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 دانشجوی گرامی 

 

دلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بین دانشجوو و ه  های موسسه فاضل بحضور در کالس

هجای کالسجک کجه جو کنکور، ایواد انگیزه رقابت، رفع اشکاالت دانشوو و آزموناستاد، قرار گرفتن در  

توان آنرا با مطالعه یج  یجا دنجد شوید انتخابک است که نمکضمن آن از میزان آمادگک خود مطلع مک

 کتاب مقایسه کرد.

 

شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه فاضل به شما این امکان را می دهدد کده 

کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید   اقعی خود را در رتبه بندیایگاه وج

 کرد.



 سخن مؤلف

به همراه  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  اصول  به گردآوری مجموه  را شاکرم که  متعال  خداوند 

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل توفیق یافته و امیدوارم  تفاسیر و تحلیل های حقوقی در مجموعه علمی  

 که مجموعه حاضر مورد توجه داوطلبان محترم قرار گرفته و مفید فایده باشد. 

سال   مواجه    1400از  آزمون  به  منابعی  شدن  اضافه  و  تغییر  جمله  از  چندی  تغییرات  با  وکالت  آزمون 

اسالمی ایران می باشد که اقدامی شایسته در جهت  گردیده که از جمله این منابع قانونی اساسی جمهوری  

 توجه ویژه وکال به قانون اساسی به عنوان اصلی ترین منبع حقوقی به نظر می رسد. 

به صورت   تست  هر فصل چند  پایان  در  و  تدوین شده  اساسی  قانون  فصول  ترتیب  اساس  بر  کتاب  این 

 نمونه ارائه گردیده است. 

کن توصیه می  داوطلبان عزیز  تألیف و  به  به همراه مطالبی که در ذیل آن  را  اساسی  قانون  از  اصل  م هر 

 تدوین شده است مطالعه نموده و صرفاً به حفظ کردن مطالب اکتفا ننمایند.

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل، جناب آقای علی در پایان بر خود الزم می دانم که از مدیریت محترم  

 داوطلبان گرامی موفقیت در آزمون را آرزومندم. اکبر نکوفر، تشکر نموده و برای همه 

 
 

 مریم پیراسته

 1400 زمستان



 

 

 

   تقدیم به

 

 

 یگانه ارجمند، پدرم

 مادرم زالل مهربان،
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 مقدمه 

اصل تصویب    177توسط مولس خبرگان قانون اساسک در    1358قانون اساسک جمهوری اسالمک ایران در سال  

به همه و همان سال  اعالم شد. در سال  شده  مثبت  با رأی  آن  نتیوه  و  امام  پس    1368پرسک گذاشته شد 

خامنه  علک  سید  به  رئیسخمینک  پذیرفت  ای  صورت  قانون  این  در  اصالحاتک  وقت،  سمت  جمهور  و 

این  نخست  نامیدند.  جمهور  ریاست  را  پدیدآمده  جدید  سمت  و  شد  ادغام  جمهور  ریاست  سمت  در  وزیری 

 به تصویب رسید.   پرسکخمینک در همه  امام  اصالحات سه ماه پس از درگذشت

 

 ساختار قانون اساسک جمهوری اسالمک ایران 
 مقدمه 

 فصل اول: اصول کلک
 پردم رسمک کشورفصل دوم: زبان، خط، تاریخ و  

 فصل سوم: حقوق ملت 
 فصل دهارم: اقتصاد و امور مالک 

 فصل پنوم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشک از آن 
 فصل ششم: قوه مقننه
 فصل هفتم: شوراها 

 فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری 
 فصل نهم: قوه موریه

 فصل دهم: سیاست خارجک
 فصل یازدهم: قوه قضائیه
 ا فصل دوازدهم: صدا و سیم

 فصل سیزدهم: شورای عالک امنیت ملک
 فصل دهاردهم: بازنگری در قانون اساسک
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 اصول کلی  -فصل اول 

اسالمیت   جمهوریت،  پردازد.  مک  اسالمک  جمهوری  نظام  های  پایه  و  کلک  اصول  به  اساسک  قانون  اول  فصل 

به  )شامل اسالمک بودن قوانین و والیت فقیه( و اتکا به آراء مردمک، سیاست های کلک نظام و اصل والیت فقیه  

شوراها با توجه به اهمیت آن در  در اصل پنوم به آن اشاره شده است و موضوع    عنوان مهمترین رکن نظام که

