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 مقدمه
نماید و متكفل های فردی و اجتماعی بیان میعلم حقوق باید و نبایدهای رفتاری را در عرصه

عنوان عمومی به كند. حقوقمی تأمین را اجتماعی نظم كه است مقرراتی و قواعد مجموعه تبیین
ی نحوه و دولت سازمان به مربوط ی قواعدگر مجموعههای این علم بیانترین شاخهیكی از مهم

ی طریقه تنظیم دولتی و نهادهای به مربوط ضوابط و ساختارهای آن، تعیین مقررات، عملكرد
 و مأمورین دولت، بر این اساس قواعد مرتبط با. دولت و دولت و مردم است و مردم انارتباط می

ی این شاخه از علم جامعه، وظیفه افراد با هاو ساماندهی ارتباط میان آن آن به وابسته هایسازمان
تر حقوق عمومی تبیین باید و نبایدهای رفتاری دولت و شود. به بیان دقیقحقوق محسوب می

ی عمكلرد حكمرانان، با یكدیگر را بر عهده دارد. تعیین ساختار حكومت، تبیین نوع و نحوه مردم
های مردم در جامعه و موضوعاتی حدود اختیارات و وظایف دولت، ترسیم حدود حقوق و آزادی

ها مورد از این دست كه در ذیل عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و مانند این
نظران بسته آید كه صاحبشمار میترین موضوعات حقوق عمومی بهگیرد از مهمر میبررسی قرا

 اند.پردازی نمودهها نظریهبه نوع نظام معرفتی مورد قبول خود در خصوص آن
دنبال سعادت مادی و معنوی بشر بوده از بخش اسالم ناب نیز كه توأمان بههای حیاتآموزه

ای بر غفلت نكرده و دستورات جامعی در راستای تشكیل جامعههای اجتماعی زندگی وی جنبه
مدار شریعت صادر نموده است. از همین رو یكی از موضوعات مهم در فرهنگ اسالمی تبیین 

ابد یت مضاعف مین موضوع از آن جهت اهمیموضوعات حقوق عمومی از دیدگاه اسالمی است. ا
متناسب با آن  ییازمند به نهادها و سازوكارهاین یبر مدار مختصات اوامر اله یس حكومتیكه تأس

ی است. یكی از موضوعات حیاتی و دارای اهمیت پیرامون موضوعات حقوق عمومی در اندیشه
 یسازدینی، تبیین مبانی و همچنین سازوكارهای اعمال حاكمیت الهی در جامعه یا همان نظام

 یعت مقدس اسالمیحكام شراصول و ا یبر مبنا یل حكومتیاست كه پس از تشك یاسالم
یابد. از همین رو تحقیق و بررسی پیرامون حقوق عمومی و ابعاد گوناگون آن بسیار موضوعیت می

 رسد.مهم و ضروری به نظر می
با  ییگر، گام اول، آشناید یش علمیرامون هر گرایق و تتبع پین راستا همچون تحقیدر ا 
، مطالعه یم علمیبا مفاه یین امر مستلزم آشنایا ریآن علم است و حركت در مس یاهیم پایمفاه



 آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی 2

سازی ی واجب حركت در مسیر نظامها به عنوان گام اول و مقدمهآن یو نقد و بررس یمبان
م این یی حقوق عمومی، تتبع پیرامون مفاهان به علت جایگاه ویژهین میاسالمی است. در ا

كالن موضوعات مرتبط با حوزه  یرشته حقوق كه به بررس یش تخصصیگرایش به عنوان گرا
ت یپردازد از اهمیان و مباحث مشابه آن میار آن، روابط مردم با فرمانروایحكومت و حدود اخت

 برخوردار است.  ییواال
به عنوان شروع حركت « حقوق عمومیآشنایی با مفاهیم » كتاب ن راستا، موضوع تدوینیدر هم

