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 چکیده

دولت به عنوان انگاره انحصاار  اعاا  درر،  رشهه در اارش  اتمااع  به  دارد  به لحا  قوود   نناااش  ش  دولت ننو  به وتود  
ها عبارانر از: دلا و  تاعیت  قاهایت  در نواله قاض   ناخصه قوود  دولت هه هاان قاهایت ها  خاصا  اات هه عاره اش  نعیار نعیار

گی د  اش  ناخصه و عنص  اصل  اهکیل دولت در عص  قاض   قانل بار نعناش  خاص  اات و آنچه از آن فهایره اات  نورد ب را  د ار ن 
ها  دشگ  ااات و اش  خصایصاه دولت اات هه نوع  ب ا   ن بت به    ا  فوق اراده ا  ف نانره  شا انکان اعاا  ارادهناود  هاان درر،  ب ن 

آورد  اش  نواله با روشک د  احلیل   ضا  ننااانرن دولت و وظاشف آن  نفهوم قاهایت ها و انااا  را ب ا  آن به ارناان ن  اااش  درشره 
د نور "حقوق بین الملل  "و  "حاکمیت قانون  "دهر هه چگونه قاهایت دولت  در دو قصاااار ههاااانر و نهاااان ن را به چالش ن 
ا  دارشم اا ضاااها  فوق دخیل ن گی د  در دااشاان  اش  نکماه دابل ا ه  ااااات هه نی  و دشرگاه انام   رهر را در اه   بح    احارشار د ار ن   

 باننر  دات دیرا هنیم  نیعه هه انام  رهر خود عصاره ناب فوه نیعه ن  ها در فوهد داخت قوود  به ن اشل ن هور  به تاشگاه آن
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 مقدمه
از نوش ااانرگان  نفهوم ب نر  ب ااایار  هاا  گونااگون به هار ن   هاا  عاون   نفهوم دولات را در نعناا   در گفمگو

داننر  ب خ  دشگ   قاهایت و نجاوعه دولت ن را زش داننر و در وادع  آنها  دولت ن قاهایت را شک  از ناااخصااه  
  از نی  اش  گ وه  قاهایت نم ادف با دولت اااات و اگ  قاهایت را از دولت 2هننر دولت را به ش  نعنا اااامعاا  ن 
وتود خارت  ناواهر دانات  در نونامار قاضا   نگارنره اش  د اش اااا  را ن       ق ف هنیم  دشگ  درشره دولت  
 ا  نی  گ فم  ناصیت قوود  بنی  گ فت و نماشج دراوان به عنوان ناص قوود  درناوده ااات هه آشا دولت را ن  

 ا  العنان اااات و بقچنان به دنبا  اش  داااا  ااات هه قاهایت و ادمرار دولت  آشا به صااور، ن ل دولت  چی ات   هم 
 انر گ فمهنی هاش  درالعنان نبودن آن  چه راهکارن لق

نواله قاضاا   قکاشت از آن دارد هه ب ا  آن هه ب ا  دولت  خصاایصااه دادا  بودن  دارا بودن اخمیار و وظاشف و 
قوود   دولت ناصیت دیگی   اصاایاا، ه  ن اوو  اوااس ن وو  بعر از او را  داشل نوشم  بنا به ض ور، باشر ب ا    

یان چنی  اش  نونااامار بهنیم  همف ض هنیم و قاا  اش  ف ض   خود نمااشج  باه دنبا  دارد هه در نواله به آن انااااره ن    
ها  دشگ  در انور داخل  آن  به نعنا  دخالت دولتننازع دولت در داخل ههاااور و قق عرمداردهاه قااهایات ب    ن 
دالشال ناملف از تاله  تلوگی   از دیراشش ااااامبراد و دهااامیبان  از قووق و    گ اش  نی ااات و باه اااا   و ن لقخود

ها  ناه ونر   باشر ب ا   دولت  نحرود ناود هه در بعر داخل   به واایله اصل قاهایت دانون و از لحا  بعر    آزاد 
 اوان ب ا  آن نحرودشت قوود  اشجاد ه د الالل ن خارت   اواس اصو  و دواعر قووق بی 

هانگ  دولت بود  در وادع انام  رهر نهضت برشه  ااات هه ق ف اصال  انام  رهر هم تلوگی   از اامبراد و خود  
ه ش با های  هرف ناا وع ناودنر و دا از انو ب و اهااکیل نجلا  دولت را نک راص اوصاایه به   1332خود را در اااا  

 ناودنر ن رعاشت دانون نصوب نجلا  ب ا  ناانعت از اشجاد اامبراد دولت  
 

 گفتار نخست: تأملی در رابطه با دولت
 الف: معنای واژه دولت

هلاه دولت در زبان انگلی    Stateبه نعن  اش مادن گ فمه نره اات  اش  واژه از رشهه الای   stateدولت از هلاه 
  در تهان ه رفاه تانعه ااتهننرنود  دادناه ضان  ثبا،   نیم و به صور، ضان   اأنی با واژه ب  های  اااس گفمه ن 

در خصااو   "دولت "  اا دبل از اااره نااان دهم نی د   واژه1دارا  دو هارب د و نعنا  هل  ااات:   3غ ب واژه دولت
وضااع ههااور شا قاها  خا   خواه دا  شا انو ا ور  هارب د داناات و به نفهوم  نوام و تاشگاه  وضااعیت و نودعیت و   

و هم به لوازم ااامو ار و ثبا،  وضاعیت داللت دانات  هارب د هاه اش  نعان  در خصو     چنی  به نفا ثبا، و اراوم هم
قکام صاااحیو بود  شعن  واژه دولت در رشهاااه شونان   ب اب  با نوام و تاشگاه قاها  بود هه وضاااعیت و نودعیت ب ا  و 

ن نفهوم دولت را هه در آن  بی  قاهاا هننره نیم و رفاه تانعه بود  اش  ب دانت ازدوان  دانت هه خود اأنی ثابت و با
 ور هل   درشره ن مول  به نام دولت دابل اهایص نبود  دولت بنر  نهااص  وتود نرانت و به اایااا  و تانعه  ن ز  

ها  عصااا  فئودال ر قکا انان انگی ه و اواناش  ها  ب ا  ناااه  و انو ا ور ناانیرنر  در دولت درشم  دولت دارشم ن  
 گوناگون دانمنر دخالت در انور 

نی د  به بعر  نفهوم دیهاای  دولت دچار احول  اااااااا  گ دشره اااات  از اش  اارش  به بعر  نفهوم  11  از اااره 2
ب اب  دان مه نره اات  شعن  آن نأن  نوام  تاشگاه  دوام  ثبا،  اش مادگ   نیم و رفاه  "تانعه اایااا   "دولت با نفهوم 

شاش به نااااص قاهم و نودعیت ب ا  آن ب ااامگ  اام دانااات  از اش  دا ب  تانعه در هه در نفاهیم دولت به نعنا  در
گی   آن ا  ق گ دشر در اش  ن قله ب ا  تانعه ش  نفهوم انم اع  و ن اامول از تانعه به نام دولت  هه نمهااکل نااکل

ود هه ننی  گ فمه ن رنود  وتوه دولت از آن تهت ن مول دنی  گ فمه ن از ااه عنصا  دلا و  تاعیت و قاهایت در  
 با اایی  قکام و صاقبان درر،  ناصیت دولت هاواره ثابت و داشرار اات 

هه  داننرها  ناملف  درباره دولت و نفهوم آن وتود دارد  ب خ  دولت را نی وش  ن در اصا    ایاا   دشرگاه 
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انر  به عنوان ن ا   در اع شف ب نره ناوده ناود و به های  از اتمااع واقر  نمهاکل در اا زنی  نعی  و نحرود  آزاد ن   
دارد:   دولت هاان نهاد واقر  اات هه ادعا  قاهایت دانون  ب  ش  نن وه تا افیاش  نعی   بیان ن  "وب "اش  راب ه 

ب نر و  رر و ب خ  از نوش ااانارگاان نفهوم دولت را به ش  نعنا  وش ه به هار ن   3را دارد و نهام ش  ننبع دارر، ااااات 
اع شف  "داااامگاااه قکوناات نل   "دولاات را بااه عنوان 5"هو "اناار  ارشف نحاارود و نهااااصااا  ارادااه ه ده اعاا
عال دولت در وادع هاان عال قکونت »ا  از دولت  نعمور ااااات به نوتر ه  احلیل وادع بینانه 1"الااااک " 1هنرن 
 11« به عنوان ش  نهاد ااتقکونت »به نعن  "دولت"در نی شه ایاا  اعمواد دانت هه هلاه  3"رس"و  8« اات

ر و دهنره اضافه ناودنبا وتود هاه اش  اعارشف  انام  رهردر اع شف دولت  ش  عنصا  و ناخصه به عناص  اهکیل 
ا ش  نوازش  اا ن  هه نورد نی  انام  رهربود  عبارانر از: آن  ضا ور، ا ابق رفمار دولت با نوازش  ااا م اات  عاره  

اااا م قکونت دارد وقکونمش هاان »دارنر:   ف نان واشان  در های  راب ه انام  رهربیان ن زش اامعر   ن اااوا،  ااااده
ها  دشگ  ه ات و اهاکی ، دارد  اهکی ، دارد  لک  اهکی ا  هه ب  نبنا  عرالت اات  روابس   نحو  هه قکونت

ا   روابس هادلیت  روابس ن دم با ادلیتقکونت با رعیت  با اصناف  روابس رعیت با قکونت   روابس قکونت با ن اهر 
ها دوانی  دارد و اش  دوانی  نبمن  ب  ها  دشگ   روابس خود تانعه ااااا ن  با توانع دشگ   ااام اش قکونت با قکونت

 11« اا م  اات
 

 ب: وجوه دولت
عاون  و وته  ور هل  دولات دارا  چهاار وتاه ااااات هاه عباارانار از: وته اتبار  وته اشردولوژش   وته       باه 

ها  ه  دولم  ناک  خصااوصاا   هه در ه  قالم  اش  چهار وته وتود دارنر  ننمها اش  وتوه ب   بق ناا اشس و وش گ  
م  خوردار بانر و در دولااات هم شا زشاد نونر  برش  نعن  هه در ش  دولت  ناک  اات وته اتبار از اعمبار زشاد  ب  

 د دازشم گانه ن به ا ایر به ب را  ه  ش  از اش  وتوه چهار دشگ  به اش  وته اوته زشاد  نهود  قا 
نر چداننر هه برون آن  قفظ نیام ناک  نی اات  ه گ اشان اتبار را ضاا ور، دولت ن : وادعچهره اجباردولت

لت را وها هم دداننر  ناره ی تها دولت را  فیل  و انگل ن ها و آنارنی تالی ات اتبار نا  ااات ول  نا  الزم  اشره   
نااود: اب ار   ااااخمار  و اشردولوژ   وته اتبار  هننر  وته اتبار دولت به اااه نااکل ظاه  ن درشره زناات نع ف  ن 

ی د  در گاب ار   احایل اراده قکونت ب  نمالفی  ااات هه از   شق هارب د زور  ن ل: دلیا زنران و افن  صور، ن  
شابر  ن ل: نانوعیت اق اب اااایااااا   ت اشر   در دوانی  ب وز ن وته اتبار  اااااخمار   اتبار به صاااور، داااامکار   

اتبار   هنر و اش  نوعاعمصاااابا، و آزاد  بیان  وته اتبار اشردولوژ  در دالر اشردولوژ   افک  و انرشهاااه ناود دیرا ن 
 نود  خ  ناک و نورنه دشکمااور  اات   گی د و ف د نموته نا چون در دونش عویره صور، ن 

ها تشابنر  هاه دولها به وایله آن نه وعیت ن اشردولوژ  دامگاه  اات هه دولتچهره ایدئولوژی دولت: 
اااااس د ارداد و رضاااشت اتمااع  باش ه اامنر  نهاا وعیت در دولت نررن ب دارا  چه ه اشردولوژش  و نهاا وعیت

آن هم  نهاا وعیت دنوه اای  نیی :  اااات  دانون  بازااب ن دم اااات  دا نهاا وعیت  نررن انها ش  نااکل دارد و  
ها نهاا وعیت خود را به صااور، ا هیب  به دااات گاه  ب خ  از دولت. دانونارار   اراده عاون   قاهایت ن دم و    

 ورد آآورنر نیی : تاهور  افاان مان هه نه وعیت خود را از ا هیر لوشه ت گه  دارلاان و ا ان دباشل به دات ن ن 

قکونت در انرشهه انام خاین  نمولر  ها  دی وز   نها وعیت اایاا    ف ان اه و بعر از ظهور بارده  بعر از ادانت در
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وان گفت اعر نهم از ارهان قکونت بوده اات  به درام  ن بیهام  ااانان اشهان درباره ابیی  اش  ب     نار و از آن به بعر 
ن انام راتع به آزاد   دنوه اااا  اااا ن   تاهور   ااااالرانه انام در اش  زنان نمولر ناار و ااام ااااناهه چه ه ن دم