مباحث اسالمک در این فصل گنوانده شده است. همچنین موضوعات اساسک دون استقالل و آزادی و عدالت و  

دین و مذهب نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است. نکته قابل توجه در این فصل طرح بحث موضوع 

 قانون اساسک مک باشد. خانواده و قداست آن در جایگاه مهمترین اصول  

 

 اصل اول 

حکومت ایران جمهوری اسالمی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق  

اهلل  آیت  تقلید  عالیقدر  مرجع  رهبری  به  خود  پیروزمند  اسالمی  انقالب  پی  در  قرآن،  عدل  و 

سیصد و پنجاه و هشت   العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و 

هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی االولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با 

 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.  ۲/۹۸اکثر

 

 : تحلیل اصل

عقاید مسلمانان و نیز دیگر  مسأله اعتقاد به حکومت حق و عدل امری ریشه دار نه در عقاید شیعه بلکه در    **

ه بر اعتقاد به حکومت، اعتقاد به موریان آن نیز جزء عقاید دیرینه شیعیان امامیه  الوادیان الهک بوده است. ع

نموده اجماع  ادعای  خصوص  این  در  امامیه  فقهای  که  جایک  تا  است  علیه    همچنین  .اند  بوده  کردن  قیام 

بک صورت نگیرد براندازی حاکمیت جور  الاست درا که تا قیام و انق  حاکمیت جور نه تنها امری جائز بلکه واجب

ای برای استقرار حاکمیت حق است محقق نخواهد شد. این وجوب هم به استنادات عقلک و هم به    که مقدمه

استنادات نقلک همچون ادله ای که در خصوص جهاد و امر به معروف و نهک از منکر وارد شده است قابل اثبات  

 . است

 

 ارتباط موضوعی در خصوص غیر قابل تغییر بودن دارد.  177با اصل  1نکته: اصل 

 

 اصل دوم  

 جمهوری اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان به

 خدای یکتا )الاله االاهلل( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او -1

 وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین   -۲

 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا   -3

 عدل خدا در خلقت و تشریع   -4



 شورای نگهبان  حقوق اساسک و نظریات مشورتک ................. .................................... ..................... مؤسسه آموزش عالک آزاد فاضل 

13 

   امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم -5

  که از راه ؛کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا -6

علیهم   -الف اهلل  سالم  معصومین  سنت  و  کتاب  اساس  بر  الشرایط  جامع  فقهای  مستمر  اجتهاد 

 اجمعین 

 استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها  -ب

استقالل    -ج و  و عدل  پذیری، قسط  و سلطه  و سلطه گری  و ستم کشی  گونه ستمگری  نفی هر 

 .صادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کندسیاسی و اقت

 

 : تحلیل اصل

اس   ** نظام جمهوری  استقرار  به  اشاره  از  انق البعد  واسطه  به  ایران  و  المک  امام خمینک  با رهبری  مردمک  ب 

پنج بند    از میان شش بند ابتدایک  ک اختصاص یافتهالمرکان جمهوری اس ا رفراندوم  در اصل اول، اصل دوم به

استفاده    آن، همان اصول دین است، با این تفاوت که به جای اصل نبوت از واژه وحک که شاخصه نبوت است

 . مک دانسته شده استالهای جمهوری اس   شده است. در بند ششم کرامت انسان نیز از پایه

 

مي توان   اصل دوم مطرح شده است و از اين رومفهوم امامت با رويكردي حكومتي در بند پنجم    نکته:

 . ريزي شده است مي بر مبناي نظام امت و امامت پايه الساختار جمهوري اس گفت

 

 اصل سوم  

همه  دوم،  اصل  در  مذکور  اهداف  به  نیل  برای  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 

 : امکانات خود را برای امور زیر به کار برد

ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه ایجاد محیط   (1 مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس 

 .مظاهر فساد و تباهی
باال بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و  (۲

 .رسانه های گروهی و وسائل دیگر

و (3 و تسهیل  تمام سطوح  برای همه در  رایگان  بدنی  تربیت  و  پرورش  و  تعمیم   آموزش 

 .آموزش عالی

قویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسالمی از ت (4

 .مراکز تحقیق و تشویق محققان  طریق تاسیس

 . طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب (5

 .محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (6

 .اجتماعی در حدود قانونهای سیاسی و  تامین آزادی (7

   مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (۸
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و (۹ ناروا  تبعیضات  و   رفع  مادی  های  زمینه  تمام  در  همه،  برای  عادالنه  امکانات  ایجاد 

