماهّیت بین .2
 اطاعت کنند. 

های عضو در آنجا گرد آمده و مسائل خود های الزم که نمایندگان دولتگیریوجود نهادهای الزم برای ادارۀ امور اّتحادیه و تصمیم .3
 را در قالب معاهده یادشده حل و فصل نمایند. 

از میان برود. نمیچنان در نهادهای مرکزی تحلیل  کشورهای عضو کنفدراسیون آن .4 آنها  روند که شخصّیت حقوقی و حاکمیت 
 های عضو به کنفدراسیون جزئی است. انتقال بخشی از حاکمیت از سوی دولت

 توانند به سهولت و به تصمیم خود از این اّتفاق خارج شوند. هرکدام از کشورهای عضو می .5

نامه کنفدراسیون، قواعد و قوانین مربوط به سراسر قلمرو رچوب معاهدهتواند در چهاشود که میبینی میهای پیش قاعدتًا قوۀ مقّنن .6
 شود. بینی میکنفدراسیون را وضع کند. عالوه بر آن گاهی یک قوۀ قضاییه مشترک نیز پیش

ی  هاشده توسط دولتترین نهاد کنفدراسیون مجلسی است که در واقع شبیه یک کنفرانس دیپلماتیک، متشکل از اعضای تعیینمهم
اطاعت می خود  دستورهای حکومت  از  عماًل  و  بوده  رأی مساوی هستند. عضو  دارای  مجلس  این  در  دول عضو  از  کدام  هر  کنند. 

 کنفدراسیون قاعدتًا نه سرزمین مخصوص به خود دارد و نه افراد تابع، بلکه هر کشور عضو، صاحب سرزمین و افراد تابع خود است. 

کند.  المللی و روابط با کشورهای دیگر همانند یک واحد سیاسی تجلی مین است که از لحاظ بینترین خصلت کنفدراسیون ایبرجسته
گیری و اجرایی دارد و به ندرت المللی و روابط دیپلماتیک در بیشتر موارد صالحیت تصمیمدر مورد جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین 

 گیرد.قرار می این صالحیت بین کنفدراسیون و دول عضو مورد رقابت

 کشور فدرال )اّتحاد دول( . 4

 ای اّتحاد فدرالی شرایط پایه

در صورتی که چند کشور مستقل و حاکم تصمیم بگیرند بنا به مالحظاتی سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را به هم 
المللی برای خود تری در خانوادۀ بینو مرتبۀ شایسته  تر و فراگیرتری به وجود آورندپیوند دهند و با کمک و معاضدت یکدیگر قدرت بزرگ

کسب کنند، گام اساسی به سوی ایجاد کشور فدرال برداشته شده است. فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر.  
های  ت حقوقی از سوی دولتشود: اول عالقه به حفظ خودمختاری و شخصی در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می

حل فدرالیستی ماهیتًا تاب و توان  مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا دربرگیرندۀ کلیۀ جماعات عضو باشد. راه
 ای و حّتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جّدی پیوند دهد. های منطقهآن را دارد که در زمینه

 های کشور فدرال ویژگی

کنندۀ  المللی؛ قانون اساسی فدرال مشخصحقوق حاکم بر روابط دول عضو در زمرۀ حقوق اساسی است )داخلی( نه حقوق بین .1
 حدود و چگونگی این روابط است.

مول حقوق داخلی  های عضو را مشدهد و دولتالمللی را در انحصار دولت مرکزی قرار میهای بینقانون اساسی، قاعدتًا صالحیت .2
 سازد. در جامعۀ کل می
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های عضو نسبت به یکدیگر برابرند و روابط آنها با یکدیگر همانند دولت با دولت است، نه بر حسب بزرگی و کوچکی و اساسًا دولت .3
های ان جمهوریشود. مثاًل در اّتحاد شوروی سابق تعداد نمایندگیا زیادی و کمی جمعیت. بر این قاعده استثنائاتی نیز دیده می

 فدراتیو، در شورای عالی اّتحاد با یکدیگر برابر نبودند.

ای دارد؛ یعنی عالوه بر وظایف قضایی مرسوم باید در دعاوی و تعارضات ناشی از اختالف قوۀ قضاییه در کشور فدرال اهمیت ویژه .4
های المللی ندارد تا بتوان از راه جنبۀ دعاوی بین  گونه اختالفاتدول عضو با یکدیگر یا با دولت مرکزی تصمیم بگیرد. چرا که این

الملل به حل و فصل آنها پرداخت. بلکه طبق قانون اساسی فدرال باید از راه حقوق داخلی به آن دیپلماتیک یا بر اساس حقوق بین
 رسیدگی شود.

گیری خود دستاوردهای زیر را به ارمغان کشور فدرال که پویشی از تفّرق به تجّمع و از پراکندگی به یگانگی است، در روند شکل 
 آورد:می

المللی مطرح است  المللی و شخصیت حقوقی کشور فدرال. دولت مرکزی فدرال است که در خانوادۀ بینیگانگی در سطح بین −
 نه یکایک دول عضو. 

دارند، ولی آنچه که در چشم ممالک خارجی یگانگی در تابعیت. در کشورهای فدرال افراد، تابعیت دوگانه )ایالتی ـ فدرالی(   −
شود نه تابعیت فالن ایالت آمریکا، اهّمیت دارد تابعیت فدرال افراد است. از آمریکایی، کانادایی، هندی، سویسی صحیت می

 وارۀ کانادا. فالن استان

ال در قلمرو و محدودۀ کل  های عضو تشکیل شده است و قوانین فدر یگانگی در سرزمین. سرزمین فدرال از مجموعه سرزمین −
 قابل إعمال است.

یگانگی سیاسی. قانون اساسی فدرال، دولت مرکزی را به طور کامل صاحب حاکمیت سیاسی دانسته است. قانونگذاری اساسًا   −
 شود. نظر از وابستگی آنان به ایالت معینی إعمال میجنبۀ »مّلی« دارد نه ایاالتی و نسبت به همۀ اتباع قطع

 های عضو جنبۀ داخلی و استثنایی دارد. های مجالس مقننه دولتریقانونگذا

اساسی   قانون  با تصویب  بار  ـ کشور، نخستین  آنگاه   1787شکل فدرال دولت  و  پذیرفت  فیالدلفیا تحقق  در کنوانسیون  آمریکا 
اتریش اروپا  در  برمه؛  و  هند  آسیا،  قارۀ  در  امروزه  گرفتند.  سرمشق  الگو  این  از  دیگر  یوگسالوی، کشورهای  بلژیک،  سوییس،   ،

( جمهوری فدرال آلمان؛ در قارۀ آمریکا عالوه بر ایاالت متحدۀ آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، کلمبیا، 1969چکسلواکی )از سال  
 آرژانتین؛ و در قارۀ آفریقا، کامرون، اوگاندا، نیجریه و
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 ها سیاسی رژیم

نهادهای سیاسی و شیوۀ إعمال قدرت سیاسی است. از این دیدگاه، قدرت سیاسی که در جامعه    رژیم سیاسی، به معنای عام کلمه، نمودار بافت 
ای إعمال شود. شخص یا اشخاص معّین و همچنین نهاد و سازمان و دستگاه مشخصی  گذارد به هر حال باید بتواند به گونهپا به عرصۀ وجود می

 ای به مرحلۀ اجرا درآورند.هآن را در عالم خارج تحقق بخشند و با روش و هدف ویژ

بندی حقوقی نهادهای سیاسی است. البته برای دقیق کردن این تعریف باید موضوع را دو در ُبعد زمانی و مکانی مالحظه کرد. رژیم سیاسی قالب
در زمان معینی است. چراکه شده در محدودۀ دولت ـ کشور و  یافته و همگنای از نهادهای سیاسی تلفیقبه بیان بهتر »رژیم سیاسی« مجموعه

