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 مقدمه 

  مختصر و باشد که مطالب می  به معنای کتاب خالصهکنکور کتاب شب  است. «شب کنکور حقوق عمومیعنوان کتاب پیش رو»

بخش حقوق کار و مباحثی از متون  )1399در آزمون دکتری سال   با توجه به زیاد شدن سرفصلهای حقوق عمومی مفید است.

 م تا آزمون به یاری آنها بشتابد.  که در این فرصت ک کتابی دارندنیازی به  حقوق عمومیداوطلبان ( عمومی فقه

در تالیف کتاب   اتی کهاساسی تالیف شده است. یکی از موضوع در راستای رفع این نیاز شب کنکور دکتری حقوق عمومی کتاب

سعی کرده ایم در نظر وده و ما این موضوع را مباحث نیاز به سواالت تالیفی و یا آزمونی بن است که در برخی از الزم بوده ای

 ه صورت گسترده می شود. چنین کاری بانع کتاب شب کنکور در حقیقت مخالصه بودن بگیریم. البته 

عمومی بیشتر طرح شده است. به طور نمونه در  در چند سال اخیر سواالت دکتری از بخشهای تطبیقی و نظریات مبنایی حقوق 

اضافه بر آن هر ساله چندین   آزمون از سواالت تطبیقی بوده است.سوال در هر  10حدود  1397و  1398آزمون دکتری سال 

 م. ایپرداخته به این موضوع، در کتاب سوال از بخش نظریات حقوق عمومی مطرح شده است. 

متوجه   فقه است. با بررسی ای که از سواالت سنوات قبل انجام شدهوده، اهمیت مبحث متون یگری که الزم به ذکر باز نکات د

به نظر می رسد . ز اضافه کرده ایمنیکور نکشب یم؛ بنابراین در شب کنکور امسال این بخش را به له امام شداهمیت تحریرالوسی

با دقت بیشتری در این کتاب بخش را بنابراین این دو اهمیت پیدا کند. خش انفال و احیای موات در آزمون دکتری پیش رو ب 

 ایم. مورد اشاره قرار داده 

نداده باشیم؛ هر چند به  کتاب پوششه در این یاید کدکتری ب این مباحث سوالی در خارج ازخیلی، کنیم ان نمی گم به هر حال

منبع  ه و یا ازتجود نداش ان حدس زدن آن ودرصد سواالت ممکن است از مباحث و مسائلی باشد که امک  30تا هر حال همیشه 

در تالیف این کتاب نزدیک به  ق عمومی جهت آشنایی داوطلبان حقو .بسیار خاصی مطرح شده باشد که متوجه آن نبوده باشیم

 . مکن نیستجا م که ذکر آنها در این  ه استمورد استفاده قرار گرفت منبع 100

داوطلبان   هرفرنس اصلی در مطالععنوان رین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به تدر پایان هرچند در تألیف این کتاب عالی 

غزشی در ارائه صحیح مطالب صورت ل  واسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیاناً اشتباهی و یاقرار گیرد یک خ حقوق عمومی

م دگان از طریق آی دی تلگرازده و به اطالع نویسن  در هنگام مطالعه عالمتاینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است( گرفته)کما 

نده محترم باشد نیز در یاد خوان کند؛ و این نکته تر میتر و پخته ا غنی مسلماً کمک شما است که کتاب ر .یدسانرب 1و یا ایمیل زیر 

   .گذراندمی که این کتاب چاپ اول خود را 

 ه یکهزار و سیصد و نودوهشتهمن ماب 
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 حقوق کار
 

 ار حقوق کریف عت
قرن  در آغاز ن سیمونس .ندخود افتادکار هم نوعان  تفاده از نیرویکر اس ها به فنساناز اای ا کرد که عدهراه پیدم حقوق موقعی به عالَ زا، کار

  1.انددمی آن را تمدن کار، جدیددر تشریح تمدن ، نوزدهم

 : در سه بعد قابل بررسی است :رابعاد مختلف کا
  .فکیک کردکری و دماغی تجسمی و فه یدی و توان بار را میاز این دیدگاه ک  :ماهیت :اول

مادی  تمرده و یا خدکیب و یا تفکیک کرت، جاجابه، تولید ار خود کاالییاز طریق جسم فرد  : جسمیو  یدی •