خواه  انام  آنناد  به زنان و نکان  نوش ن دم  در اش  ب هه از زنان بوده ااات  های  ان  نهاانه واضاح  از رو  اجرد   
اره اناره   با  از نواضع اشهان در اشبه داره بانار  یش ص آناناد  به ادبیا، اایااا  و عو د  تهان  و هااهنگ  با آن  ن    

 هنیم:ن 
رنر  ها نها  ن بت اارن به   دفاع ناودنر و خواامار اامفاده از آنالف: قض ، انام در نواضع نمعرد  از تنبه

ان در اشه  د ار دادنر "تاهور  اا ن "نررن اامفاده ناودنر و نعار خود را اامو ار قم  خود اشهاان از ادبیا، ایاا   
اشنجانر الزم اااات از ب داناات تنابعال  از اخبار و اقکام اله      نوش اانر:ناااگ دان ن دش  خود ن ا  به شک  از نانه

 اارن ترشر به هل  باشر از بی  ب ود و ن دم  اااف هنم     آنگونه هه تنابعال  ازاخبار و رواشا، ب داناات دارشر أاظهار ا
 رر 12ها زنرگ  نااشنرنهی  بوده و شا ب ا  هایهه در صح اهوخ

هیر خود را ب  انرشهااه و فک  د ار داده اااات و ان ااان را به   أاااا ن  هه بیهاام ش  ا    ف ناشنر:و در تا  دشگ  ن 
هنر  چگونه ناک  ااااات با اارن و ااااا ن  دعو، ن ها  اراجاع  و ضااارآزاد  از هاه خ افا، و اااااار، درر،

 رر 13ار نبانر !اازگ  ها  اواتها  نفیر به  هه قاصل اج بهدیه فت و نوآور 
ت ل اه وارد آورد چه هه به آااشش نلّگ ا نی ات و با هاه نیاه  اارن نوافق اات نگ  آن دولت ااا ن  دهو ا   

 رر 13و با عفت عاون  نلت ننافا، دانمه بانر
 رر 15نا با تایع آثار اارن نوافویم و ناشلیم هه نالکت نا نجه  بهود به تایع آثار اارن  

در اش  وته از وتوه دولت  دولت چهار وظیفه دارد: اشجاد و قفظ هاب مگ  اتمااع  و چهره عمومی دولت: 
شاب  به اهراف هل  و هونااش در ا بیق با ن اشس ها و ننازعا، اایااا   هوناش ب ا  داات    اایااا   قل ههااکش   

هل  ااات  در ن اشس گ ار از تانعه   ها  نهام ک و ها و هنجارنمحو  و ترشر  هاب امگ  توانع نیازننر اکوش  ارزش 
ناونر  ودم  هاب اامگ  اانم  ضاعیف نار  ب ا  به وتود آوردن هاب اامگ      گ ایامه ن  ها از هماانم  به نررن  ارزش 

هونااار باا ع ضاااه نفااهیم انم اع  ناننر: وقر، ن اد  وقر، دون   وقر، دشن  و   نوع     تارشار  دولات ناررن ن     
 هاب مگ  اشجاد هنر 

ا هها  تانعه ارابا  دارد  انا قل ننازعا، به دوانی  و هنجارها و ننازعا،  هاب مگ  با ارزشکشدر قل ههاا  -
ات ا هم نود و ضاانتها در دوانی  ظاه  ن انر  هنجارآگاهانه انا دوانی   آگاهانهها  نان د  و غی ناود  ارزش ن بو  ن 

نجازا، شعن  داور  نیان اف اد نمااصام اات  از دشرگاه انام  رهر   ها  دولت  نانااااش  ت م و   دارد  دا شک  از هار
ها و اق اب ناملف اااات هه در راه اهکیل هنر  ننادهاا، نیان گ وه هاش  هه دولت ااا ن  را اهرشر ن  شک  از آفت

ناک   یف نی ها  نادض شا ضعها  ناداک و عولهننر  به های  دلیل اشهان ف نودنر:   داتقکونت ااا ن  ا ش ن  
ااات ب  اا  راه اهاکیل شا اراوم قکونت اا ن  د ار گ فمه و نانع احوق آرنان نلت در راه اهکیل دولت ناب اا ن     

  رر                                                        11گ دد
شاب  به رف هل  دااااتهنر  در عصااا  اشاان ها  ف ق ن شاب  به اهراف هل : اهراف هل  در ه  دورهداااات –

انا   رر11قکونت اا ن  قکونت نبمن  ب  عر  و دنوه اا  و نمک  ب  دواعر و دوانی  اا م اات    راامگار  ااات   
 بانر   اوانر در تانعه نررن  رفاه نهام ش  هرف دولت ن 

لی م  ناایونانانرگ  اابر ب وز ن اشل  دولت نواااز ااات  اق ااس عور     دولت نررن ا بیق با نا اشس ترشر:  -
  تاااز  اها  اصل  نوشک  از انگی ه  گ دد هه خودن 

آشا دولت قافظ نصالو و ننافع عاون  اات  دا ایاات  اهایص نصلحت عاون  چهره خصوصی دولت: 
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ا  خصاوصاا  هه نوتر احایل اراده و ننافع  باها  از تانعه ب  باهاا  دشگ    ها دولت را نواا ااه ااات  ناره ای اات  
ب  وته خصااوصاا  دولت اأهیر دارد    هگل دولت را نیه  عول و   13در نور دولت هگل 18داننر  نارهاگ دد  ن ن 

نانر  به نی  و  اصاااوالص دولت رر انا نارها دولت نررن را هایمه ات اش   بوا، قاهم ن 21دانر نصااالحت عاون  ن 
  21نحصو  دیراشش نالکیت خصوص  اات

 
 دولت به عنوان یک شخص حقوقیج: نتایج ایجاد و به رسمیت شناختن 
نود هه قووق و اکالیف نهم ک و نمااش  از قووق هاش  گفمه ن ها و انجا ناص قوود  به آن گ وه  تاعیت

انر  دارا ه امنر  نفهوم نااصایت قوود   اعبی   اعمبار  از اأای   قوود     ها را اهاکیل داده و اکالیف  اف اد  هه آن
چه دانون اواننر از آنها  ن هور ن   از اش    شق  نهاد22ها درشر آنره ااااتدیهاا فت اارناااات هه به ن ور زنان و با 

خوردار گ دنار  نگ  قووق و اکالیف  هه با  بیعت ان اااان  ب ا  اناااااا  قویو   از قووق و اکاالیف نو ر ه ده  ب   
  23ن زنه دارد  هااننر وظیفه ابوّ،  بنوّ، و ان ا  آن

  اایّل ااات هه اوااس قوودرانان و اایاااماراران ناکل گ فمه انا در ه  صور،       چه نااصایت قوود  ش  اگ 
اوانر اعاا  و رفمار دولت را و به ق اااب آوردن دولت به عنوان ش  ناااص قوود  ن    23اااات  دنرار و خیا   نفیر 

ن  به   شق آاهاا شو و اوتیه نااشر  در وادع به راااایّت نااناخم  دولت به عنوان ناااص قوود  ضاا ورا  اااات هه از  
نارن درر، و دولت اات  برش  نعن     نهادشنهب شم  نااصایت قوود  دولت نمیجه  ها و اراوم دولت د  ن صا قیت 

 نود و اش  خود اه نمیجه به دنبا  دارد:ا  از بنیانگ اران و زنانراران خود  نمااش  و ن مول  ن هه دولت به گونه

گی نر و به نام دولت ااااات هه وظاشف خود را انجام د را از دولت ن ها و اخمیارا، خو  دولما دان  صااا قیات 1
ها آن هننر ول  اش  اصایاا، بهگی   ن دهنر  دراات اات هه در وادع اش  دولما دان ه منر هه نبادر، به اصایم ن 

د  ننم ر وها  به دولت شعن  ناص قوبه عنوان انااا  نوع   دابل انم ااب نی ات  اصاایاا، گ فمه نره اواس آن    
انر  دولت را چه در داخل و چه در بی ون از   در وادع اصایاا، دولت فارغ از دولما دان  هه آن ا اااای ه ده25گ ددن 

نااشر  ن  ص اگ  ردیا ههاور  د ارداد  را با دولت دشگ  انضاانهنر  اش  دولت ااات هه نمعهر نره    ههاور  نمعهر ن  
نااونر  اگ  نی و  انمیان  نبادر، به خ شر انوال  نااشر  اش  انوا  به دولت ا االیم ن چه وزش   نبادر، به اااات  چنان
  در چه ااا بازعهره خواهر داناات  چنانگی   را ب ا  بیگانه نااشر  دولت اااات هه ن ااوولیت اش  اصااایماخ اج ابعه

 دازد  هنگان  هه نأنوران دولت شا دت شان آنوزش نیان   ه   را با االحه زخا  نااشر  دولت به تب ان خ ار،  ن 
درشر و اااود و زشان اعاالهااان به دولت ننم اار   د دازنر  ناااصاایت قوود  آنها نا دادراااان به انجام وظاشف خود ن 

  21گ د ن 
عهره دارد  دولت دادا  و هایهاااگ  ااااات   را ب   با اوته به اااش  دولت از ه ااا  هه اصااار  و نرش شت آن 2

ثابت و  هننر  دولتولت و نمصاار  قووق و اکالیف آن ه اامنر  انا هنگان  هه دولما دان اایی  ن دولما دان نااشنره د
 ناننر رر ن 21را    اصل داشرار  دولتهنر  ان   هه آنداشرار اات و اایی  نا 

 زقضاا ، انام  رهر در داااا  به ه ااان  هه ب  اش  عویره بودنر هه قکونت اااا ن  ف د نحور اااات و با اش      
ه دنر  ف نودنر:   قکونت و انو ب اا ن  واب مه ها  واال  علا  و ایاا  تانعه ن افک   ادرام به ا ور نااصیت 
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 رر 28ا  نودبه ف د نی ت  ش  نهضت اات  نارا بکهیر هاه نا را بکهیر بکهیر اا اش  نهضت بارور
ا دان ت ا و دیگی   اصایااا  باننر هه دولمنود هه دولما دان  هنون  نمعهر به ا  اصال داشرار  دولت ابر ن  3

  ش  نعاهره  ه  چنر انااص  هه آن را 23انر  اش  در وادع هاان   اصال داشرار  قووق و اعهرا،رر اات دیهای  گ فمه 
هنر  به ع وه اعهرا، و اکالیف انر  نر، نرشر  بانار هه از نیان رفمه باننر  هاچنان دولت را نمعهر ن  انضاان ناوده 

 گی   شا ن گ وزش  اایی  ناواهر ه د نال   اعهر نره به نام دولت اواس ش  وزش  با هناره
یت  ها به لحا  تاعهاات  دولت  ب اب   نیان دولت  نااصیت قوود  داشه الالل  نی شههاچنی  در قووق بی 

تانعه  ها را درک و ب اب   آنواااعت و درر، نیان   ادمصاااد   ااایاااا  با شکرشگ  نمفاو، ه اامنر  انها عانل اناام ا  
  31ها به عنوان   ن اه  قووق و اعهرا،رر شعن  به عنوان اناا  قوود  دان تنرن آناوان دلارادالالل ن بی 

 
 گفتار دوم: حاکمیّت

زنان و  ها ترا از اارش  انرشهه هم نحصو  اارش  اات و هم به وتود آورنره اارش    هاقاهایت ناننر هاه انرشهاه 
ب  نیوه   گی   دنیا  نو و اایی ا، ناد  نؤث آورد قاهایت در نکلنا ب شافمه ا دوام ن دان نی ات و به صور، هان ص 

ده اات از اشن و باشر قاهایت را هم به عنوان ش  هنجار ناونوش اااا  اشفا   افک  دانهانران و ایااماراران درباره آن
  31ی  گ فتندر  و هم به صور، ش  عال

 انر نانیره نی د  11در ارودا  غ ب  و در زنان  درشرار گهااات هه آن را د ن  والن    دهم ش  تارشر قاهایت 
و اواعه دولت به عنوان ش  اهکل ایاا   راب ه  32دار  به عنوان ناکل  از ااازنان اتمااع   قاهایت با ظهور اا ناشه 

تا  دارد و با   و چه به عنوان ش  نهاد در دلر دولت نررنقااهایات چاه باه عنوان شا  انارشهاااه        ن دشک  دانااات 
یرا اگ  ان وزه قاهایت  هارب د تهان  د درر،  نیم  نه وعیت و ادمرار ن ابس اات  :ناننر  ا ش  نفاهیم ایاا اصال  