 .معنوی

 .ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور (10

طری (11 از  ملی  دفاع  بنیه  کامل  و تقویت  استقالل  حفظ  برای  عمومی  نظامی  آموزش  ق 

 .تمامیت ارضی و نظام اسالمی کشور

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و   (1۲

و    بر طرف ساختن هر نوع بهداشت  و کار و  محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن 

 . تعمیم بیمه
 . علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینهاتامین خودکفایی در  (13

و   (14 برای همه  امنیت قضایی عادالنه  ایجاد  و  و مرد  از زن  افراد  جانبه  تامین حقوق همه 

 .تساوی عموم در برابر قانون

  مردم. توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه (15

بر اساس   (16 به همه  تنظیم سیاست خارجی کشور  برادرانه نسبت  تعهد  معیارهای اسالم، 

 مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان 

 

 : تحلیل اصل

در قوانین اساسک کشورها بیان میشود، بحث از وظایف دولت است. اصل سوم  ال  یکک از مسائلک که معمو  **

اس جمهوری  دولت  وظایف  به  نیز  اساسک  اختصاص  المقانون  ایران  طک  ک  و  شده  را    11داده  آنها  اهم  بند 

مک به معنک انحصار آنها  البرشمرده است. نکته قابل توجه آن است که ذکر این موارد به عنوان وظایف دولت اس 

در زمره وظایف دولت به معنای دستگاههای حکومتک نیست بلکه بر مبنای قاعده اشتراک در تکلیف و نیز لزوم  

ده است  به عهده آحاد مردم نیز قرار دا را انوام این امورالمک و اداره نظام اس کم  و مساعدت مردم در تشکیل 

هدایتگری و رهبری در این زمینه داشته باشد تا آن که با یاری مردم به اجرای این    مک باید نقشالو دولت اس 

 . وظایف بپردازد

یه شورای نگهبان بدین شرح  نظرکارگیری توهیزات دریافت از ماهواره    خصوص طرح ضوابط بهدر برای مثال،  

 : است
 شورای نگهبان   81/ 1/11مورخ    2302/30/8نظر شماره  

کارشناسان     گزارش  برحسب  است؛ دون  ماهواره  از طریق  دریافت  به  مربوط  موضوع طرح  اینکه  به  توجه  با 

وارد  ش و تفکی  مالیتلگراف و تلفن، از لحاظ فنک همزمان امکان پا  معتمد از داخل و خارج وزارت پست و

ق، فرهنگ و امنیت وجود ندارد و نتیوه قهری، توویز استفاده نامشروع و برخالف  الم، اخ الفساد و مضر به اس 

از این جهت    مک و ضوابط مصرح در قانون اساسک مکالموازین اس  خالف موازین شرع و  مباشد؛ لذا این طرح 

 شاخته شد.   اصل سوم و اصل نهم قانون اساسک  5و    1  بندهای

 مک  ال های انتخابیه مولس شورای اس  طرح استانک شدن حوزه   خصوص*در

 3/82/ 22مورخ    3239/30/82نظر شماره  
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اخت ازدیاد  و  بروز  موجب  دون  مصوبه  مفاد  مطابق  استانک  انتخابات  و  البرگزاری  قبیلهای  قومک،  محلک،  فات 

اخت این  رفتن توسعه و تحکیم  ف همبستگک و وحدت ملک است و عامل از بین  ال فات خ المذهبک میگردد و 

اس  مکالبرادری  مردم  همه  بین  عمومک  تعاون  و  بنابراین  مک  بند    شود،  اساسک   15خالف  قانون  سوم  اصل 

 . شناخته شد

 

 اصل چهارم 

سیاسی و غیر اینها   ،کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی ، اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی

باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین 

 .و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است

 

 : تحلیل اصل

 توسط قانون اساسک مک باشد. این اصل بیانگر اسالمیت نظام و تضمین آن در سیستم حقوقک  **  

 86/30/21820  یۀاستفسار  هشمار  :9/4/86  خطبق نظریه مور 
  بر  را کاراتیو اخت  فیوظا  کقانون اساس 99تا  91و  4در اصول متعددمانند اصول  کاساس  قانون نکهیا  به با توجه

با    نیهمچن  باشد،  کمتناسب موجود ساختار و ضوابط    آنها مستلزم  است و انوام  نگهبان گذاشته  یشورا عهده  