 دهند.سپرند و گاهی نیز در مسیر عملکرد خود تغییر محتوا و مفهوم میهای کّمی و کیفی جامعه راه تکامل میها، همراه با دگرگونیرژیم

 

 حکومت

صورت به کار بردن این واژه تنها در پردازد. در این  هایی است که به واسطۀ آنان، حاکم به إعمال اقتدار میحکومت به معنای مجموعه ارگان
تواند باشد؛ بنابراین عالوه بر قشر سیاسی قوۀ مجریه )رئیس کشور،  معنای انحصاری قوۀ مجریه یا در مفهوم مضّیق کابینۀ وزرا طبعًا درست نمی

زبان رایج این واژه سه معنی مختلف را به ذهن گردد. در  های دیوانی و اداری و اجرایی نیز مینخست وزیر و هیأت وزیران( شامل پارلمان و دستگاه 
 سازد:متبادر می

 عمل حکومت و رهبری .1

 رژیم سیاسی .2

 کنند. هایی که قوۀ اجرایی را إعمال میهایی که عماًل سررشتۀ فرمانروایی را در یک کشور به دست دارند و به ویژه ارگانارگان .3

 شود، بیشتر از سایر معانی در اذهان رایج و مشهور است. )دولت( نیز برداشت میاین معنای سوم که در زبان فارسی از واژۀ 

ورأشکال دولت ـ کش

کشورهای تک بافت 
(بسیط)

کشورهای تک بافت ساده

کشورهای تک بافت پیچیده

تفویض اختیارات )عدم تراکم 
(اداری

عدم تمرکز یا تمرکززدایی  اداری

وحدت انضمامی

منطقه گرایی

کشورهای چند پارچه 
(مرّکب)

اّتحاد شخصی

اّتحاد واقعی

(اّتفاق دول)کنفدراسیون 

(اّتحاد دول)کشور فدرال 
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 های سیاسی انواع رژیم

 کند: های سیاسی را به سه دسته تقسیم میارسطو رژیم

 هایی که قدرت فرمانروایی در اختیار یک نفر است.رژیم .1

 هایی که قدرت فرمانروایی در اختیار گروه معدودی است. رژیم .2

 گیرد.هایی که فرمانروایی توسط همۀ مردم صورت میرژیم .3

بندی از  تر کردن تقسیمبندی، ضابطه مبتنی بر تعداد زمامداران است. ولی این متفّکر عالوۀ بر ضابطۀ کّمی فوق برای مشخصدر این تقسیم
 گیرد.گیرد و در مورد هر سه دستۀ فوق به کار میمعیار کیفی نیز بهره می

ها شود یا به سود زمامدار؟ بنابراین بر مبنای ضابطۀ دوم غایت و هدف حکومتاست که آیا قدرت به سود همگان به کار برده می  معیار کیفی این
 دهد.های رژیم، مداخله میرا نیز در تعیین گونه

گذاری تابع  راند و در حکممطلق فرمان می  ای، فرمانروا یک نفر باشد، رژیم سلطنتی )مونارشی( حاکم است. پادشاه با قدرتبنابراین اگر در جامعه
کند. صورت خالص رژیم فردی، سلطنتی است ولی اگر پادشاه قدرت را به  شخص دیگری نیست؛ یعنی قدرت را با شخص دیگری تقسیم نمی

 دهد. سود شخصی به کار گیرد، نظام سلطنتی به نظام خودکامگی )تیرانی( تغییر شکل می

معینی   گروه  که  حکومت  در صورتی  معنای  به  لغت  در  آریستوکراسی  است.  آمده  وجود  به  )آریستوکراسی(  اشرافی  رژیم  براند،  حکم  جامعه  بر 
 هاست و از لحاظ ارسطو یعنی سررشتۀ فرمانروایی در اختیار نخبگان جامعه است.بهترین

کومت طبقۀ محدود مبتنی بر زر و زور )پلوتوکراسی( و  در صورتی که منافع خصوصی گروه حاکم بر سود عام برتری پیدا کند از آن الیگارشی یا ح
 شود. )تیموکراسی( حاصل می

های حاکم به شود، طبق نظر ارسطو، جمهوری )رپوبلیک( است. ولی در صورتی که تودههایی که حکومت توسط همۀ مردم انجام میدر رژیم
ی، سوق داده شوند و خیر عام و مصلحت اجتماع را از نظر دور دارند، جای استقرار حکومت عدل و قانون برای همۀ جامعه به سوی استبداد رأ

ساالری، َتنشود. در ذیل به بررسی یکگیرد؛ یعنی منافع شخصی و فردی اکثریت، جانشین سود همگان میحکومت جنبۀ )دموکراسی( به خود می
 پردازیم. چند تن ساالری و مردم ساالری می

 مونوکراسی یا یکتاساالری .1

گذار داند. مابین ایجادکنندۀ قدرت یعنی پایه ین نوع رژیم قدرت در دست یک نفر متمرکز است و این صاحب قدرت آن را متعلق به خود میدر ا
گونه ها سلطان یا شاه در رأی حکومت قرار داشته و بدون اینکه هیچای نیست. در این شکل از حکومتدولت یا سلسله و دارنده آن فاصله 

اسی و قانونی در برابر مردم و یا نمایندگان آنها داشته باشد به إعمال قدرت مبادرت ورزیده و بر اساس آراء و نظارت و امیال خود،  مسؤولیت سی
چنان با مفهوم قدرت شخصی یکی شده است که جدا کردن آن دو به آسانی مقدور  کند. مفهوم دولت آنکشور تحت سلطۀ خود را اداره می

دهد. پس الزامًا در  ترین مقام ممکن را به خود اختصاص میگیرد و عالی ات در رأس سلسله مراتب سیاسی قرار مینیست. شخص مونوکر 
راین  نقش یکتاساالری، اقتدارگرایی نیز هست و از آنجا که شخصی یا نهادی وجود ندارد که بتواند دامنۀ گستردۀ اقتدار وی را محدود کند؛ بناب

 ناپذیر است.گرایی و امثال آنها اجتناب ورد استبداد رأی، خودکامگی، مطلقدر عملکردهای وی بر حسب م
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کند، اواًل به دست آوردن قدرت را به مشّیت  های گوناگونی عمل میمونوکرات یا فرمانروا برای استحکام بخشیدن به قدرت خود معمواًل از راه
کوشد که برای  نماید و در این رهگذر میالعادۀ خود منسوب مییا نبوغ خارق  های انسانی یا دست سرنوشتای فوق ارادهو قضا و قدر و اراده

های تداوم اقتدار خویش را فراهم حقانیت قدرت خود محملی تدارک نماید. ثانیًا نهادینه کردن قدرت شخصی یا موروثی کردن قدرت، پایه
عی، همه در جهت تحکیم قدرت شخصی و تثبیت لزوم آن به وسیلۀ شخص کند. اقدام به نام تاریخ، منافع ملی، انجام مأموریت ماوراء طبیمی

ها را بپذیرند و قدرت وی را با باورهای معنوی )مذهبی،  گونه توجیهتوجهی از مردم به نحوی اینزمامدار است. در صورتی که همه یا گروه قابل
که رسند  نتیجه  این  به  حداقل  یا  دهند؛  پیوند  سنن(  و  عرف  آنها   ایدئولوژیکی،  موجودیت  و  رفاه  و  امنیت  برای  فرمانروایی  چنین  وجود 