ی پژوهشكده یاسالم یسازتور كار دفتر مطالعات نظامسازی اسالمی، در دسمقدماتی در مسیر نظام
 در چند مرحله طراحی گردید.  این مجموعه این منظور روند نگارششورای نگهبان قرار گرفت. به

مفاهیم و گرایش حقوق عمومی از میان  مفاهیم و اصطالحاتترین ی مهمدر گام اول مجموعه
برگزیده شده آن است كه هر یک از  مداخلترین ویژگی متعدد موجود احصا گردید. اصلی واژگان
دهد و در مقام بررسی فرعی متعددی را در خود جای می كتاب، مفاهیم و واژگاناصلی  مداخل

مرتبط مورد بررسی قرار گرفته  مفهومعنوان متعدد دیگری به مفاهیم، مدخلمفهوم و مبانی آن 
 058 بیش ازبوده اما در واقع  مدخل 05نامه واژه یتعداد مداخل اصل هرچنداست. بر همین اساس 

لیست  شناسی و بررسی شده است.اصلی مفهوم در ذیل مداخل یعموم حقوق اصطالح و مفهوم
تفصیلی این مفاهیم در قسمت انتهایی كتاب به عنوان فهرست كلی مفاهیم مرتبط ارائه شده است 
تا مخاطبان محترم بتوانند با مراجعه به این فهرست، دریابند برای روشن شدن مفهوم مورد نظر 

 خود باید به كدام یک از مداخل این كتاب مراجعه نمایند.
ترین منابع علمی موجود اعم از كتب و مقاالتی كه در ارتباط همای از مدر گام دوم مجموعه

ی حقوق عمومی)اعم از بودند، گردآوری شده و میان محققان حوزه مداخلكامل با هر یک از 
 شد.( جهت مطالعه توزیع میتحصیالت تكمیلیتید و دانشجویان ااس

ده مورد نقد و ارزیابی قرار نظران منابع مطالعه شای با حضور اساتید و صاحبسپس در جلسه
بندی جلسه در این های گسترده پیرامون ابعاد مختلف موضوع، جمعگرفت و بعد از بحثمی

ی تخصصی مورد نظر با حوزه مدخلگردید. پس از آن یكی از اعضای جلسه كه خصوص بیان می
در قالب  مدخلآن اقدام به نگارش زیر نظر یكی از ناظران پروژه وی ارتباط بیشتری داشت، 

 نمود.می آشنایی با مفاهیم حقوق عمومیطراحی شده برای مداخل 
داوری و  بازبینی شده و ایرادات  ناظر دوم پروژهی وسیلهدر گام آخر متن نگارش یافته به

ی اصلی به منظور حفظ حقوق معنوی مؤلفین هر مدخل، نام نویسندهگردید. احتمالی آن مرتفع می
فهرست و همچنین در اولین صفحه از هر مدخل نگاشته شده است. همچنین  متن هر مدخل در

فهرست مندرجات هر مدخل نیز در صفحه ورودی آن مدخل پیش روی مخاطبان قرار گرفته تا 



 3 مقدمه

 مخاطبان بتوانند در ابتدای امر به تصویر روشنی از كل آن مدخل دست یابند.
مدخل تبیین شده اند و همچنین مترادف اصلی ترین مفاهیم مرتبط با آن مدخل كه ذیل آن 

 انگلیسی و عربی مدخل نیز در صفحه ورودی هر مدخل ارائه شده است.
نامه، ترمینولوژی، كلیدواژگان و عناوینی مانند آن در لیفاتی در قالب دانشهرچند تا كنون تأ

این  مایزكنندهمتهای ترین ویژگیی حقوق عمومی به نگارش در آمده بود، اما از جمله مهمحوزه
ی مهم زیر توان به دو خصیصهمجموعه عالوه بر طراحی الگوی علمی مبتنی بر خرد جمعی می