  باشد،  کنم  ها  دستگاه  گرید  قوا و  از  کدام  چیه  رنظریو ز  بوده  مستقلی  نگهبان نهاد   یآن که شورا  به  تیعنا

  و  رانیوز  تأیو هک  اسالمی  مولس شورا   توسط  کالتیو تشک  کمال  ،کاستخدام  ،ی ادار  مقررات  و  ضوابط  بیتصو

انوام  ممکنا  دستگاهه   و  مقامات  گرید در  اختالل  موجب  اخت  فیوظا  است    و   گرد  نگهبان  یشورا   اراتیو 

 .نباشد   شده  ضیتفو  فیمتناسب با وظا
  وضع قانون و انوام  نیو ا  داشته  مهم توجه  نیا  به  خود  کآراء و نظرات قبل  در  زی نگهبان ن  یمحترم شورا  اعضاء 

اند.    شناخته  کبا قانون اساس  ری نگهبان را مغا  ینسبت به شورا  کاسالم  یمولس شورا   توسط  و تفحص  قیتحق

 .مینما  کشورا جلب م  نیای  از سو  دو نظر صادره  به  را  محترم  اعضاء   و  کارتباط توجه حضرتعال  نیدر ا
  آن مولس و   6/5/1372مصوب جلسه    کاسالم  یکارکنان مولس شورا   کطرح استخدام   105/1372  خیتار  در

  1  هآنوا که تبصر  از  نگهبان مطرح نظر شورا  یشورا   27/5/1372جلسه  اعالم شد. در    متعاقباً  که  دیاصل گرد

استخدام  نییتع  شده  ادیطرح    2ه  ماد عهده  یشورا  نیمستخدم  کضوابط  بر  قانون  آن  موجب  به  را    نگهبان 

  جهت   نیمزبور از ا  تبصره  نمود  اعالم  نگهبان ی  شورا   داد،  کم  قرار  محاسبات  وانیود  مولس  مشترک  ونیسیکم

  تبصره ریآن که سا . عالوهشودک م شناخته کاساس  قانون ریمغا ردیگ کبرم در زی را ن نگهبانی کارکنان شورا  که

 . است  شناخته شده  کاساس  قانون   ریمغا  زین  باشد  کم  تبصره  نیا  بر  کمبتن  قانون که  نیمربوط در ا  یها
  ن یا  کقانون اساس  76نگهبان در خصوص اصل    یاز شورا  کاسالم  یمولس شورا  هیاستفسار  کدر پ  نیهمچن

از    یشامل موارد   کقانون اساس  76اصل  »اعالم داشت:    3244شماره    هینظر  کو ط7/10/1367  خیشورا در تار

رهبر   لیقب معظم  شورا  ،مولسیمقام  و  شورا  که  نگهبانی  خبرگان  مولس    ک نم  باشندیم  کاسالمی  مافوق 

 .« شود
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  نگهبان، ی  شورا ک  داخل  نامه  نییآ  19  ماده  وک  قانون اساس  98با اصل    مطابق  و  سابق  هیرو  به  تیبا عنا  اکنون

اصول    یشورا   یریتفس  نظر  شود  کم  درخواست را در خصوص  اساس  99و    91،  4نگهبان  به    کقانون  نسبت 

 . دییفرما  اعالم  ضوابط و مقررات مذکور  بیمرجع تصو
 19/4/1386  :خیتار  21934:  ره( شمایر ینگهبان )تفس  یشورا   یۀنظربراساس  

تصو  در مرجع  نمودن  مشخص  ادار  بیخصوص  مقررات  و  تشک  کمال  ،کاستخدام  ،ی ضوابط    ی شورا   کالتیو 

مورخ    درجلسه  موضوع  نگهبان،ی  شوراک  داخل  نامه  نییآ  19  ماده  وک  اساس  قانون  98  اصل  نگهبان، با توجه به

  اصول  خصوص در شورا نیای ریتفس نظر وت قرارگرفک بررس و بحث مورد  و مطرح نگهبانی شورا 13/4/1386

 .گردد  کم  اعالم  لی ذ  شرح  بهک  قانون اساس  99و    91  ،4
  و   کاستخدام  ،یادار   ،کمال  مقررات  و  ضوابط  بیتصو  است که  نیاک  قانون اساس  99  و   91،  4  اصول  از  مستفاد

 کم   شورا  نیا  خودآنها است، بر عهده    متوقف بر   شورا  صیتشخ  آن به  فیوظا  انوام  که  نگهبانی  شورا ک  التیتشک

 . باشد

 