 ناپذیر است، قدرت مونوکراسی در جامعه استقرار یافته است.اجتناب

 ها از قرار ذیل هستند: انواع مونوکراسی

 مونوکراسی کالسیک:  .1

 توان به سه دسته تقسیم کرد: یکتاساالری از نوع کالسیک یا کهن را می

 الف ـ پادشاهی مطلق ب ـ خودکامگی ج ـ دیکتاتوری 

 الف ـ پادشاهی مطلق

های  ها بیشتر مرسوم بوده است. در بین سالها باید گفت که پادشاهی مطلق در طول تاریخ از انواع دیگر یکتاساالری در میان یکتاساالری 
عثمانی و امپراطوری روسیه دارای چنین رژیمی بودند. در آفریقا میالدی در فرانسه به اوج خود رسید. در اروپا امپراطوری    1789تا    515

نیز گونه از گذشته وجود داشته و در دنیای جدید مدتو آسیا  پادشاهی  های مختلف پادشاهی مطلق  ادامه داشته است. در رژیم  ها 
های  ق تعلق دارد. موروثی بودن قدرت از پایهمطلق، کلیۀ اختیارات ممکن نظیر قانونگذاری، اجرایی و قضایی به یک َتن یعنی پادشاه مطل

هاست. حقانیت رژیم در شخص پادشاه و سلسلۀ وی متجّلی است و خارج شدن قدرت از خاندان پادشاهی خالف گونه رژیماساسی این
 کند.اصل جلوه می

 ب ـ خودکامگی 

است. ولی به خالف پادشاهی مطلق شرط تشکیل   های دور وجود داشتهها نیز مانند سلطنت مطلق ازر گذشتهشکل خودکامانۀ رژیم
جانبه و خارج از موازین نهادهای موج در جامعه است. خودکامه کسی است که با زور قدرت را  رژیم خودکامه، خودسری و تصمیمات یک

ای مقررات و شیوۀ ویژه  شناسد. در اجرای قدرت جز ارادۀ فرد خودکامهکند و در مورد حفظ یا انتقال آن قاعده و قانونی نمیغصب می
برند. اساسًا خودکامگی در ذات خود فاسد و موجب  وجود ندارد. در اصالحات جدید واژۀ »استبداد« را بیشتر به جای خودکامگی به کار می
 خراب شدن نهادهای منظم و از میان رفتن حِسّ ابتکار و خودجوش در جامعه است.

 ج ـ دیکتاتوری

گردد و کلیۀ وظایف حکومت  م مونوکراسی است. قدرت سیاسی به طور کامل در شخص دیکاتور متمرکز میدیکاتوری یکی از اشکال مه
هاست؛ زیرا نتیجۀ منطقی تمرکز قدرت، از میان رفتن به صورت یکپارچه در اختیار او قرار دارد. استقرار این رژیم به معنای امحاء آزادی 

 حقوق فردی و دسته جمعی است.

ها بودن قدرت در این گونه رژیمم دیکتاتوری قاعدتًا از لحاظ زمانی محدود و لذا موقتی است. در باب خصلت موقتیدیگر اینکه رژی
نظران حقوق اساسی اتفاق نظر دارند. این پدیده در صورتی که تغییر ماهیت دهد، مثاًل توسط شخص دیکتاتور دارای مقرراتی صاحب
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به معنای أخِصّ کلمه نیست و باید نام دیگری مثاًل سلطنت مطلقه برای آن انتخاب کرد. بسیاری دربارۀ جانشینی گردد دیگر دیکتاتوری  
اند، ولی پس از مدتی  از دیکاتورها از طریق زور به وسیلۀ کوتادهای نظامی قدرت را به دست گرفته و مدتی آن را به تنهایی إعمال کرده

 اند. قرراتی اندیشیدهیا م برای ادامۀ آن نهادهایی را به وجود آورده

بینی شده و به رئیس کشور اختیارات اضطراری داده شده است؛ مثاًل در دنیای جدید، گاهی در قوانین اساسی نیز اوضاع استثنایی پیش
انون  تواند در شرایط خاصی کلیۀ اختیارات را به دست گرفته در مّدت معینی که ق، رئیس جمهور می1قانون اساسی وایمار  38طبق اصل  

های عمومی را موقتًا معّلق تصریح کرده است دست به اقدامات اضطراری بزند. از نیروی نظامی استفاده کند، حقوق فردی و آزادی 
( فرانسه رئیس 1958قانون اساسی جمهوری پنجم )  16ها، تظاهرات و غیره را ممنوع نماید. همچنین طبق اصل  سازد، گردهمایی

باشد. البته استقرار این گونه اختیارات متمرکز همیشه جنبۀ موقتی دارد؛ یعنی پس از رفع بحران و  ثنایی میجمهور دارای اختیارات است
 های مسؤول بازگردد. ایجاد شرایط عادی و طبیعی دوباره اختیارات سیاسی باید به ارگان

 

 ایمونوکراسی توده  .2

آنها اساس  و  دادیم  شرح  باال  در  که  کالسیک  مونوکراسی  خالف  نظریه  بر  بود،  استوار  موقتی  و  استثنایی  خصلت  دو  سازان بر 
ها گونه رژیمها را از قید محدودیت زمانی و حالت غیرعادی رها کنند و به اینگونه رژیماند تا اینای کوشیدههای جدید و تودهمونوکراسی

ایتالیا از »قرن فا کند و هیتلر پیشوای ناسیونال  شیسم« صحبت میخصلتی دائمی بخشند. به عنوان مثال موسولینی رهبر فاشیسم 
 شود. ای توجیه میهای ویژهها به وسیلۀ تئوریگونه یکتاساالری آورد. تداوم اینسوسیالیسم آلمان سخن از »هزارۀ فاشیسم« به میان می

است و یا اینکه در وجود صاحب اقتدار های کالسیک، قدرت واقعًا یا در نهایت متعلق به یک فرد  ها مانند مونوکراسیگونه حکومتدر این
شود. کلیۀ مجالس و شوراها در عمل دارای قدرت واقعی نیستند و نقش آنها یا بسیار محدود و یا عماًل در واقعی تجسم بخشیده می

قوق اختیار آن  کرد، هرچند که در عالم نظر و ححکم معدوم است. برای مثال در آلمان نازی، مجلس رایشتاک به ندرت قانونگذاری می
 را داشت. قانون ثمرۀ ارادۀ پیشوا بود.

موسولینی در ایتالیا هم رئیس حکومت، هم نخست وزیر و هم دبیر دولت بود و کلیۀ اختیارات حکومتی را در خود جمع داشت. تجّسم  
 قوۀ مؤسس و قوۀ مقننه و رهبر دادگستری و فرماندۀ عالی نظامی بود.

رئی  تلقی میهیتلر هم رئیس کشور، هم  باالترین مقام قضایی  برتر و همچنین  قانونگذار  اجرایی، هم  شد. قوۀ مؤسس و  س دستگاه 
 فرماندهی کل قوا نیز با او بود.

ای و استالین به عنوان دیکتاتور بالمنازع کشور پهناور اّتحاد شوروی به برکت جنگ و شرایط اقتصادی رئیس شورای کمیسرهای توده
ۀ کل قوا گردید و بنابراین کلیۀ قوای نظامی و غیرنظامی را در خود گرد آورد و زیر لوای یک ایدوئولوژی نظارت  مارشال ارتش و فرماند

 ها بر جامعۀ شوروی تحمیل نمود.شخصی خود را سال

های نمایند، در مونوکراسیشوند و باید اثرات دیکتاتوری را تحمل  اگر در دموکراسی کالسیک مردم عادی فقط مورد فرمانروایی واقع می
به عمل میتوده استفاده  تمرکز قدرت  اسقرار  برای  بهانه، مقصد و مقصود  به عنوان  از عامل مردم  . شرکت مردم، رأی مردم، آیدای 
 باشند. پرسی یا سایر اشکال مشارکت، همه در جهت استقرار دیکتاتوری میهمه

 

1 Weimar  در کشور آلمان برقرار بود. 1939تا  1919رژیمی است که از 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدهیدواتساپ  09352213175به   قضاوتو  وکالتهای آزمون رایگانجهت دریافت جزوات      دکتر امید مالکریمی 1حقوق اساسی جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