  .دهدمیانجام 

مستقیم  طورهب لیوتحلهیتجزاسبه و حم، خویش و از طریق بیان توانایی علمی با استفاده ازاد افر ی: فکری و دماغ •

  .ندکنیرا انجام داده و خدمتی را ارائه مری کا یزارافنرم ی وابزارهای الکترونیکیا با کمک 

 مسیر  نظرزا  :دوم
  .نندکدا میدسترسی پینظر خویش به نیاز مورد ماًیمستق، ش خویشبا تالافراد  : مسیر مستقیم •

وض معین از  برابر پرداخت عران در که دیگ شودمیمتی ارائه کاالیی تولید و خد، کاراز طریق  : میرمستقیغمسیر  •

  .دکنناستفاده می آن

 رابطه ازنظر :سوم
مدیریت و نیروی ، )سرمایه خدمات د یا تولی گانهسه صرعنا، در این دیدگاه : مستقل روطبهر انجام کا •

 رأسا   ل خوده شخصی و ابتکار عمدهنده کار با سرمایجامو ان دنگیرمی د قرارد واحدر ی )مهم( سانی(ان

  .کندمی دمبادرت به تولی

ور تسدکارفرما ، در این رابطه .ستا یایرمروابط کارگری و کارفاز طریق  :ر از طریق دیگریاکام انج •

در این خصوص  .پردازدر میم وی به انجام کاو کارگر طبق دستورات و تعالی دهدمیرا  انجام کار

  .گویند (تابعکار )ر انجام شده را اک، است تبعیتناگزیر از  انجام کار چون کارگر در

پردازند که ائه خدمات میه تولید یا اری یا حقوقی باشخاص حقیق : ندکاست که حقوق کار موضوعیت پیدا می (ابعکار ت)بطهاردر 

، زندگی ینتأمه دماغی است که برای دارنده بازوی کار یا قو تنها، از طرف دیگر .کننداج پیدا میز احتیینبه کارگر امور، ای انجام بهتر این بر

 ؛داردیمد را برای انجام کار اعالم ت خوتبعی، فت مزدایدر مقابل در

 ادوقی قراردتفکیک ماهیت حقدر عنصر اساسی  .یردگمیار قرار ع حقوق کموضو حقوقی میان کارگر و کارفرما است که نقطه ایجاد رابطهال ح

 ار چیست؟حال با توجه به این نکات باید دید تعریف حقوق ک . استوقی ت حقعیتب، ار از دیگر عقودک

  . تابع تعریف کنیمبر کار  را قواعد حاکم این است که آن وق کارصرترین تعریف حقمعتبرترین و مختین نظر الذا از 

 

معنوی و فردی و مادی و  هاینیاز تأمیند انسانی برای که افرا استری یا جسمی الش فکتارت از ر عبکا :دکتر سید محمد هاشمی-  1

 .یندنماعی خویش میتمااج
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 انمیاط تنها وجه حقوقی ارتب این بدین لحاظ بود که .دندکرمی تعریف داد کارقرارحاکم بر  را قواعد کارقوق ح 19 و 18در قرون 

یعنی  .کار انسان است، ع اصلیهنوز جوهره و موضو :بنابراین .دیگر مطرح نبوده است توعاد و موض کار بوارداد کارگر و کارفرما قر

بگیرد ا در نظر آن راعی د فردی و اجتمحاکم بر کار انسان باید همه ابعا دعقوا یمم حقوقی برای تنظکند و یک نظاار میبرای دیگری کانسانی 

  .ایدنمع رابطه وض  الزم را در اینو قواعد 

ی دیگری کار انسان برادر همه موارد  ،ن نیز به آن شبیه استکه تقسیمات حقوقی ایرا یحقوقی رومی و ژرمن یهانظامدر البته 

بل دریافت ه برای دیگری در مقایی کهانانساکار بخشی از  ،شکلی و اداری و مدیریتی یبندمیسقت در یکبلکه ق کار نیست مشمول حقو

وجه  با ت .شودمی یس مربوط به استخدام بررحقوق اداری و در مباحث  در و برخی دیگر شودمی ر حوزه حقوق کار بحثد ندکنیمزد کار م

 :هتوان گفت کبه این مطالب می

 از این نظر که  .تر تابع« دانسحاکم بر »کااعد ا قوق کار ران حقوتومی فنی و ماهیت رابطه حقوقی نظرزاکار  در تعریف حقوق

