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 بسمه تعالی

 اساسی / رشته مدیریت  حقوق درس

 مفهوم و ساختار دولت فصل سوم / 

د سجاسییی دولییت اسییتس داسییج  دولییت یکییی ام مهرتییریا ههادبییاد ن جییادیا راممییه ن ییر امییرومد  ههییا

دییریا ن ییا شییدت اسییت و ام  ییروردو ام جییت  ممجا هجامبییا و خییدماو یرییومی  نرنییرارد ه ییدیی اسییاس نر

 ناشدسهجامباد مردم می

 گفتار اول: مفهوم دولت

و ام طرییی   هرایییددر داخییل مرمبییا را دمرییی  مییی قددترب برتددرسییی اسییت و ادولییت داراد یییک د ییکل سج

هراییدس در وانید دولیت ییک راممیه سجاسیی میی بیاد دمریی  شیدت ایریات انتیدارباد دائری و ههادمجرویه

 استس قترب عالیبا در یک نلررو محدود و دمری  شدت نا ا شدت مت کل ام ارترایی ام اهسانههادی

دیامجا هجامبیا و خیدماو  -1 :بیادکیارکرددیریا هجیام میردم نیا بید  امجا  یرورددی: نهاد سیاسی دولدت

 باد شهروهدانضرجا حقوق و آماددد -3م و ام جت   نرنرارد ه -2یرومی  

 مبحث اول: معانی دولت

 سد فرماهروایان دمری  شدت استطبقهو  در اصطالح حقوق اساسی نه سه مم اد: یام  خاص دولت

  روامیدکلجیت متریاید در نرانیر سیایر  یوان ییک راممیه سجاسیی سیاممان یافتیه و من ،عام دولت نه مم اد -

 کییه صییحبت ام دولییت ایییران در مجییامد ممییاهی ایییم ام ملییت و درییام نییواد حییاکم  د ایییرانماه یید راممییه

 مقصود استس  شودمیالرللی نجا

 ساشدنمی نو ومیراد مجریه و بج و نوت  بران دولت نه مم اد خاص خاصدولت نه مم اد  -

م ی  بیر ممیاهی کیه شی جدناشیدان و میردم مییری  ایا مم ا روانی  متقانیل ربهیه حاکفرمانروایاند طبقه -

بییا و ام مثییات لییت مکلیی  نییه دییامجا م ییافد یرییومی اسییتدوو یییا  دولییت در نرانییر ملییت مسیی وت اسییت

 ناشدسباد نارم ایا مم ا میمصداق
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 مبحث دوم: حکومت

هیم آن انتیدار  مشیود و ام ررلیه واانیان لفیی نیه کیار نیردت مییتمیت در ممیاهی م کوح: مفهوم حکومیت -

 استس ندرو سجاسی  هاظر دولتی  نواد یالی  مجرد ندرو سجاسی و حاکم ایرات انتدار

 : تفاوب دولت با حکومت -

ناشیدس دولیت دیر و ریامد دیر ام حکومیت مییآیید امیا دولیت کلییحکومت ن  یی ام دولیت نیه حسیا  میی

  آن اد اسیت کیه ام طرییحکومیت وسیجله ن ارادت حاکرجیت اسیت کیه در کالبید حکومیت اریرا مج یودسبرا

اسییت در حییالی کییه یییدس دولییت مییداوم و مورودیییت آن حترییی و دائرییی آانتییدار دولتییی نییه ارییرا در می

 حکومت مونتی استس

 مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنته دولت

ام ارکیان مهیم د یکجل دب یدت دولیت  نیدرو ییالی سجاسییو  جا ییا نلریروسیرمم  ملت یا ررمجت سه رکن

 بست دس

رهیت صیلو و آرامی  و دحقی  ابیدا  بیا روییه ییواملی کیه ییک دسیته ام اهسیان: نیه مجگروه انسانی -

نید ملیت در سیرممج ی رهیت دیواهجم نیروت اهسیاهی خطیا  ک یجمس در وارا میی دبیدم ترک را نهم پجوهد می

کییه در ررمجییت هرای ییدس ام یوامییل مهییم بییا و ابییدا  م ییترک در ک ییار یکییدییر مهییدنی میییدحقیی  ارم 

ختی اشیارت  ی اهدیوان نیه یوامیل فرب ییی  سجاسیی و روایید مییآراستاد دحقی  ییک ملیت نیه حسیا  میی

 داشتس

 :ی اصر دخجل در مفهوم ملت -

 -4م یییترکاو و  -3  تقانیییلم اراددبربسیییتیی و دمامیییل و روانییی   -2ارتریییاف افیییراد در سیییرممجا   -1 

 سپجوهد سجاسی

نییا مرمبییاد م یی ب و دییاند نییدرو سجاسییی   رغرافجییایی جیییا ن یی  خاصییی ام محیی نسییرت سددریمین: -