30 
 

گونه احزاب با احزابی د حزب واحد است که خود سبب ایجاد قدرت است. فرق اینها، وجویکی دیگر از مشخصات این نوع دیکتاتوری 
های مردم و در رقابت با سایرین به صورت اند این است که احزاب دموکراتیک غالبًا از درون تودهکه در دامان دموکراسی پرورش یافته

لوژی رسمی و غیرقابل رقابتی که از سوی رهبران قدرتمند وضع آیند در حالی که حزب واحد به دور ایدئو طبیعی و خودجوش به وجود می
ها اجازۀ فعالیت  یابد. حزب واحد یا حزب دولتی تنها تشکیالتی است که حِقّ حمایت دارد و دیگران به انواع بهانه شده است سازمان می

گیرند  ها از باال نشأت میه احزاب واحد در دیکتاتوری گیرند درحالی کترین سطوح در میان فرمانبران شکل میندارند. احزاب آزاد از پایین 
گیری آنهاست، یعنی ها توتالیتاریسم یا همه گونه رژیمیابند. آخرین مشخصۀ اینو برای پشتیبانی از قدرت موجود و مستقر سازمان می

گونه احزاب درصددند تا از طبقۀ فرمانروا به باشند. فرمانروایان ایندولت واحد، حزب واحد و ایدئولوژی واحد که محصول فرمانروایان می
ها نه فقط در ُبعد سیاسی بلکه در سایر ابعاد اقتصادی، تمام قشرهای جامعه گسترش یابند و زندگی اجتماعی را در خود فروگیرند. انسان

 اجتماعی، اخالقی و خانوادگی باید از مشی رسمی و دولتی تبعیت کنند. 

های مطلقه مدعی های تاریخی یا پادشاهیهای کالسیک متفاوتند. دیکتاتوری ای از مونوکراسیها تودهیدر این زمینه نیز مونوکراس
ها و حقوق افراد معرفی نموده و وجود خود را تضمینی  جذب جامعه در رژیم خود نیستند و حتی گاهی رژیم خود را برای نجات آزادی 

رود و در  ای، آزادی سیاسی از بین میهای جدید و تودهر حالی که در یکتاساالری کنند. دهای حقوقی تلقی میبرای محافظت از ارزش
خواهد گونه ابتکار فردی و دسته جمعی را که میهمۀ قلمروها همچون مذهب، اندیشه، اقتصاد و اجتماع حاضر و ناظر است و هیچ

 کند. بیرون از دولت عمل کند تحمل نمی

 ساالری های چند تنرژیم  .2

ساالری نامیده برند، ولی به سبب حوادث مختلف قدرت را به دست دارند، اصطالحًا چند تنحکومت شمار معدودی که در اقلّیت به سر می
االری در میان گذاری کرده است. چند تن سها را آریستوکراسی و شکل فاسد آن را الیگارشی نام گونه رژیمشوند. ارسطو صورت صالح اینمی

ها  گونه رژیمدو قطب قرار گرفته است که یک طرف آن یکتاساالری )مونوکراسی( و طرف دیگر حکومت همگان یا دموکراسی واقع است. این
ه تر باشد. مثاًل گاهی اتفاق افتادأشکال مختلفی دارند؛ یعنی نوسان آنها ممکن است بسوی یکتاساالری یا برعکس، بسوی دموکراسی نزدیک

شود. تا با موافقت و همکاری  است که سرنوشت جامعه به جای آنکه در دست یک پادشاه مطلق باشد، به دست دو یا سه یا هیأتی سپرده می
ساالری ماهیتًا همان مونارشی )سلطنت مطلق( است که کار ویژۀ حکومتی بین چند نفر یکدیگر کشور را اداره کنند. در این صورت چند تن

ساالری )دموکراتیک( آن بیشتر ای قرار گیرد، طبعًا خصلت همهست. ولی اگر زمام حکومت در اختیار طبقۀ وسیع و گستردهتقسیم شده ا
 است.

 ساالری از قرار ذیل است: چند تن های حکومتترین صورتمهم

 کومت ثروتمندان داران یا فئودالیسم ج ـ پلوتوکراسی یا حالف ـ آریستوکراسی یا نجیب ساالری ب ـ حکومت زمین

 ساالری یا پارتینوکراسی ساالری هـ ـ حزبد ـ حکومت شایستگان یا شایسته

 الف ـ آریستوکراسی یا نجیب ساالری 

ای اجتماعی است که شایستگی و زبدگی آنها در قیاس با دیگران مشخص است. اعضای طبقۀ  ها قدرت سیاسی در دست طبقهدر این رژیم
ها و نخبگان هستند. در زبان یونانی آریستو، به معنی خوب، نجیب و شریف است؛ بنابراین آریستوکراسی بر  ترینفرمانروا از لحاظ نظری به

اند و هم اندیشۀ برتری طبیعی یا اکتسابی حاکمان تکیه داشته است. سقراط و افالطون برای نجباء هم امتیازهای طبیعی و خانوادگی قائل
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تربیت اجتماعی، فضیلت و حّتی   آنان تکیه میبر  برای برجسته کردن خصلتثروت و مکنت  بر عامل دارایی و مکنت  های کنند. ارسطو 
 ساالری یا الیگارشی ندارد.آریستوکراسی تأکید فراوان دارد و لذا به گمان او حکومت یک اقلّیت فقیر و تنگدسِت جنبۀ چند تن

 های اروپایی یا قزلباشان عصر صفوید مانند شوالیهنجباء و اشراف ممکن است ریشۀ نظامی و سپاهیگری داشته باشن 

 داران یا فئودالیسمب ـ حکومت زمین

تاریخ به وجود گونه رژیمشود. اینای مسّلط میهای بزرگ بر جامعهداری گاهی اوقات آریستوکراسی بر مبنای زمین از  ها در برهۀ خاّصی 
اهر اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری را در اختیار دارند. قاعدتًا فئودالیسم  ترین مظاند. حکومت به دست آنهایی است که بزرگآمده

ای است که برای های قومی و طایفهگیرد که در حقیقت حکومتالطوایفی به خود میشود. گاهی جنبۀ ملوکبه أشکال گوناگونی نمایان می
صورت فئودالیسم با تمرکز جامعه سازگار نیست و حکومت مرکزی و قدرت کنند. در این  ادامۀ حاکمّیت حقوق مخصوص به خود را خلق می

تر ای بزرگشود شکل دیگر، فئودالیسم در درون جامعهسلطنتی برای استقالل و دامن گستردن با موانع فراوانی در سر راه خود مواجه می
 نماید.عۀ کل به طور مستقیم إعمال میکند و نفوذ و تأثیر خود را در جاموجود دارد ولی از حکومت مرکزی اطاعت می

 ج ـ پلوتوکراسی یا حکومت ثروتمندان 

های ثروتمندان بود.  شد، انواع حکومتها نیز در جوامع اروپا دیده میساالری که آثار آنان حتی پس از انقالبهای چند تنیکی دیگر از جلو 
از این دیدگاه کسی بود که به سبب امکانات مالی تا حدود می  شهروند واقعی  اینکه  یا  باشد و  توانست در سال میزان معینی درآمد داشته 

پرداخت. تمّول، نمودار وابستگی افراد با جامعه بود. آثار این طرز تفّکر حّتی در قرن هجدهم و پس از انقالب کبیر فرانسه  مشخصی مالیات می
بایستی به نحوی مجّهز به  شونده هر دو میدهنده و انتخابشود. رأیهای اروپا در قوانین انتخابات به وضوح مشاهده میو سایر انقالب

صورت  در  آنها  مشارکت  تا  باشند  بوده  مالیاتی  و  مالی  میامکانات  توجیه  فرمانرویان  و  نمایندگان  تعیین  قدرت،  در  بندی  امروزه  شود. 
تر یافته  تر و غیرمستقیمها جنبۀ نامرئیو ثروتمندان بر حکومتداران  گونه شرایط قانونی از میان رفته ولی تسّلط سرمایهها، ایندموکراسی

 است.