هاااو  تهانه نهااان  از ش  قویوت نباشر اوته داناات هه اش  نفهوم نه گوشا  ش  وادعیّت ابر  اااات و   ه ده اااات
در  الای  به نعن  دی وز  دهم ش  قاهایتنیاام دولات ارودااش  به آف شوا  آاااایا و آن شکا     آنی  دارد  انمواا  نوفویات  

ها  اایاا  در آف شوا  آایا  و درشا  هارادیر  نفهوم قاهایت در بی   با اع ا  ااامو   به واقر  الالل  بود نویاس بی 
بنا   ااان   آ  اروداش  نااکل گ فمنر و قاهایتاااااس الگو  اشرهها  ترشر ب ولتد بیهاام   رواج شافت  ن دنان 

 ها  ترشر ناگ ش  از د ش شالالل  ن اامل م داناام  قاهایت باناار  دولت اگ  عضااوشت در تانعه بی  هوشت آنان ناار 
 آنر ها  خودنان ش  نفهوم بیگانه به ق اب ن چی   بودنر هه از دشرگاه انّت

ا هزود  به اب ار نهم و قیاا  آنه انا ب  ش  اص    نو بود  یت در واژگان ایاا  نابگان تهان اومناشر قاها
ان وزه به ناار، نورد قااشت نابگان قاهم در   اروداش  هان ص اش  نفهوم  در ا ش ب ا  ه اار اااامو   ابرشل ناار   

ها  ترشر  نوش قیاا  داناامه نگهرار  دولتاوان گفت هه قاهایت در قفظ و در قویوت ن  تهان اااوم د ار دارد 
با اا ااّ  به دوااامه قوود  قاهایت     ها هه فادر ناا اشس الزم ب ا  اعاا  درر، قاهم بودنردولتاش  ناابه اااات 

به    بالالل  غگ ااام ش تانعه بی   تلر ه دنر  نهم بود الالل  را هه ب ا  ادانه قیا، آنها ب ااایارقااشت تانعه بی 
  دارداز نی  دنهان ن   امگاه نفهوم قاهایت رااها  زنان  و نکان  خوش گ  نعاوالص  ها  تهانااش  د ات

نناخمه  اش  داامان  هان ص  33انرها  نفهوم قاهایت د داخمها  به رشههب خ  دشگ  از دانهاانران به ناکل  نه و   
ها  دان دهم و نااان دهم در ترشر قاهایت بی  اااره نفهوماوان به  ور خ صااه آن را بازاف شن  ه د  و ن  نااره اااات

  33ال فعهرنانه وااام نعاوالص اعیی  ددیق زنان اشجاد و د ش ش نفهوم قاهایت دنااوار اااات  ارودا  غ ب  اواااعه شافت 

                                                           

  211   8اهلل  هاان تلر   خاین   سر  رو 21
28. Jacque (J-P.), Droit constitutionnel et institutions politiques. Dalloz, paris, 2000, p.11 
29. Ibid 

30. Conca.K, Rethinking the ecology sovereignty debate, Millennium, 1994, vol23, p.701-11 
31. Inayatullah & Blaney. D, Realizing sovereignty. Review of international studies, 1995, vol21,p.3-20 

    نیی  هین ل   هانیلی و فال 32
ها  اروداش  ننعور نر و به نوتر اش  نعاهره ر نیان ههورم1138-1118 ها  ا  االه ن هب  نانه اش ت هه دا از داشان تن نانه واامفال   عهر عهر  33

از  ها  ن هب  هااولی   لوا   و هالوشنی تها در انمااب ن هر آزاد گهامنر و ضااناص اعهر ناودنر هه گ وه  ننعور نار  ههاور   ررواامفال     تهه در اشال



ها  قاها  هه اابع هیچ درر، ب ا   نی ااامنر  به ق ااااب ها  اروداش  شعن  نیام دولتررا نو ه آغاز نیام دولت1138
اهایت اش  روشراد در آن اااات هه  صاالو وااامفال  را باشر نو ه اوج اش  ف اشنر و نه نو ه ناا وع آن دان اات  آوردنر ن 

  داشان د ع  ش  دوران و آغاز دوران دشگ   اات
وم قاهایت نفه    و تانعه ب اامگ  دارد دولتبه او اایم درر، بی    اواااعه نفهوم قاهایت و دابلیت هارب د آن

وم گهت او یم درر، لزنان  هه نع هاکار  ن دش  بی  دولت در قا  اوااعه و تانعه در قا  اوااعه دارد   رشهاه در  
ود هه ب قل انها راه  هار وش ه نفهوم قاهایت ع ضااه ها نی  ضاا ور، شافت هاکار  آن  ناد ش  ااااتبی  اش  دو گ ش 

 رر 35ها اضای  نااشرکار  نی ونرن او یم آن با هاملاوان ت اعاا  نؤث  درر، را دا از ن ن 

  دهم ش  قاهایت در ارابا  با ادمرار قاهم  ناهیت اکلیف اایاا  و اازنان شافم  درر، ایاا  در دلا و نکان  
هونااار به ااااه د ااااش ن ابس با هم دااااا  گوشر و گفماان قاهایت ب    تااشگااه  نحور  دارد  نی شه قاهایت ن   

شگ   ننبع به عبار، د نا ت  قاهایت در هجا ن مو  اات  نود د اش داده ن  هاش  نما ه  اات هه به اش  اهداا 
ا  بی  قاهایت دولت و هل تانعه ایاا  دوم  چه راب ه نهاش  درر، را در تانعه اایااا  در هجا باشر اا اغ گ فت    

 ا عال  ب ا  اعاا  قاهایت وتود دارد شها  هنجار  اوم  چه نحرودشت وتود دارد 
هه بی  نا ااات اش  اوان گفات هاه نی شاه تارشار قاهایت دو وش گ  عاره دارد:     ابهااناا، نوتود  ن   باه رغم  

قااهایات داخل  و قااهایات خارت  دادل به اااش  ااااات و دوم  هم در بعر داخل  وهم در بعر خارت   قاهایت به     
انرشهاااه وتود نوع  ادمرار      قاهایت شعن 31به دو  هین ل  عانل دانونگ ار  انااااره دارد  شا  ن تع   نوتود بودن 

اه  در اش  دشرگ  ررهه به ت  آن  هیچ ادمرار ن لق و نهاش  وتود نراناامه باناار  ااایاااا  ن لق و نهاش  در تانعه ااایاااا
 اااا  گفم  از قاهایت بیهاام  شا هام  ع وه  ن لق اااات و نه ن ااب  هب قاهایت ش  نفهوم اااااااا  قوود  اااات  

دا قاهایت به وتود ش  نوتودشت  یاااا  شا دارا  قاهایت اااات شا فادر آن  ش  نوتودشت ااا درااات اااات  نا
در دات   ا زنی رهه از لحا  قوود  اع شف نره اات نهااص انااره دارد هه درر، عال  و داه  را در ش  تانعه   

ت ایت اش  اا  نفهوم قاهخارجیرانر در بعر   دولت درر، ب ا  ااات و ب  ااباع خود ف نان ن  داخلیاز نی   دارد 
 ها اابع هیچ درر، ب ا   نی منر   هه دولت

 
 داخلیحاکمیت : الف

ولت د دارنر  هاش  ااات هه در اا زنینش اکونت    اف اد و گ وهعبار، از ب ا   دولت ب  هاهداخل  قاهایت 
ها و صاا قیت قکونت  دانون اااااااا  خود را اصااوشر و نااکل    ها به  ور آزادانه دوانی  خود از تاله نهام ش  آن

و برون دی و  از  نااشرها  خود آزادانه عال ن گی  در اااازنانره  و اصااایم  هنر اخمیارا، خود را در آن اعیی  ن 
  وضاااع دواعر قوود  درباره به ع وه با در اخمیار دانااام  درر، قوود   د دازد ها ن نهاد دشگ   به ات ا و انجام آن

قاهایت درون  به دولت اتازه  هنر ها را نعی  ن نااا اشس ااااازنانره  و فعالیت آن ااع  ها  اتمانااااا  و گ وه
  31ها نالیا، بگی د  انور آنها را اداره هنر و از آنهاه ف نان دهر   داخل ا زنی  خود دهر هه ب  تاعیت ن 
 

 حاکمیت بیرونی: ب

ها قاهایت و ب ا   دانااامه بانااار و دوانی  و  اف اد و گ وه  دولات اف ون ب  اشنکه باشر در درون ههاااور ب  هاه 
و شا  درر، دشگ   واب مه شاالزم ااات در بی ون از ههور نی  به دولت   نو را، خود را اصاوشر و به نورد ات ا بگ ارد  

  بعر شا ها  بیگانه ااااات درر، قاهایت بی ون  عبار، از ااااامو   دولت ن ااابت به در وادع  الحااشه نبانااار احت
   خارت  قاهایت بی ون  شا اامو ت هنر یگی   و فعالاصایم  دهر هه در هاا  اامو  به دولت انکان ن   قاهایت

یاان و هااننر ب م  د ها ناانل نجاوع ادمرارا، و اخمیاراا  ااات هه دولت در بی ون از دلا و خود در ب اب  دشگ  دولت  
                                                           

ت نهیا ننحور  هه روشک د  ن هب  دانرن نیم قاهم نبمن  ب  انتناوه ها  نل  و دوخوردار بانانر  اش  وادعه راه را ب ا  اهاکیل دولت  آزاد  هانل ب 
  ناود و نه ن هرها  تهان به اهایص و هوشم  نمااش  با دشگ ان رایرنر و خاک بود هه هوشت را اعیی  ن ناود  نمیجه اش  نعاهره آن بود هه نلت

34. Hinseley F.H, sovereignty. 2edn, Cambridge, Cambridge University Prees, 1986, p.222 
35. Hinseley, sovereignty.2edn,Cambridge ,p.26  
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اشنکه هیچ فهار و اتبار خارت  بموانر آزاد  عال هنر ب از آن اامفاده ن   شولااا اعاا  اایااات و د   ها د ارداد با آن
  38نحرود اازد بارهاو را در اش 

ااااو دگ  داننر و اااا ا  هایهاااه از خود نهاااان ن  در راب ه با قاهایت خارت   قضااا ، انام  رهر اوته وش ه
البمه نا   فرار هاه دان منر:   اوته به اش  نوضوع ن از عرم ها  خارت  را نانا  ها  داتار و دهلو  به دولتقکونت

نیلونی  در هاه تا ه میم و نیل دارشم هه نیلونی  ب  هاه اماگ ان غلبه هننر و آداشان اوته هننر هه روابس زنان اابق 
خان و اا آخ   و ناا رضاا   فه بود  آداشى و نوه ى  چه در زنان داتار و چه زنان روابس ش   نبانار هه در زنان ااابق  
اى لاهه د قمى ش  هآنر  ه ااى ت  ، ناى ور بود هه ودمى ااافی ى از انگل اامان شا ان شکا نى دشرشر هه از او  اش 

ور  دنیا و   ور نی ت و نا هیچ ههورى ن ل اش ان ا اغ نرارشم هه اش ولى اش ان  ان وز اش   خ ف نصالو آنها بگوشرب 
آن نی  دانمه باننر و ن مول بوده و بگوشر نا نه با ان شکا هار دارشم و نه با نوروى و نا خودنان ه میم و ن ق و غ ب به 

خواهیم ىنا اش  روابس را نا  ها راب ه دانامه بانایم شعنى  راب ه دوامانه  نه روابس بی  ارباب و رعیت  اش  هه با هاه دولت
خواهیم قفظ هنیم و در دنیا زنرگى هنیم و ااااا م را به دیش ان را نى ور ه ااات و نا ااااامو   خودن ناادانى هه اش  

 رر 33بب شم
 

 های مربوط به حاکمیت  تئوریج: 

 نظریه حاکمیت مطلق  .1
داد و در ب اب  نا قاهایت شا نی و  ب ا  به ه   اعلق دانت هه به هیچ نی و  خارت  ا  در  به نوتر اش  نی شه
  گونه هار  را دانتادمرار انجام ه   احت ا لس خود  آورد  ن بت به رعاشا و اعضا  تانعههیچ نوان  اا  ف ود نا  

نااکل   اااو و انو ااور  از اااو  دشگ اش  ائور  در وادع نمعادر رها ناارن دادناااهان ارودا از دیر و بنر هلی ااا از ش  
ژرنن  و ا بیت اااامو   در نوابل دا  و  - ها  انو ااور  نورس رونارودا تهت   د درر، و ادعا گ فت و دادناااهان 

   اوال به اصال ااامو    وتود آورده بودنره   ف ه دن نوانع  هه هنوز اربابان فئودا  در ب اب  درر، ن امویم نااه ب  ب 
 نااود و اااااس آزاد  هاانا دارا بودنآزاد  زاشیره ن   گونه ردم زدنر هه از اااامو  را برش ت اامنر و نبنا  نی   آن