  .گرددیم برد وعق قرارداد کار از دیگربه تفکیک حقوقی  ؟یستچ بعکار تا

 ن در حوزه قرارداد ایارفرماک و ی میان کارگرانبر روابط حقوق را قواعد حاکم باید حقوق کار موضوع ازنظرر حقوق کا در تعریف

  .ا تعریف کردبین کارگر و کارفرم فالتحل اخ تاًینهاع طرفین و فربوط به دفاع از مناهای مزمانینهادها و مک، شرایط کار، کار

گفت باید  است؟قرارداد کار  ارفرما در قالبک ارگر وارتباط ک، حقوق کار وعوضابطه حقوقی خاص مور از رآیا منظسوال: 

مالک اصلی  تواندقراردادها می د کار از دیگرادگفت تفکیک قرار توانمی ینوعبهاصلی حقوق کار است و ی هایکی از محور قرارداد کار عاًقط

ر نیست همه حقوق کا ،قرارداد کارت که جه داشاما باید تو .ا باشدرمرفمیان کارگر و کا روابط رتعیین چهارچوب حقوقی خاص حاکم ب در

  . قوق کار استموضوعات اصلی حر یکی از داد کاه قراربلک

 هوجو  چهره مشخص حقوق کارنحوی که به، اظ شده استرها لحمه کشوداخلی ه و قواعد المللیبینین قواعد حقوق کار در مواز یریگجهت

  .است حمایتی بودن قواعد آن طربیذ حقوقی یهارشتهتمایز اصلی این رشته از سایر 

ا توان آن رنمی شته باشدمایتی( را نداد و این وجه)حر وضع گرداقانون ک عنوانبهانونی وان گفت اگر قتیه مک رداین اصل آنقدر اهمیت دا

تمایز  وجه ها ومشخصه یکی از نوانعبهکار و برخی  م بر حقوقاصول حاک ناوعنبهرا برخی دن حمایتی بو . ق کار دانستقودر زمره ح

 :توان گفتمیولی  ،ندادهها بیان کراز سایر رشتهحقوق کار 

 : جوانب حمایتی بودن حقوق کار شامل موارد ذیل است

 در برابر   مریذیصل بپیک ا عنوانهبرا  اکارفرم ر وساوی میان کارگبود تاگر ن : و کارفرما ربری میان کارگکاستن نابرا -الف

که نباید دو طرف  ندهرچ ؛ استضع ن وای کار در تعدیل حقوق رسالت اصل، بپذیریم و آن بایدهم  گری رااصل دی ،این اصل

ت که اس درست .اده شوندرار دسطح قه و در یک شددر نظر گرفته  ورت دو طرف مساویص رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما به 

 .وضع شده استرگران قوق کاموارد برای حفظ ح رات در بیشتمقرراین لی کار استناد کند و اترربه مق تواندمینیز ارفرما ک

در جهت فراهم  یکارگر و کارفرما ( هر نوع توافق انیم یکاستن نابرابر نیاستثنائا  )در برابر ا : اساسن میه بر

مندرج در  یایاز مزا شیب ییایمزا یکه دارا یردادراق بیترت نی. بدکارگر  یبرا شتریکردن منافع ب

 ستیعکس آن درست ن یولکارگر باشد، معتبر و نافذ است؛  یکار برا یجمع مانیپ ایقانون 

ی از جهت جلوگیر کارگر حمایت از، حقوق کار فلسفه وجودیبنابراین .ی حقوق کار بوده استدی وجوانحمایتی بودن مب

ین به مفهوم االبته این امر،  .شودحسوب نمیمحقوق کار  ءجز، نداشته باشد  جنبه حمایتی د کهباش ونی هم قانر اگ واست؛  اوحق  تضییع

معین  را «یتابزارهای حمای »رینگذاقانوبلکه  رگر استکاا ب حق حتماً  ؛آید  وجود هبا کارفرم ارگر ومیان ک دعوایی که هر رنیست که د

     افته استافزایش ی روزروزبههایی که ان حمایت نه میزدر زمی                                                                                          .کند می

                یتافراد مشمول حما در مورد                 :ندکی م یدا وع اهمیت پضمودر دو    کارگر زایت حما
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 ه است بودو برقراری قواعدی  جهت بهبود زندگی کارگران همواره در کار حقوقول تح : افزایش حمایت هتج تحول در -ب