در  ه ییم رهییاهی و بردیسییتی مسییالرت آمجییدسییرممجا نییه رهییت ریایییت  هام ییدسممجا میییرا سییر خییاص

فضییاباد آنییی  خییاکی و بییوایی  دلجییهس سییرممجا شییامل کشییودارچونی خییاص محییدود و م یی ب میییهییچ

 ناشدسمی
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نیدرو موریود در راممیه  : اییا نیدرو نم یوان مهیم دیریا رکیا دولیت و نردیریاقترب عالی سیاسدی -

 استس 

انیدار و امکاهیاو ایریات  -3  بیادبمجیت سیایر نیدرو -2  نردیریا نیدرو -1 :ویژگی عمومی قدترب عدالی

 ییراهت ارییرا رهییت ارییراد نییاهون و دصییرجراو   -5ایرییات ام طرییی  ههییاد و سییاممان حکییومتی   -4انتییدار  

 دائری و مستقل نودن -6

 مبحث چهارم: حاکمیت

و صییالحجت  سییامد یییا ایجییاد پییتیر  نییدرو یییالی را در هییدد مییردم داراحاکرجییت نایسییتی دواهییایی مورییه

شییود م ییرویجت و حاکرجییت هامجییدت مییی اساسیییرا کییه در اصییطالح فلسییفه سجاسییی و حقییوق فرمییاهروایی 

 ناشدسمورود 

م ییرویجت نییه فهییم و درک نییدرو و ایجییاد پییتیر  نییراد ایرییات آن نییر شییهروهدان  :مفهییوم م ییرویجت -

 دوس  فرماهروایان استس

ییالی و دقسیجم هاپیتیر حکومیت  ییک دمریی  ییام نیه مم یاد نیدرو متحید حاکرجت در  مفهوم حاکرجت: -

 استس 

غجییر نانییل  -4ذادییی نییودن   -3خودرییو  نییودن   -2دائرییی   -1 ویژگددی و خیدداید عمددته حاکمیددت:

م ییرویجت ن  ییجدن نییه دصییرجراو  -7دو ییجو ک  ییدت نییدرو   -6مولیید صییالحجت و انتییدار   -5دجدیییه  

 یام و فرانجر نودن -11اهحصارد نودن و  -9مطل  نودن   -8فرماهروایان  

ناشید کیه نیه دو دسیته حاکرجیت م  یور ام اییا اصیطالح سرچ یره انتیدار فرماهرواییان میی م  ا حاکرجت:

 شودس ی و حاکرجت مردمی دقسجم میاله

یییا ه ییر اسییتوار بسییت د کییه ( نییر اد وکرادجییک یییا حکرجییت دی ییی یییا مییتببی) نظریدده حاکمیددت الهددی

 آن ماورایی استس ءناشد و م  ارج ام ارادت ن ر میحاکرجت خا

ا حاکرجیت ملیی ییا خیود حیاکم ییا ییا حاکرجیت میردم یی دموکرادجیک) ملدی -نظریه حاکمیدت مردمدی

نیر اییا ه یر اسیتوار بسیت د کیه حی   (شیدت کرجیت دقسیجمییا حا ییا کیل میردم ییا ارادت یریوم آییجاخود

  ن جیان بیاد فکیرد و فلسیفی یوهیان ناسیتان و یصیر پیآن نیه  ء  یامفرماهروایی متمل  نه میردم اسیت و 

در یصییر مییتکور حاکرجییت ام سییجر خدامحوراهییه نییه اهسییان  نییرددسحاو مییتببی در غییر  نرمیییام اصییال
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آمادد خییوابی و اوماهجسییم یییا نجییرد پدیییدت لجبرالجسییم یییا وراهییه اهتقییات یافییت و م جییر نییه شییکلمح

 نرایی شدساهسان

 جت الهی و حاکرجت مردمی: ردفاوو م  ا حاک

 دیا  متبب  خدا  ماوراء  خدامحور :حکومت دی ی

 نرایی  خودآیجا  ارادت یرومدموکراسی: اوماهجسم  اهسان  اهسان

 

 ختار دولتنفتار دوم: سا

مقتضییی اسییت دییا و مییردم  امبییاد راممییه و ارترییاف و ادارت هرییودن سییرممجاد هجنییراد دییامجا کلجییهدولییت 

بیاد م تلفییی ایرییات حاکرجییت و اهجییام بییا و رو و نییا شییجوتبیایی د ییکجل مانبییا و سییاختاربا و سییامههیاد

 وظجفه هرای دس

 دولت نسج مبحث اوت: 

نیرا اسیت و داراد ییک مرکید و دررکید در مرکید اصیلی و داراد یک دولت دک سیاخت  دیک نافیت و وحیدو