 ابنعنا  درر، و ای  ه ناص  ال ان بود  شعن  نفهوم دولت ه ب  گونه قاهایتو برشه  اات هه اش   قاهایت ااات 
  ن لق ا  قاهایتال بیعهآنیامه و با هم انمباه نره بود و قووق اله  و ننهان ناورانهمنفهوم درر، نااص  دادناه در 

نها   نکوفا نر و نماشجنی د  ن لق از لحا  قوود  در د ن نوزدهم  ه د  نی شه قاهایتادمرار اال ان را اضای  ن  
دهم ش  قاهایت   ثی  انرشهاااانران  چون هگل و دشگ انأزش  ا 40ها  واالدر اش  عصااا  با الهام از انرشهاااه  بار آوردهب

ت دیش رفت  لیک  با اش  افاو، هه دشگ  قاهای  نحرود قاهایت دولتگ اشانه و نان لق در تهت اثبا، خصلت ن لق
 تانهی  نفهوم ردیا نالکت گ دشر    به نه شار و ال ان  ننحص  و ناصو  نبود  نفهوم گ م ده دولت

ا  بود هه گ ا قاهایت به گونهبا وتود اش  احو  ب ایار ااااا  و انموا  قاهایت از ناص  به نهاد  ناهیت ن لق  
شعن  در عی  اشنکه اش  ناااصاایت قوود  را در ب اب  دو  دشگ  اااامو     گ انااتن م انور بازدااات دولت را در انجا

گ اش  انجام ننج  به ن لقااخت شعن  قاهایت ن لق ا د ش فت رها ن را از دیود دواعر و اصول  هه نا باهیر آنن 
 گ دد  ن  گ اهانه و ادمرارها  اامبراد  و خوددر قکونت و د ش ش رژشم

 نظریه حاکمیت مردم  .2
و اااوا در  و   ه د در اواشل د ون واا   عنوان « 31ااا  اوناس داه  »بار نمفک  هااولی نا امی  را اش  نی شه 

درر و قووق اف ا  قوق ف     نکمر دی وان 11و ااا انجام در د ن  آن را ب ااس دادنرناالفان نیام ااال نم  ن لوه   زنان
ژاک ژان» چون  باش نمفک ان و نوش اانرگانالهام نی د  18و در د ن  آوردنردر و دالر ننیا به نااکل را  اش  افک 
  ژاک رواو و دی وانش را عویره ب  ژانبود عویره به ا او  ن دنان در بی  خودنان  و داشه اش  ائور  انار  نبن « 32روااو 

                                                           

   53    1381  اه ان  نه  نی ان  چا  شازدهم  حقوق اساسی    با باش  نواان   ننوچه    31
  32   13اهلل  هاان  تلر   خاین   سر  رو 38

39. Wattel  
40. Thomas age Dakn 
41. Jean Jacques Rousseau 



 باناار  او در هماب نع وفنمعلق به ش  ف د ن اش  بود هه قاهایت ن دم  تاع د عا، قاهایت اااات هه ه  د ااات 
خوردار از قووق اتمااع  اهکیل ف ض نااشیم هه دولت از ده ه ار نه ونر ب     نونت ررد ارداد اتمااع    نامه خود ب

  رر33اهم ه  عضو دولت ش  ده ه ارم از درر، قاهایت اات  نره بانر
اااس ب   ریوادعیت باه و دشگ ان  دهم ش  قاهایت ن دم را عا ص ثی  عواشر رواوأف ان ه زش  ا 1133دانون اااا  

ر  قاهم به انچهاه و ن ه  درر، نرهناننر ا ه ها  نه ونران بن لق  اوده دنوه ااا   با اکیه ب  اصال   اش    ز افک 
قاهم را به اناااار نورار  از اش  درر،   دهنر  دا ه  ف د هه هیأ، اتمااع را اهااکیل ن  اااات نعن  تاع اف اد 

 نی  نع وف گهمه اات    رر33قاهایت ات اش  ائور    اات  اش  ائور  بها اعراد اعضا  تانعه دار
 
 45نظریه حاکمیت ملی  .3

 1183بود و در اع نیه قووق به   1131اا  1183ها  اش  نی شه ابراع نجلا نؤاا اان انو ب  ف ان اه در بی  اا    
ارد و هیچ گونه قاهایم  در نلت د ار درشهااه ه :   ناا   یشل اجل  شافمه و اع م گ دشره بار بب ا  نا اامی   ف ان اه نی  

ا  هل ا قاهم هه عبار، از نجاوعه درر، رر اعاا  هنر اوانر ادمرار  را هه نانااا  از نلت نبانااار هیأ، شا ف د  نا 
دهنر و ن دم را اهکیل ن  ه ان  اات هه آن نام نلت  نلت ناصیت قوود  و ازه نمعلق به هلیم  اات ب  دولت ااات 

    قق قاهایت اات صاقر   نااشروایله نااشنرگان اعاا  ن ه خود را ب  هو فوس نلت هه اراد ن محیل در نلت اات
ا نوافق ا  هننرگان اش  نی شه  خلع دادناااه از درر، ن لوه ف نان واش  و اع ا  آن به نلت بودانرشهااه اولیه وضااع 

 تا  ال نت ن لقه ننش بها  قکونم  اعاا  ناود و اال نت نه و ه و آزاد  واایله داامگاه  ه دانون اااااا  ب  اصاو   
ف ان ه به   شق  1131نوتر نر اا وش گ  قاهایت نل  در دانون اااا   ررن دم   در ب اب  ررنلت   نهاینر  خلق نفهوم 
وا  و به نلت اعلق دارد  هیچ باهااا  از ن دم و هیچ هرام از انمدابلد ش  و غی ناقاهایت واقر  باش:   زش  بیاان گ دد 

ه قاهایت شکوارچه اات ن خ ف عویره رواو  اوالصهه ب   نمیجه آنرردهرخود اخمصا  ه را ب اوانر اعاا  آناف اد  نا 
ن قاهایت چو  اشنکه نلت اعم از ادلیت و اه  شت نهاامال ب  ف نان واشان و ف نانب داران اااات  اااوم  اص دون  د ش او اایم

 نل  دابل انموا  نی ت   نمعلق به هلیت نل  اات ل ا به ه   شا گ وه  شا هلیم  غی 
هانگ  ف د شا ش  اه  شت گ فمه نااود  نی شه گونه انکان خودننیور آن بود اا در درته او  تلو  ه ه اش  ابراع ب

ها  ال نم  نه و ه نحرود  دارلاان  ا نیام تاهور   نیامگونه نکل قکونم  اازگار اات  نیام قاهایت نل  با ه 
را اواس  آن  گ وه ناالفان  ل ا به های  تهت  اوان با آن ااازش داد ناملس نیاه انمااب   نیاه انمصااب  شا وراثم  را ن  

ونه رژشا  گننر  چون ه هگ ا اوصیف ن بنر و شا قم  ادمرارها  لیب ال   دنوه ااا   نیم تهت اوتیه نیام  بورژواز 
اوانر خود را ب خاامه از اراده نلت و دارنره قاهایت نل  برانر و ل ا خود را اوتیه اال نم  و انمااب  ن    از دشکمااور 

 را ب یار نهان داده اات   اارش  نیی  آن هه هنر
 

 گفتار سوم: تحدید حدود قدرت به وسیله قوانین و مقررات حقوقی  
  هه قوودرانان درااات اااات دی و قووق اااات     قووق اااات  در درون ههااور خود نی آف شننرهآشا دولت هه 

چنی  مانا دولت ه  اات قاهم دولت  گ اش  نیانیامنر را با نفهوم ن لق گاه آنانا هیچ  نفهوم قاهایت را ابراع ه دنر
با دولت ن اامبر و  اعاا  نهااود  اش  نحرودشتهه هنگان  باشر اواااس قووق و به وش ه قووق اااااااا  نحرود گ دد   

  هاه با قاهایت دانون شا دولت دانونارار   ف خواهیم بود   انا در صور، وتود نحرودشت ناوشم  زورگو روب و ن 
 :نی  دارنراخم ف  ها  اش  نحرودشتنر  ول  درباره نکلاهاراامان  ه دن دولتقوودرانان درباره ض ور، نحرود

  انرناوده ها  خا  خود را بیانانرشهه ب خ  از قوودرانان با رد نی شا، نکمر قووق نوضوعه  :الف
و ب ا  از  قوود   بیع  ه ااات هه دیش از دولت وتود دانااامه عکا ب ا    فراران نکمر قووق  بیع  ب : ب

  نهاص نی ت ددیواص  چهاه و نفاد آندولت اات انا  ا 
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43. Sovereignty theory components 
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اواااس  هه قوود   انها فوس ش  قووق وتود دارد  هاقووق نوضااوعه شا دوزشمیوش اات ب ا    فراران نکمر   
  اوانر صور، گی دنحرود نرن دولت فوس از   شق خود نحرودشم  ن  بناب اش   دولت وضع نره اات 

 د دازشم:ها ن در اشنجا به ب را  ه  ش  از اش  دشرگاه
 

 وهای لئون دوگی و موریس هوریاندیشهالف: 
زش ا قاهایت   اااات نوج نف  قووق گوشر هه وتود قاهایت ن لق دولت ن  31لئون دوگ  قوودران ف ان ااو 

   31  انکار دواعر قوود  در روابس داخل  و بی  الالل  ااتن لق به نن له

دوگ  ب  اش    هااننر   فراران قووق  بیع  نع وف اااات رر 38قووق عین  نی شه     دوگ  زش  عنوانانرشهااه
را رد    فراران قووق  بیع   ال بیعها  از دولت وتود دارد ول  و  گفماان ناورانبی ون و باال  باور اااات هه قوود 

از تانعه  از دشرگاه و  قووق نناا  ااموار اات   تانعه  علا  دارد نه نمافی شک  و ب  داشه  او تنبهانرشهه هنر ن 
ت ان   هه ابر اااش  آن با قووق  بیع  اا نود دگ گون ن  بناب اش  قووق با احوال، اتمااع    دگیچهااه ن  اا  

  قوود  دولت هیچ داشه هاااات   درر،دولت نحصااو  راب ه  نی  دوگ  به د ش  اااات نااایی  نااود هه دنراناامه ن 
دشگ  از قووق ا اعت   ناااونرگانقکونت اش  صاااور، نرارد ول  نجبور به دی و  از قووق عین  ااااات زش ا در غی  

  33ناواهنر ه د
د ارداد اتمااع  را اصااحیو   و  انرشهااه رش   نااره اااات  داشه رر51نهاد     نورشا هورشو ب  نفهومانرشهااه

  تارداد نی اانااود ول  اش  اوافق ش  د ها ناناا  ن درااات اااات هه دولت از اوافق نیان اراده  از دشرگاه و  هنر ن 
 هاش نحصااو  اراده در قال  هه نهاد  نااشرن  ه    ف هرف نمفاوا  را دنبا   در ش  د ارداد بلکه ش  نهاد اااات 

نااود و اف اد نی  ب ا    نیم اتمااع  اشجاد ن انرشهااه دولت ب ا  احوق اااات هه گ اشش به اااو  ش  هرف دارنر  
شعن    دولت بنااب اش  نن ق خاا    دهنار    قیاا، را ن  لات انکاان بواا و اداناه    هننار و باه دو  احوق اش  ان  ا ش ن 

 دولت ب ا  درشر آوردن قووق خلق نره زش ا اصاوالص   قووق اقم ام گ اردبه  ناود هه دولت نارن آن اابر ن   نهادشنه
  51اات

 ارانر از:هه عب   قووق اااا وایلهها  نحرود ه دن دولت به نره ارابا   با راهکارها  شادافاو، نیان انرشهه
ر اا ه  تا افیاش  ناننعرم اا ه  در درر، عرم  ااااالر ر ن دم نااونرگان در درر، نهااارهت قکونت دوا افکی 
 رارد ن و نیار، ب  ن ابوت دوانی  عاد  با دانون اااا  اا ه  فن  ناننر نوا ا، عاون رها  ننمار نحل  و عرمنهاد

 
 های طرفداران حقوق طبیعیاندیشه: ب

ها و اعاا  گوشنار هاه دولات       فاراران قووق  بیع  باه قوود  ب ا  و نوارم ب  دولات بااور دارنار و ن       هااه 
 هااننر وفا  به عهر   ا  از اصو  و دواعرنجاوعه  اش  قووق نحرود به دواعر نانا  از قووق  بیع  ه منر    قاهایت

نهم ک ه منر و چون اش  قووق   نونر و نیان نللو   ه امنر هه از  بیعت نان  ن   قق دفاع نها وع  تب ان خ اار،  
 ول  باشر 52و دوانی  خود را با آن ن ابوت دهنر توانع باشر آن ا ههف ه ده دانونگ اران  ب  قووق نوضاوعه ب ا   دارد  