 ارتباط دارد. 96و   94، 91اصول با   4نکته: اصل 

 

 اصل پنجم  

عصر   ولی  حضرت  غیبت  زمان  بر   )عج(در  امت  امامت  و  امر  والیت  ایران  اسالمی  جمهوری  در 

عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم 

 .عهده دار آن می گردد

 

 : تحلیل اصل

استخراج شده است  مک  الهای قرآن کریم و روایات اس   ت امر و امامت امت دو مفهومک است که از آموزهالیو  **

مک هستند. در عصر حضور معصوم این دو منصب اختصاص به ایشان  الو هر دو بیانگر منصب حاکم جامعه اس

م تفویض معصومین حضرت  ال الس  یت فقیه در عصر غیبت علیهمالدارد، اما با این دو منصب در قالب نظریه و

الشرایط در عصر غیبت سرپرستک امتک را به    امعشود. فقیه ج  تعالک فرجه الشریف اعمال مک  ...ولک عصر عول ا

عهده دارد که به دنبال تحقق هدف و آرمانک واحد هستند. هدایت کامل و صحیح نیز زمانک محقق خواهد شد  

که ولکّ جامعه کلیه اختیارات الزم برای انوام وظایف محوله را داشته باشد و از این روست که در ادبیات فقهک  

و«  مطلقه»از   به  البودن  مشروط  مطلق،  اختیارات  این  اعمال  وجود،  این  با  است.  شده  گفته  فقیه سخن  یت 

شروطک است که از جمله مهمترین آنها میتوان به رعایت موازین شرع، رعایت محدوده امور عمومک جامعه و  

 . مک اشاره نمودالنیز رعایت مصلحت شهروندان جامعه اس 

 

 ارتباط دارد.  107اصل با   5نکته: اصل 
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 اصل ششم 

در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب  

رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظائر اینها ، یا از راه همه پرسی 

 . در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد

 

 : تحلیل اصل

بر موازین اس   ** از تأکید  اساس همه  مک بهالقانونگذاران اساسک کشورمان پس  ی قوانین و    عنوان محور و 

در این اصل    ،5و مشخص کردن ولک امر و امام جامعه و خصوصیات وی در اصل    4مقررات در کشور در اصل  

ی    ی امور جامعه  قرار داده و جایگاه آن را در ادارههای اصلک حکومت یعنک مردم را موضوع    یکک دیگر از پایه

 . اند  مک روشن ساختهالاس 

ی امور جامعه هستند و با توجه به جدید بودن   های مشارکت دادن مردم در اداره  پرسک شیوه  انتخابات و همه

  یگر نکتهی فقهک مشخص و خاصک برای آنها وجود ندارد. از سوی د  ، ادله  تأسیس آنها در قالب مدرن امروزی

  ی جامعه، تأکید بر اصل مشارکت مردم است و نسبت به شیوه   ی فقهک مشارکت مردم در اداره  ی مهم در ادله

 . های آن سخنک وجود ندارد

 

 ارتباط دارد )اصول مربوط به انتخابات(.  114و   108، 100، 62اصول  با   6نکته: اصل 

 

 اصل هفتم   

شوراها: مجلس شورای   «شاورهم فی االمر»و    «و امرهم شوری بینهم»طبق دستور قرآن کریم:  

اسالمی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و  

 اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین

 . ناشی از آن معین می کند

 

 : تحلیل اصل

شود،    ** انوام  عمومک  آراء  اتکای  به  باید  کشور  امور  اداره  ایران  اسالمک  جمهوری  اساسک  قانون  اساس  بر 

ریاست جمهوری، مولس   از طریق  در حکومت  مداخله سیستم  است  نموده  مقرر  اساسک  قانون  که  همانطور 

شوراهای کشور تحقق مک یابد بنابراین نهادهای حکومتک را نهادهای اعمال  اسالمک، مولس خبرگان و    شورای

 . حق حاکمیت ملک مک نامند

 

 شوراهای محلی نهادهای حکومتی و عمومی هستند )نهاد دولتی نیستند(.نکته:  
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 اصل هشتم 

همگانی و  در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است  

  . دولت  به  نسبت  مردم  و  مردم  به  نسبت  دولت   ، یکدیگر  به  نسبت  مردم  عهده  بر  متقابل 

بعض  اولیا  بعضهم  والمومنات  )والمومنون  کند.  می  معین  قانون  را  آن  کیفیت  حدود  و  شرایط 

 یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر(

 