ن از ور شدبا د جیتدربه که اندنامیده «فهطرکی»ر را تحول ابرخی تحول حقوق ک رونیازا فراهم کند؛را بهتر  نکارگرا فعکه منا

   .کندتری میایت بیشطرف دیگر است؛ حم ازر تاز یکی از طرفین که ضعیفا لی قراردادهاصول ک

این رشته از مبنای تحول کلی  توصیف اگر برن ای .کنندف میتوصی وصف »پیشرو«با  احقوق کار ر برخی اوقات، توجه به نکات یاد شدهبا 

 هاآنتر یت بیشارگران و حمابهبود وضع ک دهندهنشان ههموار، کار نینکلی قوازیرا جهت  ت نیست؛رساددر مجموع ن؛ قوق صورت گیردح

 :نکته را در نظر داشت تی دوبایس همهنیا با .بوده است

( هاای از بخشدر پاره کمتدس ) جدید نسبت به مقررات پیشینارد که مقررات د دوجواردی مو رهایاری از کشوبسوق قدر ح : نخست •

کند و  خود استفاده «اری قانونگذ قح»از ند تواقانونگذار می، لحاظ حقوقی هم البته از .نداردهمنظور ک ارگرانامتیاز کمتری برای ک

  .ت را تغییر دهدمقررا

محفوظ نماند و به« مکتس »حقوق سب شده و به تعبیر مرسومکه امتیازهای ک ودش  ست سببن اممکادی یک کشور صاقت وضع : دوم •

  .ابدی هشکا

 ننوجوانان و زنا، ان مختلف مانند کودک یهاهورحقوق کار به گ یهات یاگسترش حم -ج:  
 هایپرسش، عبیرن تدر برابر ای . (مهم)داننامیدهررات کار را »حقوق طبقاتی« مقل نان مانند ژرژسوقدااز حقبرخی 

د یا از  رکاد آن عنوان یجا ازنظریدایش حقوق کار و پ  لهتعبیر را باید در مرح این آیا ن مطرح کرد؛ از جمله اینکهتوارا میی عددمت

این پرسش  رتدر آن صو، طبقه خاصی به وجود آمده استاز  دفاعر برای حقوق کا، یدایشه پکه در مرحلبگوییم  یگر؟ اگرجهات د

به  دارانسرمایهت وممقا باوجودارگر بود که ه کطبق، به نظر ژرژسل .د کرده استرا ایجا آن بقهم طید که کداآمی نیام به

بود را معتقدند که بهزیدانند؛ د میمردوکار  حقوق وردقوق طبقاتی را در مخی از حقوقدانان مفهوم حرب .مت گماشته آنیجاد ا

 دتأییدر آنان  .بستگی دارد زمامداران و کارفرمایان نیز ینیبروشنه به لک؛ بنیست هاآن یلبطحقجه مبارزه و یتوضع کارگران تنها ن

 هکته باید گفت ین نکرش اپذی اب .کننداستناد می وی«ان و کشورهای اسکاندینامل»آ ورهای از کشل برخوااین نظر به رویه متد

 گاهبهگاه، ات جمعیاکرمذ حلراهش سترو گپذیرفته شدن  دجوباوکشورها هم  نیاین حالت عمومیت ندارد و در خود ا نخست

های و جنبشمحصول مبارزات ، درآمده یصورتین ع به چندی وض وداگر در کشورهای مع، ومدو  .آیداب پیش میو اعتص مبارزه

ثر کاحددکان و زنان و وکارگران مانند ک های خاصی ازمقررات کار بیشتر برای گروه دهرچن .ته استگذش  و سدهی دکیدر گری کار

 هاآن بر  (هحقوقی کلمعنای )به م رشد که عنوان کارگ نیسااین مقررات شامل تمامی ک جیتدربه ا وضع شده بوده هرخانهگران کاکار

د یا زیت دیگری و در برابر دریافت محت نظر و تبعکار خود را ت انی کهکس رشتبیزه امرو دلیل بدین .ستاطالق اقابل 

 کشور مار د .وق کارندده و مشمول حقکارگر محسوب ش ، د یا بخش عمومیصوصی باشنخ بخشدر  د؛ خواهدهنمی انجام حقوق