 ساالری د ـ حکومت شایستگان یا شایسته

های دور وجود داشته است. اکثرّیت قریب به  ترین افراد آن اداره شود، از گذشته ترین و زبدهاین اندیشه که جامعۀ سیاسی باید توسط شایسته
ب یا  به صراحت  و هنوز هم میاّتفاق مکاتب  بوده  افراد الیق  و چند  ه طور مبهم خواستار حکومت  مونوکراسی  در  که  باشند. طبیعی است 

شده است، ولی در ای متّرقی و در جهت سعادت و خیر عام تلقی میها درخواست سپردن کارها به گروه معدود نخبگان، اندیشهساالریتن
برابری شرژیم انجام میهای دموکراتیک که فرض نخستین،  انتخابات  بر حسِب  به قدرت  یکدیگر است و شیوۀ وصول  با  گیرد، هروندان 

ها معتقدند که اگر شرایط و امکانات مساوی از لحاظ قانون و سیاست برای همۀ مردم به شود. لیبرالموضوع به صورت جدیدی مطرح می
ها از خالل این مبارزات سر بر خواهند آورد و ترینود بهترین و شایستهوجود آید و در میدان سیاست، رقابت آزاد وجود داشته باشد، خود به خ

زمام کشور را به دست خواهند گرفت. اّما به هر حال، در بسیاری از قوانین اساسی، یکی از مجالس مقننه )معمواًل مجالس دوم( بر مبنای 
العمر یا استحقاقی  داد. مثاًل سناتورهای انتخابی یا انتصابی یا مادامترین افراد جامعه را در آن جای  شود که بتوان زبدهموازینی تشکیل می

یا به مناسبت خدمات درخشان و   آنانی هستند که به سبب مشاغل پیشین )وزارت، نمایندگی مجلس، قضاوت، استادی دانشگاه و غیره( 
و مکتشفان در قلمرو علم، ادبا، شعرا و نویسندگان و نظایر ها، مخترعان  اند )ُامرای ارتش در جنگای که نسبت به جامعه انجام دادهبرجسته

شوند  وزیران و وزیران نیز از میان آنانی انتخاب میتوانند در این تأسیس عضویت یابند. در بعضی از کشورها رؤسای جمهور و نخستآنها( می
 و غیرنظامی و علمی و غیره نشان داده باشند.  که برجستگی و شایستگی خود را در مبارزات سیاسی یا مشاغل دولتی اعّم از نظامی
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 ساالری یا پارتینوکراسی هـ ـ حزب

دهد. به ویژه اگر سر و کار مردم با رژیمی سیاسی باشد که با ظواهر  تواند در زیر پوشش احزاب به حیات خود ادامه میساالری میچند تن
های سیاسی امکان تجلی و تظاهر یابند، در  کند و اجازه نده که دیگر گرایش  ای اقتدار حزب واحد خود را بر همه تحمیلهمه ساالری و توده

 اینجا حزب واحد پس از مدتی به صورت تنها متولی جامعه درآمده و در وی رسوم و عادات الیگارشی بروز خواهد کرد. 

پندارند؛ زیرا قاعدتًا دستگاه حزبی هم به علت ها مینظران حقوق اساسی و سیاست، حزب واحد را در شمار مونوکراسیالبته شماری از صاحب
ساختار هرمی و عمودی و هم به سبب تمرکز قدرت، ابزار دست یک گروه معدودتر از رهبران خود و کاماًل مقهور رهبر برترین که به صورت 

گردد. حزب فاشیست یا یکتاساالری میگیرد و حکومت چند تن، تبدیل به حکومت یک نفر  بالمنازعی قدرت را در اختیار خواهد گرفت قرار می
ایتالیا، حزب کمونیست اّتحاد شوروی، حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان و احزاب واحد دیگری همه به أشکال مختلف به این سرنوشت  

 دچار شدند.

 ساالری یا دموکراسی همه  . 3

 الف ـ دموکراسی یونانی

ـ حکومت و    2(  Demosـ مردم )  1صل که از ترکیب دو جزء به وجود آمده است:  اْل ای است یونانیدموکراسی یا حکومت همۀ مردم، واژه
کرد. این  (. در یونان باستان، دموس مفهومی بود محّلی که جمعیت مذّکر و آزاد یک کشور یا دولت شهر را مشخص میCratosسلطنت )

 دادند.را شهرنشینان و کشاورزان روستا تشکیل میشد که هستۀ مرکزی آن جمعّیت هم شامل نجبا و اشراف و هم مردم عادی می

یابد که دارندگان  دانستند و معتقد بودند بهترین نوع حکومت زمانی تحقق مییونان باستانی، قدرت را در کلّیت آن متعّلق به همۀ شهروندان می
پذیر شود و هر کدام از آحاد مردم نیز قادر ورتصفت شهروندی بتوانند در قدرت سیاسی شرکت کنند، یعنی حکومت و قانون به ارادۀ آنان ص

گیری بر مبنای ارادۀ اکثریت  بایست سه اصل آزادی، برابری و تصمیمای به مقامات حکومتی برسند. برای تحقق این رژیم میباشند در برهه
 مراعات گردد؛ بنابراین: 

چند تن پذیرفته نبود؛ یعنی تک ساالری )مونوکراسی( و چند  در فرهنگ سیاسی مردم این سرزمین تمرکز قدرت در اختیار یک فرد یا   .1
 های آنان سازگار باشد.توانست با خواستهساالری )آریستوکراسی و الیگارشی( نمیتن

فرمانروایی همۀ شهروندان، مستلزم وجود آزادی بیان و عقیده بود. در فرهنگ قوم یونانی، نیک سخن گفتن، اندرز سودمند دادن و   .2
ها گیریای مشارکت در تصمیمهای متعالی بود. آزادی بیان و اظهار عقیده، جزء شرایط پایه هوشمندانه کردن در زمرۀ ارزش   راهنمایی

 و شکل دادن به مسیر حکومت بود.

باب نه  بایستی در اظهارنظر، سخن گفتن و پیشنهاد دادن در اجتماع شهروندان از اصل برابری بهره جویند. در این  کلیۀ شهروندان می .3
 محدودیتی وجود داشت و نه امتیازی. 

أخذ هرگونه تصمیم بر مبنای آرای اکثریت بود. به این عبارت که در وهلۀ اول همۀ شهروندان حِقّ بحث و مذاکره، موافقت و مخالفت  .4
رسید،  گیری میلۀ تصمیمگونه محدودیتی در این باب قائل نبود؛ و هنگامی که کار به مرحو خالصه پیشنهاد دادن داشتند و جامع هیچ 

شد  االجرای جماعت تلقی میگردید؛ بنابراین، تصمیم اکثریت به منزلۀ نظر قطعی و الزمآراء مردم شمارش و تصمیم اکثریت اعالم می
 بایست از آن اطاعت نمایند.و لذا همه حّتی مخالفان )اقلّیت( می

 های فراوانی داشته است.های کنونی تفاوتساالری این نکته قابل ذکر است که رژیم یونان در قیاس با مردم
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شدند و لذا  ها شهروند تلقی نمیهای بزرگی از جمعیت این سرزمیندموکراسی باستانی یونان در واقع دموکراسی اقلّیت بود، چراکه گروه •
ای از مردم را تشکیل قابل مالحظهحِقّ مداخله و مشارکت در حکومت نداشتند. مثاًل خارجیان ساکن دولت ـ شهرهای یونانی که شمار  

