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بسمه تعالی
درس حقوق اساسی  /رشته مدیریت
فصل سوم  /مفهوم و ساختار دولت
یکییی ام مهرتییریا ههادبییاد ن جییادیا راممییه ن ییر امییرومد ههییاد سجاسییی دولییت اسییتس داسییج دولییت
نراسییاس دیی مجا هجامبییا و خییدماو یرییومی نرنییرارد ه ییم و ام جییت ن ییا شییدت اسییت و ام ییرورددییریا
هجامباد مردم میناشدس
گفتار اول :مفهوم دولت
دولییت داراد یییک د ییکل سجاسییی اسییت و قددترب برتددر در داخییل مرمبییا را دمریی میییهراییید و ام طریی
مجرویهباد دائری و ههادبیاد دمریی شیدت ایریات انتیدار مییهراییدس در وانید دولیت ییک راممیه سجاسیی
ههادیا شدت مت کل ام ارترایی ام اهسانبا در یک نلررو محدود و دمری شدت نا قترب عالی استس
نهاد سیاسی دولدت :دیامجا یرورددیریا هجیام میردم نیا بید کیارکردبیاد -1 :دیامجا هجامبیا و خیدماو
یرومی  -2نرنرارد ه م و ام جت  -3دضرجا حقوق و آماددباد شهروهدان
مبحث اول :معانی دولت
دولت در اصطالح حقوق اساسی نه سه مم اد :یام خاص و طبقهد فرماهروایان دمری شدت استس
 دولت نه مم اد عام ،نم یوان ییک راممیه سجاسیی سیاممان یافتیه و کلجیت متریاید در نرانیر سیایر روامیدماه یید راممییهد ایییران ایییم ام ملییت و درییام نییواد حییاکم ممییاهی کییه صییحبت ام دولییت ایییران در مجییامد
نجاالرللی میشود مقصود استس
 دولت نه مم اد خاص بران دولت نه مم اد خاص و نوتد مجریه و بج و ومیران میناشدس طبقهد فرمانروایان ایا مم ا روانی متقانیل ربهیه حاکریان و میردم مییناشید بیر ممیاهی کیه شی جدیمدولییت در نرانییر ملییت مسیی وت اسییت و یییا دولییت مکلیی نییه دییامجا م ییافد یرییومی اسییت ام مثییاتبییا و
مصداقباد نارم ایا مم ا میناشدس
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مبحث دوم :حکومت
 مفهوم حکومیت :حکومیت در ممیاهی م تلفیی نیه کیار نیردت مییشیود و ام ررلیه واانیان مهیم آن انتیدارندرو سجاسی هاظر دولتی نواد یالی مجرد ندرو سجاسی و حاکم ایرات انتدار استس
 تفاوب دولت با حکومت:حکومت ن یی ام دولیت نیه حسیا مییآیید امیا دولیت کلییدیر و ریامد دیر ام حکومیت مییناشیدس دولیت
بران ارادت حاکرجیت اسیت کیه در کالبید حکومیت اریرا مج یودس حکومیت وسیجلهاد اسیت کیه ام طریی آن
انتییدار دولتییی نییه ارییرا در میآیییدس دولییت مییداوم و مورودیییت آن حترییی و دائرییی اسییت در حییالی کییه
حکومت مونتی استس
مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنته دولت
سه رکن ملت یا ررمجت سیرممجا ییا نلریرو و نیدرو ییالی سجاسیی ام ارکیان مهیم د یکجل دب یدت دولیت
بست دس
 -گروه انسانی :نیه مجروییه ییواملی کیه ییک دسیته ام اهسیانبیا رهیت صیلو و آرامی

و دحقی ابیدا

م ترک را نهم پجوهد میدبید را مییدیواهجم نیروت اهسیاهی خطیا ک یجمس در وانید ملیت در سیرممج ی رهیت
دحق ی ارم بییا و ابییدا م ییترک در ک ییار یکییدییر مهییدنی میییهرای ییدس ام یوامییل مهییم ررمجییت کییه در
راستاد دحقی ییک ملیت نیه حسیا مییآیید مییدیوان نیه یوامیل فرب ییی سجاسیی و رواه ی اختی اشیارت
داشتس
 ی اصر دخجل در مفهوم ملت: -1ارتریییاف افیییراد در سیییرممجا  -2بربسیییتیی و دمامیییل و روانییی ارادد متقانیییل  -3م یییترکاو و -4
پجوهد سجاسیس
 -سددریمین :نسییرت یییا ن ی