 رات کارمول مقر« را مشهاهارگکا ران و کارفرمایان و »کلیه کارگ 1337سال کار  قانون .ستوال انن مهمینیز وضع به 

 هیچ قانونی در مورد 1320تا  1300 یهاسال :نه نموبرای ، زیرا .دتر بوین پیشرفتهشو از این جهت نسبت به قوانین پی دشمرمی

  : در این راستا .بود «صجاره اشخاعقد ابع ات» ه کارگر و کارفرمابطرارابطه کار وجود نداشته و 
ر بانخستین ای بر نوچستال و بیستان رمان و سایالت ک که والی ددگریمبرمانی فر به  نایرا درار ک د قانونجایاز اغسرآ

 :ادر کردص 1302ل در سا یفابیقال یهاکارگاهدرباره حمایت از کارگران 
 نبر آه را قدر منط سیانگل دولتنماینده ، اندر کرمی لندگی قاباف یهااهکارگدر شاغل ال سدرخ نراو پسن تراخد ضعیت ناگوارو

 ارک یالمللنیب نسازما .ه خود گزارش دهدمتبوع تدولو  "سلبرت توماآ"ی اآقار ک یلللمانیب ر تفد یردمین را به اول اوضاع ااشت تد

ن و مارالت کی ایوالل آورد. به عم ورب انان مزکان و نوجواز کود را ییهاتیاحم تاوردند ر آافشدولت ایران  ز برنیگلیس ت ان دول و

 :در کرادص 1302اه م رآذ رد ارر یفرمان ز،  تست دولادرخو بهچستان نیز وبل

، ار سپهسردت ضرکه دولت و ح سالما دین مبینورات تدسبق و بر ط، یلقا یهاهکارگاع کارگران ح وضصالا یاو بر سب ضرورترحب"

 :ددگریم  مزیر اعال  هنامنییآ،  دناداشتهنظر  رن را دآ  ههمیش ائه(یران )دام بقاهی اهنشوهای شارو ریاست نیر جنگ  وزی،  روزی  ستنخ
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ر ساعت د 8از  یشترب  ارندق ندح هاهگاکاریان این امفر. کاردباشیمساعت  8ی روز یافبیلقا یاهکارگاهن گراراام کتم ارک اعاتس-1

 .رندداوا  کار  بها  ر  ارگرانز کرو

 شت.دا  ندهاخو  تافیوز کار درربر یک  ابر  ار  نی دستمزد آلکرد و  ندهنخوا کار  رسمی کارگرانعطیل  ت  مایو اه  عدر روز جم-2

 .شوندشغول  مر  کا  به هااهگرکار این  د توانندینمال س10ز  ا  ترمکتران  ال و دخس  8از    رکمت  انرپس-3

 وع است. ممنیداًختلط اکم  یهاارگاهکشکیل اشد. تا بزمجد  ایتران بدخ اهرگپسران از کا  رگاهکا-4

ممنوع طلقا م گرراسرک نعنوابهان مرد نرکردکا اهرگن کاای در دزنادپرببکار  رگراسرکان وا عنب  دتواننیمن ازن ، انترخد گاهکار در-5

 است.

 گمارد.ب کار ه  را ب مار  گر بیرکارد  ی حق ندایارمچ کارفهی-6

جا به ن د از آیخورش  ورباشد تا ن  به آفتاب  ور  یاچهیرددارای   مناً ضرد. گی  اک قرارنمرطوب و نم  یهاقاتایا ین  مز  یرز  اید درنب  اهرگکا-7

 .بداتب  ندرو

ن بتوانند اکودکه دد که گرتعبی یحوه ن ارگران ب ک اهو جایگه باالتر باشد. کارگاف ک زاذرع  حدود یکدر ید ابالی ق (ار)دگاه ارک-8

 د.ننکار ک  یحتراهب 

ی تشداهو ب حیصح طه شرایچچنان  د؛آور خواهند به عملد یبازد رگاهاز کا هرماه رداریشه بهداشت رری یا مأموه بهداس اداررئی-9

 ".د داشتامر ارسال خواهنولیت سئم تهراً جن را فوو آیه  هتارش گز  شدباشده  ن  تایعر
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 مهم نکات
 (دکتر سید محمد هاشمی)است؛ قاضاو تعرضه انون قزار و اتابع بهمانند کاال  و دکار مبتنی بر آزادی اراده افرا ، برالتب لیدر مک ✓