 

 : تحلیل اصل

اساسک ترین راهکا  ** بارزترین و  رهای نظارت عمومک در قالب حق و تکلیف، نظارتک است که در  از جمله 

نصوص اسالمک از آن به »امر به معروف« و »نهک از منکر« تعبیر شده و از اهم فرایض الهک بر شمرده شده  

است. در همین راستا دکترین نظارتک اسالم و مسوولیت همگانک مردم و لزوم دعوت به خیر و امر به معروف و  

ر که سردشمه در مکتب و معارف اسالمک دینک دارد، همه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به  نهک از منک 

ارشادی  مردم و مردم نسبت به دولت را مسوول دانسته و همه را به آن مکلف نموده است این مشارکت  .در 

  مردم قادر خواهند  بود سهم اساسک در نظارت بر اعمال دولت بر عهده داشته باشند.   
ولت مکلف است نقد پذیری را در دستگاههای اجرایک نهادینه کرده و راهکارهای اطالع رسانک و شفاف سازی  د

 .عملکرد خود را در مقررات و رویه ها پیش بینک کند

امر به معروف و نهک از منکر
وظیفه همگانک بر عهده

مردم نسبت به مردم -1
مردم نسبت به دولت -2
دولت نسبت به مردم -3

 
 

 اصل نهم  

از   ارضی کشور  تمامیت  و  وحدت  و  استقالل  و  آزادی  ایران  اسالمی  جمهوری  تفکیک در  یکدیگر 

ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام 

استفاده از آزادی به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین 

 ی کشور آزادی خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارض

 .های مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند

 

 : تحلیل اصل

  پرتو   در  بایستک  وحدت  و  ارضک  تمامیت  و  استقالل  که  تاصل میتوان گرفت این اس  ایناز   ای که  تیوهن  **

تکالیف اشخاص یا    حدود در  تردیدی  و   فاختال که  جا هر  آزادی موانع جستووی در  و گردد  یراصل آزادی تفس

  باید   اینکه  ضمن   کرد  یرتفس  اصل آزادیبه سود  اختیار مقامهای حکومت و یا اجرای اصول دیگر ایواد شود باید  

  سوام حقوق وآزادیها در جامعه به نوعک موجبات تقویت و ان  تضمین  و  رعایت  که  داشت  توجه  نیز  نکته  این  به

 ارضک کشور را نیز در پک خواهد داشت   تمامیت  و  لاستقال   و  ملک  وحدت
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آزادي   ارضي کشور  تمامیت  و  استقالل  نام حفظ  به  ندارد  هیچ مقامي حق  اصل آمده:  انتهاي  در  نكته: 

در نتیجه آزادي هاي مشروع   با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.  را، هرچند  قابل   مطلقًاهاي مشروع 

 سلب نیستند حتي با وضع قانون. 

 

 اصل دهم  

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های 

روابط   استواری  و  آن  قداست  از  پاسداری  خانواده،  تشکیل  کردن  آسان  جهت  در  باید  مربوط 

 . خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد

 

 : تحلیل اصل

بینک شده است؛ تا جائک که  نیادین قانون اساسک است که به صورت مبتکرانه پیش یکک از اصول ب 10اصل  **

ای در قانون اساسک در خصوص خانواده،  گونه توصیهبینک این اصل در قانون اساسک هیچدر فرض عدم پیش 

 . کند، وجود نداشتبینک مککه ایواد دادگاه صالح را برای حفظ کیان خانواده پیش   28غیر از اصل  

ها است و  ریزی به دو رویکرد متفاوت اشاره دارد: یکک رویکرد ابزاری نسبت به قوانین، مقررات و برنامه این اصل 

ابزاری آن است که قوانین و مقررات  گرا نسبت به خانواده مکدیگری رویکرد هنوارگرا یا غایت  باشد. رویکرد 

استوار  همان  واقع  در  که  باشد  غایت  به  رسیدن  برای  رویکرد  ابزاری  لکن  است.  خانواده  قداست  و  روابط  ی 

گرا عبارت است از: تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانواده به عنوان  غایت 

 ی  هدف و غایت 

 

 اصل یازدهم  

کریمه   آیه  حکم  فاعبدون»به  ربکم  انا  و  واحده  امه  امتکم  هذه  امت   «ان  یک  مسلمانان  همه 

و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد هستند  

ملل اسامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان 

 .اسالم را تحقق بخشد

 

 : تحلیل اصل

بعنوان ی  کشور مسلمان و در ارتباط  این اصل نشانگر تعیین سیاستهای خارجک جمهوری اسالمک ایران    **

 با سایر کشورهای اسالمک مک باشد. 