خاصییی ام محیج رغرافجییایی نییا مرمبییاد م ی ب و دییاند نییدرو سجاسییی

خییاص را سییرممجا میییهام ییدس سییرممجا نییه رهییت ریایییت ه ییم رهییاهی و بردیسییتی مسییالرت آمجیید در
چه یارچونی خییاص محییدود و م ی ب میییشییودس سییرممجا شییامل کلجییهد فضییاباد آنییی خییاکی و بییوایی
میناشدس
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 قترب عالی سیاسدی :اییا نیدرو نم یوان مهیم دیریا رکیا دولیت و نردیریا نیدرو موریود در راممیهاستس
ویژگی عمومی قدترب عدالی -1 :نردیریا نیدرو  -2دبمجیت سیایر نیدروبیا  -3انیدار و امکاهیاو ایریات
انتییدار  -4ایرییات ام طریی ههییاد و سییاممان حکییومتی  -5ییراهت ارییرا رهییت ارییراد نییاهون و دصییرجراو
 -6دائری و مستقل نودن
مبحث چهارم :حاکمیت
حاکرجییت نایسییتی دواهییایی مورییهسییامد یییا ایجییاد پییتیر نییدرو یییالی را در هییدد مییردم دارا و صییالحجت
فرمییاهروایی را کییه در اصییطالح فلسییفه سجاسییی و حقییوق اساسییی م ییرویجت و حاکرجییت هامجییدت میییشییود
مورود ناشدس
 مفهییوم م ییرویجت :م ییرویجت نییه فهییم و درک نییدرو و ایجییاد پییتیردوس فرماهروایان استس

نییراد ایرییات آن نییر شییهروهدان

 مفهوم حاکرجت :حاکرجت در ییک دمریی ییام نیه مم یاد نیدرو متحید ییالی و دقسیجم هاپیتیر حکومیتاستس
ویژگددی و خیدداید عمددته حاکمیددت -1 :دائرییی  -2خودرییو

نییودن  -3ذادییی نییودن  -4غجییر نانییل

دجدیییه  -5مولیید صییالحجت و انتییدار  -6دو ییجو ک ییدت نییدرو  -7م ییرویجت ن
فرماهروایان  -8مطل نودن  -9اهحصارد نودن و  -11یام و فرانجر نودن

ییجدن نییه دصییرجراو

م ا حاکرجت :م یور ام اییا اصیطالح سرچ یره انتیدار فرماهرواییان مییناشید کیه نیه دو دسیته حاکرجیت
الهی و حاکرجت مردمی دقسجم میشودس
نظریدده حاکمیددت الهددی (د وکرادجییک یییا حکرجییت دی ییی یییا مییتببی) نییر ایییا ه ییر اسییتوار بسییت د کییه
حاکرجت خارج ام ارادت ن ر میناشد و م اء آن ماورایی استس
نظریه حاکمیدت مردمدی -ملدی (دموکرادجیک ییا حاکرجیت میردم ییا حاکرجیت ملیی ییا خیود حیاکم ییا
خودآییجا ییا ارادت یریوم ییا کیل میردم ییا حاکرجیت دقسیجم شیدت) نیر اییا ه یر اسیتوار بسیت د کیه حی
فرماهروایی متمل نه میردم اسیت و م یاء آن نیه ن جیان بیاد فکیرد و فلسیفی یوهیان ناسیتان و یصیر پی
ام اصییالحاو مییتببی در غییر نرمییینییرددس در یصییر مییتکور حاکرجییت ام سییجر خدامحوراهییه نییه اهسییان
3

https://zil.ink/amiramani

محوراهییه اهتقییات یافییت و م جییر نییه شییکلنجییرد پدیییدت لجبرالجسییم یییا آمادد خییوابی و اوماهجسییم یییا
اهساننرایی شدس
دفاوو م ا حاکرجت الهی و حاکرجت مردمی:
حکومت دی ی :دیا متبب خدا ماوراء خدامحور
دموکراسی :اوماهجسم اهسان اهساننرایی خودآیجا ارادت یروم