()مهم .تاس  عیماجتالت ابا هدف عد  و اکیاشتردگی اد در یک زنالیت همه افرکار عبارت از تالش و فع لیسمدر مکتب سوسیا  ✓
  

 قوقح ظراز ناما «َعىانِ إِلََّا مَا سَسَنْ وَأَنْ لَْیسَ لِْلإِ » . کندکار باید نسان ؛ ااست حق و تکلیفکار ، الماه اسنگاز  : مهم نکته ✓

گری یاختیار د خود را درلیت افع )منفعت( ادیه افرک ستابه این معن نیز،  حقوقی از نظر . تاس نسل دوم جزء حقوقکار، ق شر حب

انجام تعهد و ن طرفیبنا بر توافق  دوطرفه این رابطه حقوقی  .پردازندبه انجام آن می ما(رفر)کا ت وییتبعت تح و دهندقرار می

 (ریرنجبابوالفضل دکتر ).باشدمی خت مزددارتعهد پکار در مقابل 

 هایویژگی ازاست و  رحقوق کاوابع جزء تر کاحقوق  پذیریانعطافو امری بودن حقوق کار  : گرینورش استوار سر کتر دکبه نظ ✓

که ست تر عراقی اهاشمی و دک محمدر سید تکر دنظ ، )نظر آزمونی .دشومحسوب نمیحمایتی بودن  کنار ردمستقل حقوق کار 

 (. حقوق کار استمستقل برای  گیژییک وخود کار  حقوق ییرپذطافعانو نیز  دن ی بوامر

 رما نوعیفو کار رارگان که میابطدر بطن ره ک ستودن حقوق کار این اب تیی اصل حمایدلیل توجیه : 1یبخشادل اصل تع ✓

کار  حقوق قواعد ،اساسبراین . قبولی قرار داردقابل  غیر نامتعادل وضعیت بطه درار اینن فیرو حقوق ط د داردوجوفاحش ی ابرنابر

 هنار ین ککه اایندلیل  ؛ بهستنیکارفرما دن کارگر با هوم برابر کرفیت از کارگر به مکل گرفت؛ اما حماف ضعیف ش رط حمایت از رظونمبه

ایجاد تحمیل شرایط طرفین  نظرنقطهی تعادل از ته شود و نوعسکا رابریبانین ا از هدف آن است که فاًرص بلکه  ،نیاست و نه عقال شدنی

د اننبزارهایی ما و شودکمتر( توجه می ندهرچ) رما نیزحقوق کارفلحاظ به به همین  .متعادل گردد یعونبهامتعادل ن هطاین رابشود و 

 بینیپیشکار  یجمعدستههای افقکره و توکان مذادیگر ام یسو ازو  شودمی بینیپیشاه یت کارگدیرکارفرما جهت م توسط رگکارراج اخ

ار ک ینحقوقی ممکن است قوان یهانظامدر  ،بر این اساس .استفرما نیز مدنظر منافع کار رگبه نفع کاری تیع قواعد حماوض که در شود می

  .ابدیا افزایش یش و کاه هاتیحما نای و ایط تغییر کندشر ب باناسمت آیدمیبه عمل  ارگرک نای ه ازیی کهاو حمایت
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  ویژگی های  گریسن رواستر ااز نظر دکت ست.ا د شن شاره ل اصاین ابه ر یگکتب د در ؛ استشده  مطرح ی سنگرواردکتر است راکب حقوق تاک این اصل در  - 1

ه نظر گرفت در زنیشد این موضوع  حطرم یزادل بخشی نتع اصلتی در تس گراابراین بن -صل تعادل بخشیبودن و ا یتیماح ل: اصتاس و موردار دک قو قح

 شود.
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 ز کاراناشی فات دولت و حل و فصل اختال
در که  انون کار تهیه کردندق برای نویسیکار و تأمین اجتماعی پیشسسه ر مؤنظران داحب ز ص ی اجمعز انقالب پس ا تنخس هایسالدر 

نظر  های کمیته سازش، مصالحه، داوری و دادگاه دررجع به نامم رچهااست  بحث ما درنک موای هفردی ک هایاختالف صوخص

 :نویس مزبوراس پیشاس بر . گرفته شده بود

 دهش ینیبشیپ شیوه انتخاب آن(کارگر و کارفرما )با شرح دقیق  ندهیکب از نمارمزش سا یتهکم اختالف در : لوا رحلهم 