 :داامان نی منر  آن همچهاه  ا درباره  قووق آور نر هه هاگ    فراران اش شاد
ا  اش د  دارد  انرشهااانران اش ان  و گفمنر هه اش  قووق رشهااه  دوازدهم نی د  ن از دوران باااامان اا اااره  1

                                                           

هانر   اش  انرشنهاده اات  نگ ش نوادانهثی  ف اوان أدان نهاهور ف ان او   از انرشهاانران  اات هه ب  نبان  قووق عاون  ا   ر  قووق1313لئون دوگ    35
 قووق عاون  ه ای  ف ان ه را شک  ه دگ گون ناود   ب رگ
   58  هاان       ننوچه نواان   با باش   31

47. Theory of subjective rights 
  113  عباا   بی ن  هاان    38
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50. Acquaviva, Droit constitutionnel et institution:Politiques Gualiono, p.15 
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  53ر  نوازش  اله  بودنقاهایت به وایله اینا و انام نحار غ ال  نی  نعمور به نحرودشتاب  ن لاان  چون فاراب  
ف ااات هه ابر هه  ننرانه دارد و اش  عولا  خ دگفمنر هه اش  قووق داشهن  ر غالباص  دوازدهم به بعاز ااره   2

  اش  دواعر نره اات
از آنجاش  هه انها    نوش ار: و  ن  نحرود نی ات  انا دررا  نا  دررا  ن لق ااات   قاهایت 53از دشرگاه ژان برن

قر و قصااا  و ب  ن لق  ور هانل ه ب  اش  تهان ر درر، شا  خارا وتود دارد هاه ننمهاا  درر، و اخمیار ااااات     
وش ه به قق خانواده و نالکیت ه و ب قووق ف   ر از دشار ژان بارن قااهم بااشار باه دوانی  اش د  و  بیع         رر 55نی ااات

  دامهقویو  و درر، ا  او ف ق نیان درر، قاهم به نومضا  خ د و عر  قکونت هنر و 51خصاوصا  اقم ام گ ارد  
   51دانرن رر عول و عرالت   را در های  دخالت ابهکاران

گونه دانون وتود دارد هه گوشر هه اااهشک  از ناااگ دان و دی وان و  ن  قوودران لوازو    هفرهم نی در اااره
 :58نااشردرر، قاهم را نحرود ن 

  نوازش  او بانرنانرن به عنوان قاهم باشر دی و خراونر و نه شار ب ا  باد  قوانین ایزدی:. 1
ا  از قووق به وش ه اننیت و آزاد  را از بهااا  داره ف ان اااه  1183قوودرانان دیش از انو ب  قوانین طبیعی:. 2
  نرنانیره ن  ررا زنی  آزاد     اش  ههور  اندر اش  دور دان منر د ش  ن ناتراش 
بود هه به اعاا   دوانی  ی  بود زش ا و  با اوته به اش ناه نوظف به رعاشت اش  دوان قوانین بنیادین سلطنت:. 3 

بودن د ش نااج شه خال  نهاارن اات ااال نت  دادناااه   بودناش  دوانی  عبار، بودنر از:نوروث  د داخت قاهایت ن 
    ها  بیگانه واامو   دولت در ب اب  درر، ب ا   ال نت ب  درر، فئودال   دلا و ههور 

وانی  اش د  و نر و دش  اصل ن لم نناخمه ن   هه قق دولت نبن  ب  اایی  و نوض آن نیان دوانی  ان اان  با اااش  
  53رش   ه دنوش  را د  ها  دانون اااا ژان برن نا می      هه ه   قق نوض آن را نرانت   بیع  

 
 های طرفداران حقوق موضوعهاندیشهپ: 

گوشر هه نیان اش  نی شه ن  نهااهور اااات  11((گ اش نکمر هنجار    اا شهاا  به  هانا هل اا  قوودران نی شه
ا  از دواعر قوود  ااات هه ب  ش  گ وه ان ان  نعی  در  دولت نجاوعه آنیامگ  هانل  وتود دارد   دولت و قووق

در اش   ها نی اات جارا  از دواعر و هنچی   ت  اااانانه دولت  به عبار، دشگ  11ش  ااا زنی  خا  دابل اعاا  اااات
 رر12رشاونر هاره دونالب گ   به نی  نحرودشم  اات فوس ش  خود نحرودشمش قووق ااات   چه دولت صاور، چنان 

چی   ت  ش    تا نحرودشت دولت همدر اش  قوود  وتود نارارد    هنار و دیش از دولات  دولات قووق را اباراع ن   
 خود را نحرود هنر:ه اااات ه به اااود دولت قوودران ف ان ااو   الب گانا از دشرگاه هاره دون نحرودشم  نی اات خود

اش  خ   وتود دارد هه انمیار رعاشت اش   ه ده اقم ام نگ ارد بارش  ا ایار هاه اگ  دولت به قوود  هه خود وضاااع   
ب ا  اایی  شا لاو دواعر   ناارهبین آشی  دیش از نی  و  دولت انها در صااور، رعاشت قووق اواااس ن دم دنااوار نااود 

  13دارداوانر خ ف آنها گام ب قوود  اات هه ن 
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 64گفتار چهارم: بررسی نحوه تعامل حاکمیت و اقتدار دولت با اصل حاکمیت قانون

هیم دهاش  هه در راب ه با آن ن    ناره اات را نورد ب را  د ار ن  در اش  گفمار  ابمرا قاهایت دانون و دشرگاه
 دهیم چگونگ  اراخل اش  اصل را با قاهایت دولت  نورد ارزشاب  د ار ن و اوا 

 
 مفهوم حاکمیت قانونالف: 

از آن  ها  ب یار انا ب دانت  ه نهرهدقاهایت دانون نفهون  ب ایار نهم اات هه از آن اع شف ددیق و رونن  ارا 
 باز در د  احوق آن بوده اات  گاه ه  از دش نهم ایاا  و قوود  اات هه ب ه ناره ااات  اش  اصل شک  از اصو    دارا

به نفهوم ب اب   و ن ااااوا، در ب اب  دانون اعبی  ناااره و گاه  هم از آن به قکونت دانون در نواش اااه با    از اش  اصااال
ها  عاونیت دانام   ااما ار و ص شو و  ها  دشکمااور  و ن لوه ااامفاده ناره ااات و گاه  آن را به وش گ    قکونت
خ صااه  اوان در ش  نکمهها  گوناگون را ن انر  انا درر نهاام ک ااان  اش  اعبی اوصاایف ناوده  بودن دوانی ناافاف 

 گی شها  قکونم  ن دود اااات ااا انه و ن امبرانه از درر، در اصاایم  ااامفاده خود   ناود و آن اش  هه ن ابق اش  اصال 
ر و خودنان نی  نهاو  دانوننر  ننوخادنان دانون نح اوب ن   ااااس قاهاان و اایاااماراران به عنوان قافیان و   اش ب 

ش  ناص  و خ دننرانه ب مگ  دارد  بناب اها  دانون   ف ابه نی ان وفادار  آنان به نعیار  هانی ان نه وعیت قکونت آن
ن قاهایت دانو وم نفه  اوان توه ها  عو ن  ب  نبنا  دالشل دانون  را ن گی   و عاال قکونات باه نااایوه   اصاااایم
 دان ت 

  ا  برون نهکل نی تچنر هیچ تانعها  رفمنر  ه اااالر با اشجاد قاهایت دانون  در اش  راه ف ا ها  ن دمقکونت
 ر نااشانا قاهایت دانون از قووق ایاا   اتمااع  و ادمصاد  قااشت ن 

گوناگون دارد  ب ا  ن ا   أننهاا  دانون اااات  دانون  ق اار گ اشهااا، ناملف   أنکمه قاش  اهایت در اشنجا ننهاا
چی    اراده قاهم اااات و  آننر هه دانونب  قووق احوو  شا قووق وضااع  شا قووق اثباا هه بیان ناار    فراران چنان
وق آننر هه قوب   بیع  قووقاااات  انا   فراران نکمر  االت ادانون و الزم  چه قاهم باواهرا  از آن نی اات  ه واال

ن لوب بهاا  اااات  نومضااا   بیعت    ب ا  و غاشت   هاآن دااامه از دواعر هایهااگ  اااات هه از اراده قکونت     بیع 
ا را بیابنر هگ اران باشر ا ش هننر هه آنهنر  دانونا  ب  آن قکم ن هیچ واا هها ب وف  ، بها   بوده و عول ه  

 .15آورنرصور، دواعر نوضوعه درها الهام گ فمه و به ار  از آنگو در ان  دانون
شعن  قرادل دواعر  هه ان ان ان وز    اوان شافتاث  اش  نی  را در اشجاد قووق به  تهان  ن   در دوران نعاصا  

ره انوالهان نناز  شا نصاددلیل ا انه و افمیش ب دانت خودهه نه ونران باشر از بازآن ناننر  به وااا ه به  بودنش دارد 
نمهم به تناشت  ا اوار نحاهاه ا شع و علن  ه منر و قق دارنر هه با ناهیانهان ناالفت شا از  انان بانانر  نه ونران  در

د  ناااونی  گ فمه نا نعاو  ب ا  آنان دررقاانه و غی اشهاااان ااااوا  نااشنر  اگ  اش  اف اد نحکوم ناااونر  نجازا، ب  
اوان به اتبار وادار به ناهاد، ب  ضار خودنان ناود  اش  اصل  از نه ونران در ب اب  اعاا  فهار  اون   ا ناه ونران را ن 

 دهر هاش  به نر، هاهش ن هنر و ادرام دلیا را به چنی  رفماراامفاده شا نکنجه قااشت ن 
 

 مفهوم صوری یا شکلی حاکمیت قانون .1-1
وتود ش  نیام قوود  نااا    گ دد در دالر ش  نیام قوود  انییم ن  در اش  نفهوم راب ه دولت با ناااه ونران

الزم وتود دولات داانونگا ار ااااات  در چنی  دولم   درر، عاون  انها از   شق دانون شعن  به ا ایب  هه نیام قوود     
 حرشر درر، ها  یاا  دولت دانونارار در نفهوم نااکل  عبار، اااات از ال ا وش گ  نااود اتازه داده اااات اعاا  ن 

 االه   اضااای  رعاشت ااالها  نیارا ها  درر، و اعبیه ااااز و هارااال االه ن ااب  بودن اعاا  نهاداعرد ننابع قوود   
اوان ضااااانت ات ا  دو عنصااا  ابمراش   الزم به یه  ااااات هه نیار، را ن 11ن اار به وش ه از   شق نیار، دضااااش ر

                                                           

63. The principle of the rule of law 
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 دان ت  
 

  قانونمفهوم مادی یا ماهوی حاکمیت . 1-2
  هنرا هفاشت ن  عناصاا  نااکل  از قاهایت دانون ب ا  قکونت  گ دد هه انها ب داناات در اش  نفهوم اأهیر ن 

قکونت را دا از تاهور  واشاار در اا    رار نکل ااااس دولت دانونانااره اش  نفهوم به نااص هیمل  ااات هه ب    
ناد  از قکونت دانون بود  ل ا در اش  نفهوم اأهیر گوناه نفهوم  ول  قکونات و  فاادار ه      باه داااات گ فات   1333
ا  بنیادش  و هاووشت قووق و آزاد  نود هه باشر به نفهوم و نحموا  دانون نی  اوته ه د هه نمضا  ه انت ان ان  ن 

وه ع  نود در اش  نفهوم بیش از دیش به قووق بها  در نحموا  دانون اوته ن   ها  نوتود در ش  تانعه ااات  ارزش
 نفیر د عیت  واضاااو  علن   آن ه  عام  آور ال ام را هم دارا بانااار: ها وش گاش  ش  دانون بهم  ااااات   ب  اش  انور

 ص   نع وف به آشنره و نصوب ن تع ی 
 ر دولت دانونارا  ال ه ا  ااااات اا ناااکل آن  از تاع نیان دو نفهوم فوقناهیت دانون نهم  بناب اش  در اش  نفهوم

ر وادع دانییم روابس تانعه و ات ا  عرالت اااات   آشر هه بیش از دیش در رااااما  اضااای  قق عیار به وتود ن ااام 
د ار  نیم و انضبا  اتمااع  اات و اش  هه ن دم در ااشه آن بمواننر به زنرگ  و انور خود قاهایت دانون  به نفهوم ب 

رفمار و ه دار اعضااا  اتمااع و هاچنی  از اوصاااف دوانی  نح ااوب قاهایت دانون بیهاام  ناظ  ب    نیم و اااانان دهنر
 .11ها و قاهاان ایاا نود  اا از اوصاف نهادن 