 یک ناهون سجاسی و یدم دفکجک نواستس

  ناشد:می سه نوهه وحدوسج  داراد دولت ن

 در ررایت و وحدو در سرممجاوحدو   وحدو در ساختار

 مبحث دوم: دولت مرکب

نیا  لدقسیجم ن ی  حاکرجیت دولیت مسیتق -2وریود چ ید دولیت مسیتقل   -1شرای  دحق  دولت مرکیب: 

 ایجاد ههاد و ساختار م ترک -4حفظ ش صجت حقونی و سجاسی   -3دولت مرکدد  

و حقیونی ی در واند دولت مرکب ییا چ ید پارچیه مت یکل ام چ ید دولیت م تلی  نیا حاکرجیت بیاد سجاسی

ایجییاد یییک دولییت خواسییتار  دولییت فییدرات ناشییدسک ییور فییدرات می آن دییریا شییکلمسییتقل اسییتس یج ییی

نییا کرییک بییاد م تلیی  سجاسییی  ارترییایی  انتصییادد الرللییی اسییت کییه در ممج ییهنییجا ندرنتییر در سییطو
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 "یان ییدس در ه ییام فییدرات دو دفکییر کییامالپجرییان یییا مجثییاق نییه چ ییجا سییاختار سجاسییی و حقییونی دسییت می

 هرایدسو ایجاد ک   استفادت میت شوهد و ام دک جک یالنه و استقالمتضاد نا بم آشتی دادت می

نیاهون  -1س شیودالرللیی دقسیجم میینیه دو نسیرت داخلیی و نیجا بیاد فیدراتدرودولت فدرات: نخصایب  -

ورییود ههییاد م ییترک در  -3بییا  خلییی و نییجا الرللییی دولتت داجصییالح و اسییتقالت -2اساسییی م ییترک  

نیاهون مجیدا و براب یا نیا نیاهون  -5اصیل نرانیرد   -4  هجیرود ه یامی و پیوت واحیدناهیه و نالب نواد سه

صییورو واحیید و نییه الرلییلد نییجانجییرد در صییح هدصییرجم -7دصییرجراو و انییداماو   برییاب یی -6اساسییی  

 جه فدراتنضائ حل و فصل اختال  دوس  نوت -8در نالب دولت مرکدد  

 جکیا رایم دموکراد دولتمبحث سوم: 

ی یید در نالییب رایییم ناشیید و ایییا فرآد ایرییات و ارییرا میهجامم یی  اساسیییدولییت نمیید ام کامییل شییدن ی اصییر 

حیاکم نیه ایریات  د آهیانبیایی اسیت کیه نیه واسیطهروییه ارنیانیاندس در واند حکومت مجسجاسی دجلی می

حقیوق   حقیوق اساسیی در آن اسیت کیه ومیت درکیلیت ممیادت نیودن راییم سجاسیی نیا ح پردامدسانتدار می

بیاد فیت و سیاختار ههادکومیت نیراد ناد حکار نیردن وااتداراد انمیاد سجاسیی و حقیونی اسیت و نیه اساسی

حکومیت د لیتا نیراد پوشی  دادن اییا دو در حقیوق اساسیی نیه واات داردس حقیونید ر بیه سجاسیی صیرفاً

 باد سجاسی استسشودس در هتججه رایم سجاسی غالب ن دد حقونی ههادام رایم سجاسی استفادت می

  مبت ییی نییر دفکییر یامییه یییا دفکییر بییاد دموکرادجییک یییا برییه سییارر یییا دموکراسییی یییا نییدرو مییردمرایم

دلجیل موریه  نیودت و نیه بیا نیدرو دولیت ام ر یایت مردمیی نرخیوردارودموکرادجک استس در ایا هیوف نیدر

ص فرصیت رمم بیا آماد و نرانیر بسیت د و در چهیارچونی خیاافیراد در اییا هیو رایم دوان دغججر دولیت را داردس

 سهرای د راو خود را ی وان میه حقوق نرانر را کسب و در یجا حات نا

کت  کثییرو نرایییی  دمییدد اهدی ییه و نییودن و آمادد م ییار ادجییک: بریییاهیشییرای  دحقیی  رایییم دموکر -

دسییامو و  -3آمادد   -2 م ییارکت  -1و دحقیی  دموکراسییی شییامل:   ام خصییایب نییارم آن اسییت حیید

 سدومید ندرو -6اصل نرانرد   -5اکثریت و انلجت   -4دحرل  

حقییوق  -3 دولییت شییفا  و پاسیی یو  -2م صییفاهه   اهت انییاو آماد و -1شاخصییه بییاد رایییم دموکرادجییک:  -

  س راممه مدهی -4مدهی و سجاسی  
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