 دادند، حِقّ شرکت در مجامع را نداشتند. می

 بردگان که بخشی مهمی از جمعیت کل دولت ـ شهرها بودند از حقوق شهروندی معاف بودند.  •

 ها را نداشتند.گیریها یعنی زنان نیز حِقّ شرکت در تصمیماالصلنیمی از یونانی •

 ب ـ دموکراسی جدید  

حک مردمومتمیان  فاصله های  باستان  یونان  دموکراسی  و  نوین  عضو  وسطا  ساالر  قرون  اروپای  در  دارد.  وجود  قرن  بیست  حدود  در  ای 
شده بود اما خوشبختانه شکوفایی علمی و رشد فرهنگی که در این قرون در قلمرو دنیا اسالم به وقوع پیوست،  های یونان فراموشاندیشه

گیری از تمدن و فرهنگ کشورهای مند کرد. اندیشمندان و علمای مسلمان از راه ترجمۀ کتب و آثار یونانیان و بهرهاروپا را از فیض خود بهره
ای بخشیدند. در این  بزرگ باستانی نظیر ایران و مصر و تلفیق آنان با تفّکرات حاصل از قرآن کریم و اسالم، به سیِر تفّکر بشری حرکت تازه

های بلند به سوی زندگی مترقّیانه هایی با گام شته شد مردم به سوی شهرها و صنایع و تجارت روی آوردند و پیشرفتمیان بردگی از میان بردا
هایش خصلت نوآوری داشت حاصل آمد. عوامل مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، روابط بین اقوام دست به دست که در هر یک از جلوه

بایستی با همگرایِی ای که دارای حقوق طبیعی و انسانی بودند و میآمد. »مردم« یعنی اعضای جامعه  هم داده مفهوم نوینی از »مردم« به وجود
ساالری جدید دیگر مانند ایام باستان محدود به مشارکت افراد و های خود با عقل و اراده؛ سرنوشت خود را رقم بزنند؛ بنابراین، فکر مردم اراده 

 بندی شده بود.های عمومی و حقوق فردی صورت، اندیشۀ انسانی در بستر آزادیشد، بلکه از این پسشهروندان نمی

ای استبداد و خودکامگی  ساالری، گونه برای اینکه دموکراسی، نیز مانند سایر أشکال حکومت دچار مفاسد گوناگون نگردد و زیر ظواهر همه
 سیطرۀ دستۀ حاکم قرار نگیرد باید دارای شرایط زیر باشد: هایی از مردِم جامع زیرای بر مردم تحمیل نشود و عماًل گروهعده

 حِقّ مشارکت همگانی .1

بندی قدرت و امور عمومی و سیاست مشارکت  ترین شمار مردم در صورتساالری داشته باشد، باید بزرگبرای اینکه رژیمی خصلت مردم
ت را داشته و بتوانند خود نیز به مناصب و مقامات سیاسی راه کردن نمایندگان و کارگزاران حکوم داده شوند. شهروندان اهلّیت انتخاب

 یابند.

بنابراین نهاد انتخابات همگانی از لوازم امروزی دموکراسی است. امروزه به دالیل وسعت کشورها، فراوانی جمعیت، مشارکت مستقیم  
شود.  ستقیم دارد و با انتخاب نمایندگان حاصل میمردم اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است. با این وجود مشارکت همگانی جنبۀ غیرم

کنندگان به یکدیگر شبیه شود، درجۀ دموکراسی بیشتر شوندگان و انتخابتر باشد و شرایط انتخابکننده گستردههرچه هیأت انتخاب
 است.

 ها وجود آزادی .2

تصور  ساالری قابل ها، تحقق مردمهاست و بدون وجود این آزادیدموکراسیای  های عمومی، امروزه از شرایط پایهحقوق فردی و آزادی 
های حقوق باید شناخته، رعایت و حّتی ضمانت شود تا وسیلۀ  ها طبق موارد مندرج در اعالمیهها در زمینۀ آزادی نیست. حقوق انسان

 مشارکت مردم در إعمال حقوق سیاسی واقع گردد.

 چندگانگی سیاسیتسامح و تحّمل و  .3
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ترین شرایط رفتاری برای تحقق حکومت مردم إغماض و تسامح نسبت به دیگران و تحّمل متقابل مردم در برابر آزادی  یکی از مهم
های مختلفی بروز و ظهور خواهد  ها و گرایشانتخاب عقاید افراد جامعه است. آشکار است که اگر اصل آزادی مراعات شود، طبعًا شیوه

ای همۀ مردم به های سیاسی مختلفی ظاهر خواهد شد. بر اساس تجربیات واضح است که در هیچ جامعهبندیحزاب و گروهکرد و ا
 ها همسان با گوناگونی منافع امری طبیعی است. صورت یکسان تمایالت و منافع سیاسی واحد ندارند. تنوع گرایش

سیاسی خود   های متنوع بنا بر گرایشحلد از میان امکانات گوناگون و راهکند که هر شهروند بتوانگرایی سیاسی ایجاب میچندگانه 
شده توسط یکی از آنها  های ارائه حلخواهد درآید و یا به نامزدها و راههایی که میبندیانتخاب کند. همچنین به عضویت هر یک از گروه

 رأی بدهد.

اند. کار آنان های موجود در جامعه بنیان یافتههای ایدئولوژیک و اندیشهایشهایی هستند که بر مبنای شکل دادن به گر احزاب، سازمان
های سیاسی و اقتصادی و پیشنهاد به مردم جامعه است تا هر که آنها را  ها، تهیه و تنظیم برنامهمشیها و خطتعیین و تعریف هدف

های خود ها و بینشهای سیاسی پیروز شوند طبق برداشتپسندد به سوی ایشان روی آورد و همچنین قرار است که اگر در رقابتمی
 جامعه را به پیش ببرند. 

 حکومت اکثریت و احترام به اقلّیت  .4

ساالری جدید همۀ مردم در مرحلۀ اظهارنظر و ارائۀ پیشنهادها به طور مساوی آزادند و در این زمینه شخصی را بر شخص دیگر  در مردم
ها حّد و مرز آنها را  کنند و حقوق و مسؤولیتاشی از ارادۀ عام نیز نحوۀ مشارکت شهروندان را تنظیم میبرتری و امتیازی نیست. قوانین ن

ها، باید در تعیین فرمانروایان و نمایندگان یا در زمینۀ أخذ تصمیم، ارادۀ رسمی مردم ظاهر  کند. اّما در آخر کار همۀ این فعالیتتعیین می
ها، ای نیست. به بیان رساتر، در زمان انتخابات و گزینش فرمانروایان؛ گروهمالک ارادۀ عام فرض شود چارهشود و طبعًا جز اینکه اکثریت  

کنند هر شخصی که در این رقابت اکثریت یافت، زمام امور را به دست گرفته و جامعه را بر  آرایی میاحزاب و افراد در برابر هم صف
اند، باید حکومت را  کنند. احزاب و گروهای دیگر که اکثرّیت نیافتهمعینی اداره می  حسب دکترین و مسلک خود، آن هم برای مدت

ن ارادۀ عمومی است و نتایج تصمیمات بر همه تحمیل  بپذیرند و تصمیمات آن را قبول کنند؛ زیرا آراء و قوانین صادره از سوی اکثریت مبِیّ
خود به اقلّیت احترام گذارد و حقوق وی را محترم شمارند و انتقادات آنان را با    شود. از سوی دیگر اکثریت حاکمّیت نیز باید به نوبۀمی

 شکیبایی بپذیرد.