نفتار دوم :ساختار دولت
دولییت نییراد دییامجا کلجییهد هجامبییاد راممییه و ارترییاف و ادارت هرییودن سییرممجا و مییردم مقتضییی اسییت دییا
ههیادبییا و سییاختاربا و سییاممانبیایی د ییکجل و نییا شییجوتبییا و رو بیاد م تلفییی ایرییات حاکرجییت و اهجییام
وظجفه هرای دس
مبحث اوت :دولت نسج
یک دولت دک سیاخت دیک نافیت و وحیدونیرا اسیت و داراد ییک مرکید و دررکید در مرکید اصیلی و داراد
یک ناهون سجاسی و یدم دفکجک نواستس
دولت نسج داراد سه نوهه وحدو میناشد:
وحدو در ساختار وحدو در ررایت و وحدو در سرممجا
مبحث دوم :دولت مرکب
شرای دحق دولت مرکیب -1 :وریود چ ید دولیت مسیتقل  -2دقسیجم ن ی حاکرجیت دولیت مسیتقل نیا
دولت مرکدد  -3حفظ ش صجت حقونی و سجاسی  -4ایجاد ههاد و ساختار م ترک
در واند دولت مرکب ییا چ ید پارچیه مت یکل ام چ ید دولیت م تلی نیا حاکرجیت بیاد سجاسیی و حقیونی
مسییتقل اسییتس یج یییدییریا شییکل آن ک ییور فییدرات میناشییدس دولییت فییدرات خواسییتار ایجییاد یییک دولییت
ندرنتییر در سییطو نییجاالرللییی اسییت کییه در ممج ییهبییاد م تل ی سجاسییی ارترییایی انتصییادد نییا کرییک
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پجرییان یییا مجثییاق نییه چ ییجا سییاختار سجاسییی و حقییونی دسییت مییان ییدس در ه ییام فییدرات دو دفکییر کییامال"
استفادت میهرایدس
متضاد نا بم آشتی دادت میشوهد و ام دک جک یالنه و استقالت و ایجاد ک
 خصایب دولت فدرات :ندروبیاد فیدرات نیه دو نسیرت داخلیی و نیجاالرللیی دقسیجم مییشیودس  -1نیاهوناساسییی م ییترک  -2اسییتقالت و صییالحجت داخلییی و نییجا الرللییی دولتبییا  -3ورییود ههییاد م ییترک در
نالب نواد سهناهیه و هجیرود ه یامی و پیوت واحید  -4اصیل نرانیرد  -5نیاهون مجیدا و براب یا نیا نیاهون
اساسییی  -6برییاب یی دصییرجراو و انییداماو  -7دصییرجمنجییرد در صییح هد نییجاالرلییل نییهصییورو واحیید و
در نالب دولت مرکدد  -8حل و فصل اختال دوس نوت نضائجه فدرات
مبحث سوم :دولت یا رایم دموکرادجک
دولییت نمیید ام کامییل شییدن ی اصییر اساسییی هجامم ید ایرییات و ارییرا میناشیید و ایییا فرآی یید در نالییب رایییم
سجاسی دجلی مییاندس در واند حکومت مجروییه ارنیانبیایی اسیت کیه نیه واسیطهد آهیان حیاکم نیه ایریات
انتدار میپردامدس یلیت ممیادت نیودن راییم سجاسیی نیا حکومیت در حقیوق اساسیی در آن اسیت کیه حقیوق
اساسی داراد انمیاد سجاسیی و حقیونی اسیت و نیهکار نیردن وااتد حکومیت نیراد نافیت و سیاختار ههادبیاد
سجاسیی صیرفاً ر بیهد حقیونی داردس لیتا نیراد پوشی دادن اییا دو در حقیوق اساسیی نیه وااتد حکومیت
ام رایم سجاسی استفادت میشودس در هتججه رایم سجاسی غالب ن دد حقونی ههادباد سجاسی استس
رایمبییاد دموکرادجییک یییا برییه سییارر یییا دموکراسییی یییا نییدرو مییردم مبت ییی نییر دفکییر یامییه یییا دفکییر
دموکرادجک استس در ایا هیوف نیدروبیا نیدرو دولیت ام ر یایت مردمیی نرخیوردار نیودت و نیه دلجیل موریه
دوان دغججر دولیت را داردس افیراد در اییا هیو رایمبیا آماد و نرانیر بسیت د و در چهیارچونی خیاص فرصیت رمم
را کسب و در یجا حات نا حقوق نرانر ه راو خود را ی وان میهرای دس
 شییرای دحقیی رایییم دموکرادجییک :بریییاهی نییودن و آمادد م ییارکت کثییرو نرایییی دمییدد اهدی ییه وحیید ام خصییایب نییارم آن اسییت و دحقیی دموکراسییی شییامل -1 :م ییارکت  -2آمادد  -3دسییامو و
دحرل  -4اکثریت و انلجت  -5اصل نرانرد  -6دومید ندروس
 شاخصییه بییاد رایییم دموکرادجییک -1 :اهت انییاو آماد و م صییفاهه  -2دولییت شییفا و پاس ی یو  -3حقییوقمدهی و سجاسی  -4راممه مدهیس
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