 اشاره نمود:
 ؛ در نگارشآشنایی با مفاهیم حقوق عمومیكتاب رعایت قالب و اسلوب واحد در نگارش  اوالً

)با وجود اقتضائات  مداخلی تالش شده است تا همه آشنایی با مفاهیم حقوق عمومیی مجموعه
متفاوت موضوعات تا حد ممكن( در قالب یک نقشه )پالن( واحد به نگارش درآید. بر این اساس 

 باشد:به نحو ذیل می مداخلاسلوب واحد در نگارش هر یک از 
 چکیده .1
  یاصطالح و یلغو فیتعر .2
  خچهیتار .3
 مشابه مفاهیم .4
  انواع یا اقسام .5
 حقوقی و یفقه یمبان .6
 داخلی حقوق نظام در وضعیت تبیین .7
 بندیجمع و گیرینتیجه .8
 بیشتر مطالعه برای یشنهادیپ منابع .9

 منابع .11
یا اقسام آن  انواعبر توجه به تعاریف لغوی و اصطالحی، تاریخچه و در این اسلوب عالوه

ای از مفاهیم مرتبط با آن مجموعه شود،نامه امر مرسومی محسوب میكه در نگارش واژهمدخل 
مبانی فقهی و حقوقی هر  اهیم مشابه بررسی و تحلیل شده است. همچنینقالب مف اصطالح نیز در

عالوه بهنگارش درآمده و به نحو مجزا و دقیقی با تكیه بر منابع مستند فقهی و حقوقی به مدخل
نیز به طور مختصر مورد تحلیل قرار  نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران وضعیت هر موضوع در

ه بر این موارد در كنار منابع مورد استفاده در نگارش هر مدخل، در پایان هر گرفته است. عالو
باشد نیز بیان شده است تا به ای از منابعی كه در ارتباط كامل با آن موضوع میمجموعه مدخل

 ی بیشتر در اختیار مخاطبان قرار گیرد.عنوان منابعی برای مطالعه
ی حقوق عمومی كه هر واژه به تنهایی ارش یافته در زمینههای نگنامهبر خالف سایر واژه ثانیاً
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جایگاه  آشنایی با مفاهیم حقوق عمومیكتاب آید، ی تحریر درمیو جدای از سایر واژگان به رشته
به  مفهومرا در نظام واژگان حقوق عمومی مد نظر قرارداده است و از همین رو هر  مفهومهر 

آید. از سوی دیگر با وجود مشاركت نگارندگان متعدد از یحساب مدیگر به مفاهیمعنوان مكمل 
های متفاوت هر یک از و اندیشه آشنایی با مفاهیم حقوق عمومیكتاب دانشگاه و حوزه در نگارش 

 مجموعه حاكم است. این باشد، اما نظام فكری واحدی بر نگارندگان كه اقتضاء كار جمعی می
آراسته شده كه بر اساس تقسیم ع در دو جلد به زیور طب آشنایی با مفاهیم حقوق عمومیكتاب 

و جلد دوم به « ح»تا « الف»صورت گرفته مبتنی بر حروف الفبای فارسی، جلد اول به حروف 
 اختصاص یافته است.  « ی»تا « خ»حروف 

همانند سایر  آشنایی با مفاهیم حقوق عمومیی ذكر این نكته ضروری است كه مجموعه
ی حقوق عمومی نظران عرصهی صاحبخالی از نقصان و اشتباه نبوده و از همهلیفات بشری تأ

های های موجود در این اثر، موجبات رشد و ارتقاء آن را در چاپشود تا با بیان كاستیدعوت می
 بعدی فراهم آورند.

اثر  نیا یدر گردآور یكه ما را به هر نحو یكسان یمداخل و همه سندگانیجا دارد از نو انیپا در
ی، علی فتاحی زفرقندی و حمید فعلی ابوالحسن محسن ی،صالح محمد انیآقا ژهینمودند به و یاری

 .میآور عملبه ژهیو تشكر و ریتقد
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