 اصل برابری .5

ساالری ایجاد برابری حقوقی و سیاسی در میان شهروندان است. بر این مدار همه باید بتوانند به صورت فردی با به اندیشۀ نوین مردم
ای تنظیم شود که شک و گماِن برتری و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند. قانون باید به گونه  هاهیأت گروهی و اجتماعی از آزادی

المقدور  شوند که حّتیای تدبیر میاند و به گونهالشمولفردی بر افراد دیگر یا گروهی بر گروهی دیگر در میان نباشد. قواعد قانونی عام
های اجرایی و قضایی نیز باید در مقام اجرای قانون همه را  سان قابل اجرا باشد. دستگاه متن مصّوب در جزء جزء آن نسبت به همه یک

 تبعیضی را در عمل برای شهروندان فراهم آورند.به یک چشم ببینند و نوعی فضای بی

 توزیع خردمندانۀ قدرت .6

هممردم قدرت  تمرکز  با  ماهّیت  لحاظ  از  اطساالری  با  دیگر  عبارت  به  و  ندارد  نیست.  القخوانی  سازگار  استبداد  و  گرایی، خودسری 
آریستوکراسی )چند تنمردم با مونوکراسی )یکتاساالری( و  قابل تواند همساالری( نمیساالری  باشد؛ دموکراسی زمانی  زیستی داشته 
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ار نیست. نهادهای سیاسی تحقق است که حاکمّیت متعلق به مردم یا مّلت باشد، بنابراین منطقًا با حاکمیت شخص یا گروه محدود سازگ
 ساالر ناشی از ارادۀ عام هستند.حاکم در جوامع مردم

 اهم شرایط توزیع قدرت به صورت معقول از قرار ذیل است: 

 سرشکن شدن قدرت در هیأت حاکم  •

زۀ الزم اختیار قدرت باید در میان اجزای هیأت حاکمه که خود برگزیدۀ مردم هستند سرشکن شود و به هر ارگان و متصدی آن به اندا
 اندازی کند.واگذارند و هر کدام از آنها را مهارکنندۀ قدرت دیگری قرار دهند تا هیچکس نتواند به حیطۀ قدرت دیگران دست

 تفکیک وظایف و تعدد نهادها •

های  ه ارگاناصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر و سپردن وظایف همگون و متناسب ب
بخش آنها، یکی دیگر از تمهیدات توزیع درست و خردمندانۀ قدرت است. تفکیک قوا به تنهایی برای توزیع متناسب و معقول قدرت تحقق

کافی نیست؛ بلکه باید سه قوۀ مقننه، مجریه و قضاییه در سطحی کم و بیش افقی قرار گیرند و در جایگاهی عمل کنند که در طیف 
 ا باشد.صالحیت آنه

 محدودّیت مّدت تصّدی و ادواری بودن مشاغل سیاسی •

شود؛ بنابراین  های مردم، حاکمّیت اصالتًا متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت به واسطۀ آراء اکثریت محقق میچون در حکومت
ی با دموکراسی سازگارتر است و تجدید  های تصدّ تواند در دست صاحبان آن دائمی باشد. اصل محدودیت دوره اساسًا مشاغل سیاسی نمی

 های مقطعی اکثرّیت را آشکار سازد تواند آرمانهای جدید بهتر میگیری دوره انتخابات و شکل

 ج ـ أشکال مختلف دموکراسی 

 شوند: های دموکراتیک بر اساس نحوۀ إعمال حاکمیت مردم به سه دسته تقسیم میدر جهان امروز، رژیم

 مستقیمدموکراسی  .1

کم در انجام وظایف اصلی آن مستقیمًا مباشرت داشته باشند به آن اگر همۀ شهروندان به طور مستقیم حاکمّیت را إعمال کنند یا دست
ای گویند. برای اجرای دموکراسی مستقیم باید همۀ مردم بتوانند در یکجا گرد آمده، به وضع قانون پردازند و عدهدموکراسی مستقیم می

گونه دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و  تًا از سوی همگان مسؤول اجرای آن نمایند و عدالت را إعمال کنند. لذا تحقق اینرا موق
 جمعّیت اندک است و به همین دلیل در کشورهای بزرگ امروزی اجرای آن غیرممکن است.

 دموکراسی غیرمستقیم )نماینده ساالر( .2

این رژیمدر  آنکه گونه  به جای  حاکمیت  ها  مستقیمًا  آن میمردم  إعمال  به  خود  نمایندگان  طریق  از  کنند،  إعمال  را  رژیم ها  پردازند. 
در  خودشان  اینکه  عوض  به  مردم  از  بعضی  است.  سازگار  امروزی  پرجمعیت  و  بزرگ  جوامع  با  واسطه،  با  و  غیرمستقیم  دموکراسی 

گزینند و به مجالس مقننه نمایندگان خود را برای مّدت معینی برمی  های عمومی جمع شوند و تصمیم بگیرند، توسط انتخابات، میدان
گیری از سوی مجموعۀ فرستند تا به نمایندگی از سوی آنان به إعمال حاکمیت بپردازند. مأموریت اعضای مجالس مقننه، تصمیممی

اقتصادی سراسر جامعه اظهارنظر و اعالم   یک مّلت است و هر یک از نمایندگان حق دارند. در باب کلیۀ مسائل سیاسی و اجتماعی و
شوند، جز با انتخابات همگانی مقدور نیست، برندۀ انتخابات ها که غیرمستقیم نیز نام برده میرأی کنند. از آنجا که استقرار این گونه رژیم
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ر اختیار حائزین اکثریت است که به  قاعدتًا آن کسی است که در برابر رقبای خود بیشترین شمار آراء را به دست آورده باشد. حکومت د
 شود. نام کلّیت مّلی إعمال می

 دموکراسی نیمه مستقیم  .3

اند که نام آنان دموکراسی نیمه مستقیم است؛ به عبارت هایی به وجود آمدهاز ترکیب دموکراسی مستقیم و دموکراسی نماینده ساالر رژیم
شود. اصل بر وجود  ن مردم و هم مستقیمًا به وسیلۀ خود مردم إعمال میدیگر، قدرت سیاسی به دو وجه موازی هم توسط نمایندگا

گیری از سوی نمایندگان مردم است. لیکن به خود شهروندان نیز این حق اعطا شده است که طبق ضوابطی مجالس مقنن و تصمیم
عمال دموکراسی نیمه مستقیم عالوه بر مستقیمًا قدرت سیاسی و حاکمیت را إعمال کنند. با توجه به حقوق کشورهای مختلف ُصَور إ

 وجود مجالس قانونگذاری از قرار ذیل است:

 وتوی مردم  •

در صورتی که به شهروندان حق دهند تا نسبت به تصمیمات أخذشده توسط گروِه فرمانروا و به ویژه مقامات قانونگذاری مخالفت  
توانند از راه انتقاد تصویب پارلمان گذشت و مردم با آن موافق نبودند، مینمایند، به مردم حِقّ وتو إعطا شده است. مثاًل اگر قانونی از  

و شکایت نسخ آن را بخواهند. البته باید تعداد شّکات به نصاب معینی برسد و اعتراض در مهلت قانونی انجام پذیرد تا امکان به  
 کارگیری وتوی مردم وجود داشته باشد.