ر ننابع ن ااوتود اال له    اوان از قاهایت دانون اراده داد عبار، ااات از: ب  ن الر ن هور اع شف  هه ن ل ا بنا
  ها  ن هور ه منر به نحون اار دارا  وش گ اش  اال له  ش  ازقوود  ش  ههاور هه ه   -قوود  در نیام اایااا   

وا دد ش   ااااات هه اش  انرشهاااه خود در اااااشه احرشر درر، و افکی ات ا  نوض آنها انرشهاااه نیار،هه ضااااانت
  ررد ش  ااتانکان
 

 معنای عام و خاص حاکمیت قانون .3
قاهایت دانون دشر  فل اااف  از   نعنا  عامقاهایت دانون دارا  ش  نعنا  عام ااااات و ش  نعنا  خا   در 

شعن   ااااات  با اهایت بنیادش   گ  دهم شن  قوود بیان و دنوه ااااا  ن ابس ااااات تانعه ااااات هه با نفاهیم بنیادش 
 ایله اصایماخم ف  چه دانون  باشر به و در نوارد  ههو اش  هه قکونت باشر ن ابق با دانون عال هنردهم شن  نبن  ب  اش 

در نعنا  خا   ات ا  دوانی  نوضااوعه و دوانین  هه نجلا و نوانا، صااالو ههااور   18دضاااش  نورد اااامناد د ار گی د
 انر  به نحوه درات و در رااما  ات ا  هرف آن دانون بانر وضع ه ده

ا  التاهور و چه ش  ف د عاد  از دانون بایاددر عاال  قااهایات داانون باران نعناا ااااات هه هیچ ف د   چه ر      
بنرنر و خود نل م به ا اعت از آن ه منر  دوانی  باشر هار ن اااالر  درر، را از   شق دانون به ها  ن دمنی ات  قکونت 
گااناامه باناار  ها  ن دم و نه هوس نوانا،  زورگوشان  نوانا، نیان   رهب ان ن هب  شا اق اب خوددر تهت خواااامه
هننر  ق دی و  از دانون ه منر  چ ا هه از دواعر و دامورا، خودنان ا اعت ن اااالر نهاما  ها  ن دمن دم در قکونت

رار عرالت به بهم ش  نحو ناک  به نی  ن   باشر از آن ا اعت هننر   ناود هنگان  هه دانون اوااس ن دن  گ انامه ن   
ب ا  ن ا   دانون ه امنر  اانجیر   اوان با درصار تاعیم  هه زش  قاهایت  ناود  نی ان آزاد  ش  تانعه را ن  ب د ار ن 

ها  دانون  بینر و ب ا  به ه ا  نهانرن ق ف خود به دنبا  راهکارا  از دانون نا در انگل امان قم  نلکه نی  خود را ف ا 
 گ دد  ن 

دضاااش  الزم اااات هه دارا  اخمیار  ادمرار  داراش  و اعمبار  ب ا  قاهایت دانون  ش  دااامگاه درراانر و ن اامول 
 ا اهایت ل رابه در ب اب  دوانی  و دامورا، نالکم  بانر ا  ب دن نوانا، قکونم  و قم  ا ان عال ؤالزم تهت زش  اا 

لیم دشره  رو دضااا، باشر ب اایار اعاز اش   نااود رتا نهاااص ن باناار در اش ت اامه ننم ااکیو ن دوا هه شادگار ب افکی 
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اه  باناانر  هن  داضاا  در نحوه اف اای  درااات دوانی  و ات ا  نناااار آن    ف و البمه هن ننران  ننمبح   ن اامول و ب 
بنر دا  ااالر نان در نیام دانون  و دضاش  باشر به اصو  ن دمض ور   نااشان خواهر نار  البمه آنان ب ا  انجام وظیفه 

و  ااااى نکموب  نصوبا، هاىها  گوناگون  از دبیل: دانوناااالر ناک  ااات اا چهاه   قکونت ن دم بانانر  دوانی   
ن باشر ب اى هاشهاأگ فم  ننها نی دواعر  اعالیم ن هبى و اخ دى و آداب و رااوم ف هنگى دانامه بانانر  دوانی   برون در   

تا هه نااا   دانون  قااشت شک اااان از از آن  هاى الزم را به عال آورنربینىهاى ن دم دیشقفاظت از قووق و آزادى
 نر انها ب ا  ش  ف د شا گ وه دابل ات ا بانر  اواهاگان اات  نا 

 
 های سیاسی و حقوقی حاکمیت قانونرویکرد. 4

وشک د  ور هل  اه رهنمنوع و نمعرد اات انا ب  هاش  هه ن ابت به اصال قاهایت دانون اااای ناره   چه روشک دگ 
نبان   ها ود هه ه  ش  دارا  دیش ف ضاوان ااما اج ناوقاهایت دانون ن   هدربار را اایااا  و قوود  ب ایار نهم   

 باننر نمفاو، ن 
 بنا در ااخمار اتمااع بنا و روبنر  زش ب  او ایم ااات هه بنا  13اف ا   شا اشردولوژش  : روشک د چپ رویکرد اول

 آن دار  و بورژواز  ااااات هه ن ابق روابس اتمااع  توانع اااا ناشه  ههننرو ادمصااااد   قااهایات دانون ننعکا  
ب ا  اااامعاار و   ها  ناملف تانعه بوده اااات و از اش  نفهومخود ب  باش  هصاارد گ اام ش ااال  دار  درااا ناشه
توشر  اااااااااص ف هن  دانونگ اش  ب ا  قفاظت از آزاد  ادمصاااد  اش  گ وه   گی   به نفع نواصاار خود اااود ن  به ه

رش  آشر  به نی  نعمون صور، اب ار  در دات گ وه خا  در  ف بانر به ناود و دولت هه باشر ب  خا   ا وشج ن 
اه را ب ا  ا االس ر  ها  اتمااع  ب  دواعر نااکل  قوود به اش  نی شه  اصاا ار بیش از انرازه ب  دانونگ اش  و ا بیق رفمار

 انت  گخواهربازتوشان هه ب ا  قفظ ننافع خود نیاز به وتود ش  دامه دواعر عاون  از دیش اعیی  نره دارنر  ااود 
 ا ش  انااکا  اش نهم  نااود  ف هن  دانونگ اش  ب ا  داااارار  از آزاد  ادمصاااد  اش  گ وه خا   ا وشج ن اااااااااص

  11هنرنفهون  اشردولوژش  و تانبرارانه از عرالت و آزاد  را نع ف  ن   خ ف نرعا  خوددشرگاه اش  اات هه ب 
ها  درون  ه  اااای ااامم قوود  ااااات و رفمار  قااهایات داانون شک  از وش گ    : در اش  روشک د  رویکرد دوم

  اهنر  در اش  نی شه  قاهایت دانون نااشانگ  هیچ ارزش و اصااول  ف ااخ د   آن اااات هه از دواعر قوود  دی و  ن 
ه  انرشهاااه تراش  ها  اش  نی شا ش  وش گ شک  از نهم .11بانااارچه نورد د ش ش ش  نیام قوود  ااااات  نا از آن

 اخ ق از قووق اات   
ی  ها  دوانوش گ   د ار  نیم و انضااابا  اتمااع  ااااات و بیهااام  قااهایات داانون در اش  روشک د به نفهوم ب    

چنر قاهایت دانون در اش  دشرگاه  اغلر در ب اب  درر، ها و قاهاان اااایااااا   ه  آشر نه اوصااااف نهادن نااااارباه 
ها  اامبراد  با دانون اازگار اات زش ا ش  قاهم رود انا ب ایار  از اناکا  قکونت  هار ن هباا انه و ن امبرانه   خود

وته  اا ش  اش اد وارد ب  اش  دشرگاه ب ها  دانون  باناار  نهماوانر دواعر هل  وضااع هنر هه دارا  وش گ ن اامبر ن 
 درر، ایاا  اات   ها  اخ د  به عنوان ننهأ و ننبع نه وعیتن بت به اصو  و نعیار
ا  و راات ایا : اش  روشک د ن ابت به قاهایت دانون ن    ناره اات و از آن با عنوان روشک د   رویکرد سووم 

رد صاااهاش  هه قاهایت دانون درناااود  افااو، اش  روشک د با روشک د دوم را باشر در اهراف و ارزش اخ د  اعبی  ن 
 هاهه دشرگاه اثباا   قاهایت دانون را ش  ارزش در ع ض ااااش  ارزشهاااات ت اامجو ناود  در قال   قااشت از آن

ها را در  و  و در خرنت اش  ارزشدهر  اش  روشک د آنهااننر آزاد   عرالت و ب اب   و نهااارهت ااایاااا  د ار ن  
 اور دارنر  با اش ب  نره قاهایت دانوننا دهدهر  وته نهام ک اش  دو روشک د آن ااات هه ه  دو به اصاو  ب    ن د ار

ا  د ار دارنر  بناب اش  نفهوم قاهایت افاو، هه در روشک د ااوم ااان  اش  اصاو  و اوصااف در خرنت اصو  بنیادش    
ع اااا انه از درر، را ننگونه ااااامفاده ن ااامبرانه و خود هه ه دارد  شک  اش د دانون در اش  روشک د دو نمیجه نهم را در

نااشر هه از   شق دوانی  عاون   ن اااما  و ه ه  نوع دارر، قکونم  را نحارود به نوارد  ن   ها ناااشار و دشگ  اش   ن 
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ا  هها  قکونت و نهادولیتوقاهایت دانون بیهاام  ن بو  به وظاشف و ن اا  در اش  روشک د 12نااود صاا شو ن    ن 
 اااس دانون قکونت نااشنر اا هیچ ف د نااشر اا انها ب ها را نل م ن اایااا  اات اا نه ونران  چنی  نفهون  قکونت  

 ا  نهود ا  از دانون دارا  اخمیارا، و انمیازا، وش هف ا
هاشهاااان هنر هه در آن اف اد عادل و ب اب  به دنبا  خوااااامهلا ا قااهایات دانون با تانعه ارابا  انگاانگ  دیرا ن    

  ها  ب اایار نهاف ضقاهایت دانون ب  دیش ر واااااس نفهوم خاصاا  هه ه  ش  از قویوت و اخ ق دارنر  ه اامن  ب 
آشر نا ناارارزن  اصل  و یاا  به  خود  تا قاهایت دانونها  اااا  ااموار اات  در اش چون قفظ قووق و آزاد 

ها  اااااااا  نیی  آزاد   ا   ناننر دفاع از قووق ان ااان  و آزاد  ها  بنیادبلکه اصاال  اااات هه در خرنت ارزش 
ه ها نی ات بلک ه دن شا اا هوب قووق و آزاد  بانار  در اش  دشرگاه هرف دانون نحرود بیان  ن بوعا، و    ن  عویره 
 هاات اوزشع و ق اات دانون آن  انییم

هااا هااا هااه ننهاااأ آنگی   ناااود هااه از نوض ب خ  قووق و آزاد اواناار بااه نحو  تهااتقاااهایاات دااانون ن 
 دوانی  اات  تلوگی   نااشر  13نرنابق  ابهام و ع ف باا13ااما ارعرم

ه وعیت ن ها  اخ د  به عنوان ننهأ و ننبع اوته  ن بت به اصو  و نعیارب   ا ش  اش اد وارد ب  اش  دشرگاهانا نهم
وم دو دامه اصو  از نفه  باه  رفمار ن دماایاا  اات  انا در رااما  اأنی  هرف قاهایت دانون در تهت نیم  درر، 

 :قاهایت دانون دابل ااما اج اات
اع م     ررعاونیت دوانی :   رونر هه عبارانر ازناار ن هدامه او   اصو  یاا  و نحور  نفهوم قاهایت دانون ب

    رری از دواندابلیت ات ا و دی و      رربودن دوانی ناظ  به آشنره    ررصااا اقت و نااافافیت دوانی      ررعاون  دوانی 
  ررااما ار دوانی 

و  انر  اش  اصنیاز و ال ان داامه دوم اصاو  ابع  ه منر هه ب ا  اعاا  اصو  یاا  و اهراف قاهایت دانون نورد  
در آران و  نی نیار، و اجرشر    رراخمیار هنم      ررن اعا، اصاال عرالت  بیع     رردضااادیهاااامو   دوه   عبارانر از

 رر قق دام ا  به نحاهم صالو    ررایاا،صا
 

 ال و دور از دسترسای ایده. حاکمیت قانون،اندیشه5
  ه اامنر انرشهااه قاهایت دانون  رآن همها  اصاال  قووق اااااااا  ترشر هه اه   قوودرانان ب  شک  از گفماان

و  ر15ناننر دهم  انی  ارتانر هننر ا  از قااهایات شاا قکونات دانون احت عنوان دولت دانونارار شاد ن     عاره  ااااات 
  ر11ناننر دهم  هااوزشان خواننر نرار ن قوود  شا قووقا  نی  آن را دولتعره