 

عبارت امت با توجه به بكارگیري آن در اصل پنج مفهوم فراملي واليت و امامت از ديدگاه قانون   نكته:

 .رفته است .بنابراين برخالف مفهوم ملت در معناي فرملي و ديني بكار  اساسي را نشان مي دهد 
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   اصل دوازدهم

دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی االبد غیر قابل تغییر 

است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می 

و   تعلیم  در  و  آزادند  خودشان  فقه  طبق  مذهبی،  مراسم  انجام  در  مذاهب  این  پیروان  و  باشند 

در  ترب آن  به  مربوط  دعاوی  و   ) وصیت  و  ارث   ، طالق   ، ازدواج   ( شخصیه  احوال  و  دینی  یت 

داشته  اکثریت  مذاهب  این  از  یک  هر  پیروان  که  ای  منطقه  هر  در  و  دارند  رسمیت  دادگاهها 

باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق 

 پیروان سایر مذاهب 

 

 : تحلیل اصل

قانون اساسک یکک از اصول مورد استناد به منظور اثبات ممزوج بودن نظام حقوق اساسک ایران با    12اصل  **

است تشیع  مذهب    .مذهب  و  اسالم  کشور  رسمک  دین  که  شود  مک  مشخص  تعریف  این  و  اصل  این  مطابق 

این   انتخاب  اثنک عشری بوده و بدیهک است که مالک  اکثریت جامعه  رسمک آن جعفری  این مذهب  دین و 

 . ایران مک باشد

در مقام تبیین مبنای فکری قانونگذار اساسک در خصوص این اصل باید گفت هدف قانونگذار در این اصل حفظ  

اعطای   و  از طریق شناسایک  اسالمک  تقریب مذاهب  تعقیب هدف  آنها و  تفرقه  از  و جلوگیری  اتحاد مسلمین 

ق ذکر شده در این اصل به مذاهب دهارگانه اهل سنت است. به عنوان شاهدی  ای و اعطای حقورسمیت منطقه 

توان به اصولک از قانون اساسک اشاره نمود که در آنها از مفهوم »امت« که متفاوت و گسترده  بر این مدعک مک

اینک ه قانونگذار  تر از مفهوم ملت بوده و اشاره به تمامک مسلمانان در سراسر جهان دارد، استناد نمود؛ گویک 

ای دیگر از این مبنای  قصد دارد قانون اساسک واحدی برای تمامک مسلمین در سراسر جهان تنظیم نماید. نمونه

را مک  به مسلمانان سراسر  فکری  فراملیتک دولت نسبت  تعهدات  و  به سیاست خارجک  مربوط  اصول  توان در 

 . جهان یافت

 

پیروان مذاهب اسالمک
آزاد هستند در

انوام مراسم مذهبک طبق فقه خودشان -1
تعلیم و تربیت دینک -2
احوال شخصیه -3
دعاوی آنها در دادگاه ها رسمیت دارند -4
در صورت داشتن اکثریت در منطقه ای  -5

مقررات محلک در حدود اختیارات شوراها بر طبق 
مذهب آنهاست

 
 از حیث غیرقابل تغییر بودن دارد.  177با اصل  12نکته: اصل 
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 اصل سیزدهم 

قانون در   اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود  تنها  و مسیحی  کلیمی  ایرانیان زرتشتی، 

انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می 

 . کنند

 

 : تحلیل اصل

ی آنان، یکک از مسائل مبتالبه حقوق  ها و تالش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقهاحترام به حقوق اقلیت **

است دنیای  بر  .بشر  حاکمیت  اتکای  دلیل  به  دارد،  وجود  اقلیت  انواع  که  دیگر  کشورهای  برخالف  ایران  در 

قومیت  و  است  قرارگرفته  شناسایک  مورد  دینک  اقلیت  فقط  بافرمذهب،  زبانه هنگ های مختلف  و  نژادها  ای  ها، 

 . اندمختلف اقلیت محسوب نشده بلکه همانند سایر مردمان به شمار آمده 

 

 اصل چهاردهم  

لم یخرجوکم من دیارکم ان »به حکم آیه شریفه   و  الدین  یقاتلوکم فی  الذین لم  الینهیکم اهلل عن 

ایران و مسلمانان موظف دولت جمهوری اسالمی    «تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهلل یحب المقسطین

هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق 

جمهوری  و  اسالم  ضد  بر  که  دارد  اعتبار  کسانی  حق  در  اصل  این  کنند  رعایت  را  آنان  انسانی 

 .اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند

 

 : تحلیل اصل

های دین اسالم که در قانون اساسک نیز بخشک از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر  از ویژگک **

و مسلمانان   جمهوری اسالمک ایرانمسلمانان است. اصل دهاردهم قانون اساسک جمهوری اسالمک ایران، دولت 

ر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و  داند که نسبت به افراد غی را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف مک 

عدل اسالمک عمل نمایند و حقوق انسانک آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخالقک جمهوری اسالمک را در  

 دارد.    برابر غیر مسلمانان بیان مک 
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 فصل اول  سواالت چند گزینه ای

 

 پرسی گذاشته شد؟ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در چه زمانی به همه   -1

    58  فروردین  11(  1

   57  بهمن  22(  2

  58    آذر  16(  3

 68  مرداد  25(  4

ب  -2 زیر  های  گزینه  از  کدامیک  ایرانیان  سیزدهم  اصل  به  توجه  شناخته  ه  با  دینی  اقلیت          عنوان 

 شوند؟  می

 کلیمک (  4بهایک ها                               (  3زیدیه                             (  2اسماعیلیه                        (  1

 در چه سالی مقام نخست وزیراز ایران حذف شد؟  -3

1  )1367 

2  )1368 

3  )1357 

4  )1370 

 کدام گزینه از ویژگیهای اسالمی بودن قوانین  ایران است؟  -4

 انتخاب رهبر  (1

 والیت فقیه (  2

 مشارکت همگانک (  3

 مسلمان بودن ایرانیان   (4

 کدام گزینه بیانگر نوع قوه مقننه در ایران است؟  -5

 دومولسک(  1

 ی  مولسک(  2

 ی  مولسک دورکنک (  3

 ی  مولسک سه رکنک (  4

اداره امور کشور بر مبنای کدام گزینه زیر صورت    براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  -6

 می پذیرد؟ 
 رهبری   اتکاء به دستورهای مقامبا  (  1
 به اجماع قوای سه گانه   اتکاء   با(  2
 بااتکاءبه آرا عمومک و از راه انتخاب(  3
 «وامرهم شورای بینهم»  اتکا به مشورت و براساس آیه شریفه(  4
 نظریه والیت فقیه نخستین بار توسط چه کسی مطرح شد؟   -7

 نایینک (  2                                         امام خمینک(  1

 بهبهانک(  4                                                 نراقک(  3
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 اولین بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی در چه سالی و چگونه انجام شد؟ -8

 ا فرمان امام   1368(  1

 فرمان رئیس دولت موقت   1357(  2

 فرمان رئیس دولت   1368(  3

 با فرمان امام   1357(  4

جمهوری اسالمی نظامی است بر پایه »  بر اساس اصل دوم قانون اساسی کدام گزینه غلط است؟  -9

 « ایمان به.....

 وحک الهک(  1

 عدل الهک  (  2

 مشروعیت مردمک   (  3

 2و    1(  4

 ست؟در قانون اساسی دینی و اسالمی بودن نظام از چه طریقی تامین شده ا -10

 جمهوری بودن شکل و اسالمک بودن محتوای حکومت (  1

 والیت فقیه و شکل جمهوری (  2

 اسالمک بودن قوانین و والیت فقیه(  3

 نظارت شورای نگهبان (  4

با توجه به منشا حاکمیت و مبنای مشروعیت قانون اساسی ایران چگونه حاکمیتی را پذیرفته   -11

 است؟

 الهک        (  1

 مردم (  2

 ترکیب الهک و مردمک(  3

 ملک(  4
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 پاسخنامه

 1طبق اصل  صحیح است.   1گزینه   -1

 13طبق اصل  صحیح است.  4گزینه   -2

 177طبق اصل  صحیح است.   2گزینه   -3

 5طبق اصل  صحیح است.  2گزینه  -4

 بر اساس سیستم قوه مقننه در قانون اساسکصحیح است.  3گزینه  -5

 6طبق اصل  صحیح است.  3گزینه  -6

 صحیح است.   3گزینه   -7

 صحیح است.  1گزینه  -8

 صحیح است.  4گزینه   -9

 5و    4طبق اصل  صحیح است.   3گزینه  -10

 صحیح است.  3گزینه  -11

 

  