 پرسی )رفراندوم( همه •

خواهی مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصالح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در مومی و مشورت  رجوع به آراء ع
پرسی برای مشورت یا برای تصویب در قانون گویند. معمواًل باید اصل همهپرسی یا رفراندوم میباب مسائل مهم مملکتی را همه

 از این روش استفاده کرد.اساسی مصوب کشور، شناخته شده باشد تا بتوان 

 پرسی مشورتی گویند. گیری قانونی مورد استفاده واقع شود، در این صورت به آن همه پرسی پیش از شکلاگر همه 

پرسی تصویبی  االجرا سازند آن را همه پرسی شده( رأی دهند و آن را تصویب کنند و الزماگر اکثرّیت شهروندان به متن قانونی )همه
 گویند. می

 ه بیسیت پل •

کننده و ابراز اعتماد مستقیم یا غیرمستقیم مردم نسبت  گاهی مراجعه به آراء عمومی برای أخذ تأیید و پشتیبانی مردم از مقام پرسش
گذرد  به کسی است که مراجعه به آراء مردم را سازمان داده، یعنی موضوع از حالت مشورت خاص یا تصویب غیرمشخص قانونی می

دهد. در کننده تغییر ماهّیت میستقیم مردم به اعالم اعتماد نسبت به رئیس مملکت یا شخص سیاسی پرسشو إعمال حاکمیت م
 گویند.این صورت اصطالحًا به آن پله بیسیت می

 ابتکار عام  •

پارلمانی قاعدتًا هم از سوی های  های ریاستی حِقّ ابتکار قانون از لحاظ حقوقی منحصر به نمایندگان پارلمان و در رژیمدر رژیم
از طرف هیأت دولت )الیحه( إعمال می پارلمان )طرح( و هم  در رژیمنمایندگان  را شود.  های که شیوۀ دموکراسی غیرمستقیم 

ِّ ابتکار )پیشنهاد قانون اعم از تغییر یا  پذیرفته
ندگان  دهاصالح کلی و جزئی( به شهروندان نیز داده شده است؛ بنابراین رأیاند حق 

توانند، در باب پاالیش یا اصالح قوانین )اساسی و عادی( یا تصویب قوانین جدید پیشنهاد مراجعه به آراء عمومی بدهند. مثاًل می
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انواع رژیم  های سیاسی

ریمونوکراسی یا یکتاساال 
مونوکراسی کالسیک

پادشاهی مطلق

خودکامگی

دیکتاتوری مونوکراسی توده ای

رژیم های چند تن ساالری

آریستوکراسی یا نجیب ساالری

حکومت زمین داران یا فئودالیسم

پلوتوکراسی یا حکومت ثروتمندان

االریحکومت شایستگان یا شایسته س

حزب ساالری یا پارتینوکراسی

دموکراسی یا همه ساالری

دموکراسی مستقیم

(االرنماینده س)دموکراسی غیرمستقیم 

دموکراسی نیمه مستقیم

دهندگان از دولت فدرال بخواهند که فالن قانون عادی را به رأی عمومی بگذارد، این در کشور سوئیس اگر پنجاه هزار نفر از رأی
 د انجام شود.امر لزومًا بای

در صورتی که صد هزار نفر از دارندگان حِقّ رأی، درخواست تجدیدنظر کلی یا جزئی در قانون اساسی مصوب این کشور را داشته 
 پرسی گذارده خواهد شد. باشند، موضوع به همه 

جریه است و ولی در مورد دوم پرسی با ابتکار عام در این است که در مورد نخست، ابتکار انجام عمل با قوۀ متفاوت اساسی همه
 شوند.قدم واقع میدهندگان مردم پیشرأی 

 گریگزینش •

بینی شده برای تصویب، چندین امکان پیشپرسی دارد، با این تفاوت که در الیحه یا متن ارائهاین شیوه نیز شباهت بسیاری با همه
گری هنگام اجرای رفراندوم کمتر مورد استفاده قرار وۀ گزینششود و شهروندان باید یکی از امکانات را برگزینند و اساسًا شیمی
 دهنده باید به »آری« یا »نه« موافق یا مخالفت خود را ابراز کند. گیرد و در بیشتر مواقع رأیمی
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با ما   mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شــدید؛ از طریق ایمیل اگر در حین مطالعه با موارد ســهو قلم و یا خطاهای انســانی دیگر که ما از آن غافل مانده
مت تههای این جزوه از کتاب »در میان بگذارید تا اـصالح نماییم. در نگارش بعـضی از قـس یبایـس اـسی دکتر قاـض عبانی» کتاب و  «های حقوق اـس اـسی دکتر ـش  «حقوق اـس

  omid_mollakarimi:اینستاگرام           1401روزرسانی جزوه: به ایم.کمک گرفته

 

ارشـد شـدم؛ البته باید بگم که یه کاِر  های حقوق وارد دورۀ کارشـناسـیآموختهاینکه لیسـانسـم رو گرفتم مثل خیلی از دانشبعد از : منداسـتان  
ــتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می ــِت آخر بعد از ثابت هم داش ــیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دس گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رس

ناـسیدریافت مدرک   د و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارـش خوام یه کارمنِد ـسطِح باال توو یه اداره بـشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت ارـش
ــاید برای خیلی ــیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو  کنم. ش ــه اما من رس ــوب بش ــون محس ــیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاش ها رس

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل  م. همیـشه دوـست داـشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیتدیدمطلوب نمی
»یه جا  رضــایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشــم و بگم »تونســتم!«. از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از

یا همون »صـبح به صـبح کارت زدن توو یه محیط اداری« فراری باشـد. خالصـه اواخر اسـفند ماه بود که تصـمیم گرفتم عطای حقوِق  نشـسـتن«  
حتی اگه ثابت را به لقایش ببخشـــم و از اّول فروردین شـــروع کنم به خوندن! البته این اشـــتیاِق ســـوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشـــه و 

کنن  خوای بشینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده  هزار تا شرکت میرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، میدوستان و اط
دارن و تو بدوِن ســهمیه ُعمرًا شــانســی نداری!« اطمینان نداشــتم که به موفقیت برســم اما با خودم عهد کردم که اّول  و نهایتًا ســه هزار تا َور می

ام خواسـتم که توو این مسـیر کمکم کنن و این هشـت ماه یه کم توقع و  الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشـم از خانوادهن »بسـمهفروردی
ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصــش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترســی که از شــکســت  انتظارشــون رو از من کم کنن. من ریســِک شــیریِن بلندپروازانه

میمدا تم، از تـص ی بودم!«. جملۀ یه بندهـش وئیچی  ی خدا اوومد توو ذهنم که میام راـض ین بخری، اّول برو یه جاـس گفت اگر آرزوت اینه که یه ماـش
ـسینۀ کوچولو که رووش آرم رـسی! منم بدون معّطلی، رفتم یک ـسنجاقبرای ماـشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داـشته باش که به ماـشینه می

ــون میکانون رو داره و وکـیل ــه روی ُکت یا مانتوشـ ــروع کردم کمکهای کانون همیشـ های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام  زنن تهـیه کردم. تا شـ
موعه  تونی با نگهباِن مجبعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶ُاومد. مثاًل با مـسؤول یه کتابخونه ـصحبت کردم و با وجود اینکه ـساعِت کاِر اوونجا تا می

ـشب هم از کتابخونه اـستفاده کنی! خالـصه اینکه ایمان داـشتم اگر امروز زحمت بکـشم فردا از نتیجه و میوۀ ـشیریِن اوون   ۱۱هماهنگ کنی و تا 
که در شـم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع الُعسـر، ُیسـرا«. خوشـحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشـتم در وضـعیتی هسـتم  مند میزحمات بهره

خوام متنم رو با یه جمله تموم  های حقوقی )وکالت، قضـاوت، ارشـد، دکتری( قبول شـدم و به عضـویت »هیأت علمی« رسـیدم و میتمامِی آزمون
 کنم: »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«

 مالکریمی  امید؛ موفقیِت تو  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیت چشم
 )پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.(

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

کنندۀ قبولی شما در آزمون بدین و از من بخواهید تا تمام جزواتی را که تضمین  َاپواتس  09352213175به شماره همراه 
 برایتان ارسال کنم! به رایگانوکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری است را 

زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی ارزشِ اصلیِ من در    توو تهران!  ۶۰پَرتِ متولدِ دهۀ  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
هایی را که  کنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و  اشتراک

گران هم انتقال بدهم. در حوزۀ  کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیبه افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک می
های روان« متفاوتم! من به این جمله ایمان دارم: نویسی« و »به کار بردن مثالآموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 یابند.« خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست»اگر موفقیتِ بیشتری می
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