قاهایت دانون نبنا  اصاال  و اااااااا  انییم روابس دولت و نااه ونران اااات  ل ا اوااال به نفهوم دانون به ن ابه   
ااا هه    نورد اوته د ار گ فمه اااات و در وادع  اب ار  تهت هنم   درر، قکونت از عصا  فیل اوفان شونان بااامان   

  11یاا  درراانران و اعر  و اجاوز به قووق بنیادش  به  در اق از تاشگاه رفیع دانون  نوش ب  اش  دانمه اات
در قکونت  ها باشر اعاا  نود ا   وش گ ش  قکونت نها و  و نحرود  ااات هه ن ابق با    قکونت دانون

  آزاد  و قووق نه ونران اات  به نه و  اات و هرف آن اضای  قووقدولت نحرود و   دانون
خوردار از قرادل ها  اف اد بانااار هه ب باش بانااار و ضاااان  قووق و آزاد  اث  راوانقاهایت دانون زنان  ن 

ن را قکونت دانو  هنر اا بموان با انجش و ارزشاب  آنها ها  ن اش  ناخص  ها  نورد دبو  بانار ها و نااخص نعیار
چه انرازه احوق شافمه و دابل احوق خواهر بود و قم  انح اف ش  دولت و تانعه از وضعیت  نهااص ه د هه اش  ان  اا 
 ها  دولت اراده دهر نها  رون  از فعالیت هونار ش  خس قاهایت دانون در وادع ن   دناودانون را نهااص و نعی   
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بس و انییم روا  هرف اصل  آن  دانون  هه در نعنا  نررن از به وضع دانون دارد نی  گونه دخالت دولتبرش  نعنا هه ه 
 اک   در ش  تانعه اات 

به نعنا  نررنرب  ااان   ده دانون ااز ب ا   ار: اوان گفت قاهایت دانون عبار، اااااتدر شا  نعناا  هل  ن   
 ها و اوته به نفهوم عاونیت دانون اراده

  عناص  قاهایت دانون:: 5
  ها به عناصاا  زشاوان از آنهننر هه ن ا  از قوودرانان چنرش  عنصاا  قرادل  را ب ا  قکونت دانون یه  ن عره
 اود:اناره ن
  ها  ایاااحرشر درر، و اعیی  قرود ص قیت ه  ش  از نهاد -
 ایاا  و ننابع قوود   ادار  ن اارال له -
 د ش   و هنم   ددیقنیار، -

 دانون: : ن اشا  قاهایت1
 ناانعت از دشکمااور  -
 ن جوتلوگی   از ه ج -
 اضای  ا نت اخ د  و اننیت اتمااع  -
والن  اش  ان  ف نانب دار  از اناااا  نی اات  بلکه ا اعت از دانون خرا و وا اعت ن دم از قاهم اااا ن  و ن اا -

 ن ع ااتر
هرف آن هاک  با نااگ ف خواهر ه د و  برشه  اااات وتود هاه اش  عناصاا  در هنار هم به قاهایت دانون و 

 گانه فوق نانع از احوق انرشهه قاهایت دانون در ش  نیام ایاا  خواهر نر ش  از عناص  اهفوران شا اارشش ه 
 ب: بررسی نحوه تعامل حاکمیت دولت با اصل حاکمیت قانون

 گ فت و نحوه ب خورد اش  اصل بادر نبح  دیهای   قاهایت دانون در ااام ن ااشل ش  تانعه نورد ب راا  د ار    
 نرار  را در ااان قاهایت دولت را به صور، ددیق نورد ارزشاب  د ار دادشم  زنان  هه ش  دولت  دانون و اصل دانون

نود  در اش  نبح  ضا  د داخم  به دولت نرار گفمه ن اازد  به اش  دولت  دولت دانونها و برنه خود تار  ن ارگان
 نود ها  ش  چنی  دولم   به نحوه اعانل قاهایت دولت با دانون د داخمه ن و ناخصهنرار دانون

 
 18اصطالح دولت قانونمند. 1

نره  نکمه دابل اوته آن اات هه چه در نوام رشهاه در د ن دیهای  در ههور آلاان دارد گ نمه از زنان و نکان شاد  
نعنا و بیان نفهون  رونااا  و نااافاف از اش  اصااا       هاا  گونااگون و چاه در تهات     بیاان لاو  و ا تااه باه زباان    

ا تیو رر 81دوناالب     چوندر نواام بیااان لاو   ب خ  هم   13نی ان وتود داردهاا  بنیااادش  نیاان صااااقار   نی اخم ف
   اعابی  نیدر نوام بیان نفهوم  گی نر هارهاات در زبان ف ان ه بهواش  نفهوم را برون هم 81دادنر هه اصل واژه آلاان ن 

قووق   دولم  اابع   ننر رااوان به دشرگاه نالب  هه دولت دانونگوناگون از اش  اص    وتود دانت هه از آن تاله ن 
نورد بح   چه نوع قوود  اات  هه قووق تا نی  ب  اا  اش  دانر انااره ناود  انا در اش  ن  رر82در روابس خود با ااباعش

بانار شا قوود  اات هه در نوان  ب ا  از او د ار دارد  ووق نوضاوعه دولت و ا تاان اراده او ن  هه آشا از تاله قو اش 
هه وارد اش  قوزه از ننازعا، گ دشم  باشر اناره ناود هه دولت در آنب   83ها  ب ایار  وتود دانامه اات  نی اخم ف

 بانااار هاش  قوود  نواته ن نحرودشت خود با  دولم  ااااات هاه در عال     چاارچوب اصااا    دولات داانونانار    
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هاش  هه هرف اصال  آن  اف اشش اوان نه ونران در نوابل دولت و در وادع اشجاد نوع  تاهور  نه ونران  نحرودشت
 رر اات

در  وش هبنر  به آن وتود دانااامه بانااار  بهارزش خواهر بود هه در عال نی  دا صاااحبت ه دن از دانون  زنان  با
ا ااار و هیچ ناارن قوش نا هیچ صاااقر قو  از اباه زشان ان ااان در آن دشره نااود  اگ  دانون قاهم نااود تاش  هه 

ها  قاهایت دانون  اق اس اننیت در تانعه اوانر از دانون ف ار هنر  از نهاانه درراانر  در اااشه زر و زور خوشش نا  
 اازد م ن اات و قکونت علو   ب ا  آقاد تانعه  اأنی  تان  و نال  ف اه

 ف ناشر:انام راقل ن 
ها را اعیی  ه ده ااااات  الاؤننی  قکونت دانون ااااات  شعن  دانون خرا آناهلل و قکونت انی قکونت رااااو    

 رر 83هنراأل اعه ه منر  دا قکم از آن دانون خراات و دانون خرا قکونت ن ها به قکم دانون واترآن
 ف ناشر:تانعه و قکونت علو  ن نرار  در رهر در باره دانون انام 
 الر  دشکمااور  اوشش نی اات  قکونم  اااات هه به عر  اااات    اب ب قکونت اااا ن  ن ل قکونت عل    

اوانر دشکمااور   ا  ااااات     اش  قکونت اصااا ص ن ها برقکونم  ااااات هه زنرگ  خودش از زنرگ  اااااش  رعیّت
 رر 85 ت اا اشنکه باواهر دشکمااور  بکنر ب ا  اودشکمااور  ب ا  چه بکنر  عیش و عه ا  نی

ااااامفاده ه ده و به ن دم اتحاف نرار  قاهاان قق نرارنر از اخمیارا، و درر، خوشش ااااوندر قکونات دانون 
 ف ناشر:عر قکونت علو  ن هننر  انام انت ن بت به اش  ب 

 ور نبود هه بود  در خرنت ن دم بود  اش اهلل علیاه  هاه ول  ان  ب  هااه چی     دولات قواّه قضااا ، انی  اااا م      
 ور نبود هه قکونت باواهر به واااایله خود ا ااعت هننر  اش   ور ب قکونات باواهار قکونات بکنار و ن دم های     

 رر 81دررا  هه دارد اتحاف هنر به ن دم و ظلم هنر هه ن دم به واا ه آن ظلم از او نمنف  باننر
 

 مندهای دولت قانون. شاخصه2
ود خ  ننر ب  نااالوده دو عنصاا  نهم شعن  دولت و قووق  ااااموار گ دشره هه ه  هرام از نعناش  وش ه ت دانوندول

ود  قو -ننر  چنان هه نا   آن گ نت در چارچوب نوع  دهم ش  ایاا  ها  دولت دانونرشهاه  بانانر  خوردار ن ب 
نر نها  ف ان و  گ دشر و برش  ا ایر  دولت دانوننونمه ها وارداش  اص     بعر نی د  ن    بود  13در آلاان د ن 

ها  البمه در نونااامه نورد اوته د ار گ فت   ها  ن    در اش  زنینهبا ب دانااات ف ان اااو  آن به عنوان شک  از نی شه 
ه نوضوع  بهاش  نمفاو، اوان به اصا  قاا  نهاابه اوته ناود هه در نجاوع  نهاانگ  د داخت   انگلواااه اون نی  ن   

  واقر اات
 

 المللها با قواعد و مقررات حقوق بینگفتار پنجم: بررسی نحوه تعامل حاکمیت دولت
زش ا ان وزه اف اد از لحا    اش نمفاو، اااااتااا قار زشاد  از ااااابوه اارشا     بهااا  ان وزالالل  قووقنیاام بی  

نون اهگی د  همودهاااان نورد قااشت و اضاااای  د ار ن  الالل  باه عنوان اف اد و ناه باه عنوان اابااع شا  دولت  قو     بی 
ها  نمبوعهاااان شا واااایله دولتهاا به الالل  نمعارد  وتود دارنار هاه از اف اد در نواابال نوض قووق آن     هاا  بی  نهااد 
ت ا  اش  اهاش  هه ب ا  العاده نهادبه  و رنر فوقالالل  قووقهننر  داننه واایع دواعر بی  ها  دشگ  قااشت ن دولت

  اف اد االالل  ه ده اااات  در نمیجه  به نحو ف اشنرهبهاا  را بیش از قر انمیار بی انر  ن ااأله قووقرش   ناارهدواعر د 
به نی    81ها قااشت هننرالالل  نمعهرنر از قووق آنها و تانعه بی انر هه دولتبها   در اا اا  دنیا به اش  باور رایره  

هااا  و بالالل  در راب ه با قووقا  و بی ها و نعاهرا، نن وهباا اوته به اعراد دابل اوته د عنانه  ا  از قووداراناان   عاره 
ا  هگی  ها ب  اصاااایمنل  و اأثی  آنها  ف ادولم  و تنبشها  غی هاا در اش  راب ه و نوش ااااازنان اعهارا، دولات  
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دواعر  االف   بهااا رو  دواعر قووق  از های انربهااا  خصاااوصااایت دواعر آن ه را اق از ه دهدولم   اصاااو  قووق
  88د ش نرنا

ت نمحر  قاهایالالل به وش ه دا از اأااایا اااازنان نلل رغم اواااعه قووق بی ا  نعمورنر عل در عی  قا  عره
 هنرهدا ش  عنص  اهکیلا ش  و اصل چنان به عنوان ااااا  الالل ااات و قاهایت هم هنوز هم نورد قااشت قووق بی 

داخل  به  درالالل  ع صاه را ب ا  رعاشت قووق چه احو  اررشج  در قووق بی ناود  گ  الالل  نح اوب ن  نیام بی 
ع ن قیا، الالل  اا قر زشاد  اابگ ار  ب  روابس بی هان اش  اأثی ها بیهاام  از دیش ف اهم ااااخمه اااات  انا هااههاور 

ایت نل  الالل  هه ب  داشه قاهبها  با نیم اایاا  بی   نااول  قووق درر، و قم  قاهایت نل  ااات  ل ا ا ابق تهان 
نل  اا ف ا دولم ها  غی نمحر و قم  اازنانچه اازنان نللد ش  نی ت  از اش  دشرگاه  اگ اااموار اات  به آاان  انکان 

بهاا  اااازنره نوارد نوض قووقها در خصااو  ها  آننی هننر و اظهارقر  به عنوان نااشنرگان تانعه تهان  عال ن 
  الالل  نی ها  بی ها اااات و اااازنان ا  نمهااکل از دولتهان تانعهافکار عاون  تهان  اااات  انا تانعه تهان  هاا

هنره دها  اهااکیلا  ن اامول از اراده دولتل ا اراده  هننرها فعالیت ن ها ه اامنر شا با اتازه دولتنحصااو  اوافق دولت
هنوز   اهبهااا  شا ا ایباا  ب ا  احایل اش  اراده ب  دولتها در زنینه نوض قووقنی  راتع به اعاا  دولت تهت اب از  آن

یف به  را با اکالقا  اواعه  قووقها  درها به خصو  دولتنی  دانامه بانیر هه هنوز ب خ  دولت در  83وتود نرارد
لیف داننر هه اکخوردار  از قق ن د را در صورا  ن محق ب و وظاشف اف اد در دبا  دولت و تانعه ن ابس اااخمه و ف  

 خود را انجام دهر 
  بهاا  ارابا   نراردچه نااه ونران در دبا  دولت وظاشف  دارنر  انا اش  وظاشف به قووققال  اااات هه اگ اش  در

  ایتد ش فت هه نفهوم انم  قاهنود هه دولت به اف اد نرشون اات  باشر هاش  ن بو  ن به  به قووق و آزاد قووق
ها نعاهرا، ناملف تا هه اه   دولتالالل اعمبار خود را از داااات داده ااااات و از آن احات اأثی  احوال، قووق بی  

 به  تنبه تهان  دارد اوان گفت هه قووقانر  ن به  را اصوشر ه ده شا بران نلحق نرهقووق
نر در ناار هه بمواالالل  نهاا وع دان اامه ن  هنگان  از نی  بی   نل خوردار از قاهایت ب  در گ ناامه ش  دولت 

تانبه الالل  دو شا چنرااااااس نعاهرا، بی الالل  هه از   شق اوافق ب دلا و  خود اعااا  ادمارار هنار و به اعهرا، بی    
ها به اعهرا، بنر  آندالر دا  ها ص فاص درالالل  دولتبنر بانار  انا ان وزه ه ر نه وعیت بی  دا   عهره گ فمه بودب 
گی د  چ ا هاه ب خ  از ال انا، اخ د   ن ب هاا را نی  در هااش  از رفماار داخل  دولات   گنجار و تنباه  الالل  خود نا بی 
نر و ه  دولم  اتنبه ع ف  شافمه  بهااا  از لحا  قوود الالل  نبمن  ب  نجاوعه نو را، ناااکل گ فمه در زنینه قووقبی 

 بینر ها ن ناگ ش  به رعاشت آن خود را
اأثی  اش  دضااااو، د ار دارد هه ش  قکونت با ا  احت ور ف اشنرهنااارن  قااهایت به ان وزه باه دلیال تهاان    
ر  از ااالبنر  به اصو  و دواعر ن دمبه  و دا هنر  در قا  قاض  رعاشت نوازش  قووقناه ونرانش چگونه رفمار ن  

هنر و اااامو   ههااور را در تهان  هه واب اامگ   در نوابل اصااایاا، خارت  تلوگی   ن ها د ش   قاهایتآااایر
 ضااا   خوردار از قاهایت نل ها  ب دولت  نااشر  در تهان نعاصاا اضااای  ن   ها  آن ااااتنموابل شک  از وش گ 

الالل  ی   با فهار افکار عاون  بننر باننر  در غی  اش  صور،دانام  نه وعیت دانون  باشر از نه وعیت اخ د  نی  به ه 
نواته خواهر نر  اش  فهار   ها  دشگ الالل  و دولتها  بی به   اازنانها  راا  قووقها  نهادنی نمأث  از اظهار

به  وقنوض هننره قو اوانر اا قر اواال به زور ب ا  وادار ااخم  ش  دولت  چه دشگ  نا اشس نی  ف اهم بانار ن   چنان
  31شت نو را، ن بو   دیش رودبه رعا

الالل  اااات و قااشت ناااول  نبان  قووق بهاا   نوتر اتااع و اهااکیل ش  وتران تاع  در ااا و بی تهان
هااا  و بها  قووقالالل  از هاه ننا ق دنیا ن ااابت به ااااامانرارددارد  اااااموبا  تانعه بی د بهااا  را درتهان  از قووق

ر آن ه بهاا  به دواعنااونر اا عنوان هنیم: در دنیا  نعاصاا   دواعر بنیادش  قووق نوتر ن بودن اصااو  آن انکاردابلغی 
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 اراوم و قیا،  بهاا   ان وزهالالل  ب  قووقناارن صاالو و اننیت بی انر و با اوته به نبمن الالل ابرشل گ دشرهقووق بی 
ه  بنر و چه ناواهنر نل م به رعاشت قووقها چه باواهبها  اات و ههور ها ننو  به رعاشت قووققق قاهایت ههاور 

 گ دنر ن 



 گیرینتیجه
ناااود و دولات  خواه باه نعن  خاا  شاا عاام آن اراده ناااود  دولات باه نعن  خاا  باه نرش ان ات اش  گفمه ن          

ادار  ها  گی د  دولت به نعن  عام ن ادف با   قکونترر ااات و نانل اازنان ن ب ها  ادار  و ات اش  را درااازنان 
الالل  ااتر  دارا    ناود و وصاف بارز آن   قاهایترر و اال ه در روابس داخل  و بی    گ ار  ن و دضااش  و دانون 

ا  ترا و ن امول از اعضااا و نرش ان اات   ها  وش هنااصایت قوود رر ااات  شعن  دارا  وتود اعمبار  و صا قیت    
دهنر  ول  آنان در وادع نااشنره ها  آن را انجام ن شف و ص قیتگی نر و وظاها به نام دولت اصایم ن گاان ان اان ب 

ا  هگی د هه قووق از وتود ااااازنانشا انران  از دیک  دولت ه ااامنر و هاه چی  به نام وتود اعمبار  و نج د  انجام ن 
 ه قووق ن بتها انم اع ه ده ااات  به های  تهت  نااصایت اازنان  دولت را ب   ها و صا قیت انااا   بیع   درر، 

 ب نر  نوتود  دارا هار ن دهنر و   ناااصاایت قوود رر را در ب اب    ناااصاایت  بیع رر هه وش ه ان ااان اااات به ن 
نااصیت اات هه از خود   ارادهرر دانمه بانر  بموانر اصایم بگی د وآن را ات ا هنر ول   ع وه ب  اش  وصف اااا    

اوانر   ف خ اب دانون باناار  ناااص قوود   به دلیل ادانمگاه دارد و ن هنر  اابعیت و ناااص قق و اکلیف دیرا ن 
ا ش  نصاااراق آن  شعن  دولت  هاه ا  از ان اااان دارد و قم  عال بیش نااااصااایم  نحرود وناهیت اعمبار  خود  هم

د قیت او  قروها و قووق و اکالیف ان اان را نرارد  دانون ااااا  به نن له اااانانه دولت اات و در آن ص   صا قیت 
نود و نااشنرگان  دادراان ونرش ان هه درنوام اصر  نهاغل ها   اصل  دولت نعی  ن گانه و ااازنان اخمیار دوا  ااه 

نام و ب ا  دولت اااات  در نمیجه  ن گ  قج   ع   و اااامعفا  اش  اناااا   بیع  به گی نر  هاه باعاون  اصااایم ن 
دهر  در ه  ههور  اا  نهاش  و آخ ش  را زنر و ناصیت دولت را اایی  نا ها  گ نامه آن صرنه نا  اعمبار اصاایم 
اوانر اراده قکونت را نحرود هنر  اش  ال ه نهاش   ا  نا گوشر  اصایم او ب ا  از دشگ ان اات و هیچ داعرهدولت ن 

ا ایر  توه  قاهایت  ادمرار نود  برش  هه ننبع صا قیت را در درون خود دارد  در اص      قاهایترر نانیره ن  
دات گی د و ب  دشگ ان چی ه نود  نباشر دولت نانیر  ننمه  به و چی گ  ااات و نهاد  را هه درعال نموانر درر، را در 

اش  ااؤا  باشر دااا  گفت هه آشا دانام  درر، ب ا  اهاکیل دولت هاف  اات شا درر، باشر نه وع هم بانر و نبنا      
 ها  دولت خود ننبع درر،ا  از نی شههنر  در دارهل  درر، اات هه قاهایت دولت را اوتیه ن اخ د  شا ن هب  شا ن

بی  وش ه دا از انو ب هو قااهایات ااااات و باه هیچ نی و  زنین  شاا ناوراش  اکیه نرارد  ول  اش  نفهوم قاهایت  به    
 ان ان هنون  آنوخمه اات هه نیفمگ  در ب اب هانگان اارش  به ها و تناشا، خوداا   ف ان اه نهجور نانره ااات  خود  

ر اا بموان العنان باد  ناانچون نایفمگ  د وانه در ب اب  نااع  خ  ناک اااات  قاهایت باشر لجام د ش د ون لق  درر، هم
اش  بااورنار هاه قاهایت از آن نلت ااااات و دولت  به عنوان    خواهاان ب  ا  در ب اب  آن نوااونات ه د  آزاد   گوناه باه 
ار رود هنود  در نمیجه  درر، دولت زنان  نه وع اات هه ب ا  نصلحت نلت بهننر ن گ ار و نااشنره  از آن به ههار

ها  ن هب  نی  قاهایت را از آن خرا نااود هه ب گ شره وننمار نلت باناار  دولتخوردار ن و دولم  از اش  نوهبت ب 
خوانیم   قاهایت ن لق ب  تهان و ان ان دانون اااا  نا ن  51اصل هه در ناره اات  چنان داننر هه به نلت واگ ارن 

اوانر اش  قق اله  را از ها نا از آن خرااات و هم او ان اان را ب  ا نونت اتمااع  خوشش قاهم ااخمه اات  هیچ  
ها  آغازش  زائور  دولت اا ن  هه از هاان رودهررر  ان اان االر هنر شا در خرنت ننافع ف د شا گ وه  خا  د ار  

هاش  اشهاان ن    نار  هم نهان از آگاه  و ان اف ایاا  اااا اتمااع    ها و ااان ان  نبارزا، قضا ، انام در نونامه  
ها  قکونم  اصاایل در ف هن  نوع  روشک د به ااااوه  اشهااان ن اابت به اوضاااع و ناا اشس زنانه خودنااان داناات و هم

ار و هاش  هه قض ، انام در افکن اشا و وش گ  رااامی  اهیع بود  ها  نکمر عواشر و باور  اااا قکونم  ااا م  اایااا   
ا  هها  فک   در ن اای  اقیا  انرشهااهااااخمنر  نوع  ا شها  خودنااان در ائور  قکونم  اااا م ن    ن انرشهااه

ه اااال 11 ر در دوران  ها قکونت هوااه دیانب  اصاایل قکونم  و بازگهاات به قکونت راااامی  اااا م و در ر س آن 
ها  قض ، انام ب نانه عر بود  روزه انام ق   عر و خ فت نودت و چنر اااله قض ، عل   دوران خ فت دنج  نرشنه

وده هه انان با ه  نوع دشکمااور  و اامبراد بب نره و نبارزه ب در انرشهاه دولت ااا ن   ب خااامه از نوع  افک ا، دیش   
ا و هها  اف اد  گ وهولیتونر  ن خوشش در راه احوق قکونت اا ن  ن ها  اصیل نانع از راایرن تانعه به خوااامه  

ه ن دم هان ص ن اابت ب  در ش  ه م دا به ن دم در تانعه ن االاانان ن اابت به قکونت اااا ن  و وظیفه نموابل قکونت
    در ااشه قکونمنهااص ناره بود  اش  نوع انرشهه  اف اد تانعه را از ه الت و رخو، در راه ق هت به اعال  اا ن  

خوان  هاگان  ن دم به ا ش در راه احوق اش  اا ن  نی  در وادع هاان ف اآورد  گ شنه تاهور ن درهاصیل و راامی  ب



خل  انرشهان داگی   ص شو اامعاار خارت  و هجولیت هاگان  اات و های  انرشهه باع  نوضعوهرف و اق اس ن 
گهت  زور  اا ن  از دشرگاه قض ، انام نح وب ن انرشهاه قکونت و دولت  عرالت نهام ش  نهااصاه در   گ دشر 

داش  و اراوم بانااار  در وادع ب ها ن رضااااشم  ن دم از قکونات ههااا  و     عوانال اصااال  ناا   عارالم   قق ابعیض  ب 
زنینه گ اشش ن دن  و دهمیبان  هاگان  از آن را ف اهم   ها  قکونم  قضا ، انام ااا ن  در افکار و انرشهاه  قکونت

  31عر به نال  انم  نی  به خوب  نهاص گ دشره اات ا  هه در ننهور قکونم  عل  ااخت  ن ألهن 
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 1383  آگاهانمهارا،    ن اض  ه نم شان  اه ان ا تاه، قرارداد اجتماعی  ژاکژان  رواو  21
  جله  ن، شورای عالی اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو دولت قانونمدار صوریهام   نجمب   21

 1نااره   1383داشی  و زن مان ر  داو
ا  هنوا ه ن العا، و د وهش  بشور شودن حقوق حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی  ق اام   نویب  نف د  22

 1383  چا  او   قوود  نه  دانش
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