 بود

 ع اختالف سعی در رف مأمور مصالحهبه نام  ()دارای شرایط ذکر شدهتیحصال مأموری با، فالنشدن اخت در صورت رفع : ه دومل حمر

  .کندبین آنان  ایهمو تنظیم صلح ناه بین طرفین ز طریق مصالحا

 البته رأیشده بود؛  بینیپیش نفیضی الطرداور مران ارجاع اختالف به نیافتن در ایجاد مصالحه امکتوفیق  در صورت: وممرحله س 

 . بود ویدع قاطع ور اصوالًاد

  ور ماز و نی راکمسائل  سدگستری و سه کارشنامرکب از یک قاضی دااید بود که بر مرجع دادگاه کا آخرین :مرحله چهارم

 نانآ کند و نظرکارشناسان مشورت با  ظف بود کهاما او مو .شدمی و صادر شاان البته رأی دادگاه به وسیله قاضی .ماعی باشدصادی و اجتاقت

 .شود جردر پرونده د

ارجاع  ازز یاساسی و پره نونعامل پایبندی به قابود، دو پوشیده ننویس دگان پیشهایی بر تدوین کننهای چنین راهکارچند دشواریهر 

 نتوامی ی اسالمیاره مجلس شوقدیمی دولت بالیحه ت حل را درتأثیر این راه .ته شودر گرفدر نظاین راه حل شده بود  دگاه سببختالف به داا

 .داد حیجمقرر شده بود، تر 1337 سال کار انند آنچه در قانونحل اختالف را به م گذار نهادهایاما سرانجام قانون ید،د

 1۶۶و  1۶۴، 157در مواد  دیا، بده استیاد ش 13۶9ف در قانون کار ختالز آنها با عنوان کلی مراجع حل اایی را که ار نهادهم بحاکقواعد 

  .نون جستجو کردته جمعی کار( این قادس  هایذاکرات و پیمانم :فصل هفتم) 1۴3و  1۴2( و مواد الفتخامراجع حل  :منه لصف)
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 کننده  ضای رسیدگیعا ع مراج 

 

 

 هیأت تشخیص 

 1-اعیکار و امور اجتم ینده وزارتیک نفر نما. 

 2- ی اسالمی کاراهاروشهنگی کانون هما بان به انتخنفر نماینده کارگرا کی. 

 3-  ی های صنفنتخاب کانون انجمننماینده مدیران صنایع به ایک نفر

ا، وزارت کار و هکار هیأت ان زیتوجه به مزوم و با ت لروصدر  .ایان استان رفرمکا

ستان سطح هر ا تشخیص در اند نسبت به تشکیل چند هیأتتوامور اجتماعی می

 .نماید«ام اقد 

 

 

 ان تساهیأت حل اختالف 

 1- کار  یاسالم یشوراها یکارگران به انتخاب کانون هماهنگ ندهیسه نفر نما

کارگران  ان ندگینمامع مج ایکارگران  یصنف یهاکانون انجمن ایاستان 

 منطقه یدهاواح

 2- هقمنط یاحدهوا ران یبه انتخاب مد  انیرماکارف ندهیسه نفر نما. 

 3- یدادگستر سیو رئ یعتمااج کل کار و امور ریددولت )م هند یسه نفر نما 

 آنها( ندگان ینما ایمحل و 

 

 

 ن عدالت اداریوادی

 دلبلایا دادرسی علی  قاضییک  :شعب بدوی 

  البدل و دادرس علیضی دو قا :نظرشعب تجدید 
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 فمراحل حل اختال

 

 

 

 

 :اول

 حل اختالف فردی

  

 :اول

 سازش 

ز شی اان هوز کرآمکا ا و کارگر یافرمراکردی بین اختالف ف هگون ره

 های دستهای فردی و پیمان اجرای قوانین و مقررات کار، قرارداده

کارفرما و ین قیم بسازش مست قد در مرحله اول از طریجمعی کار باش

« ...حل و فصل خواهد شد  ...هاارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنک

 (1۵۷)ماده 

 

 

 

 

 :مود

  ع مراجی در رسیدگ

 الف حل اخت

 

 هیأت تشخیص در  یودگی بد یرس :الف

ماده ) جع رسمی هیأت تشخیص استدر صورت عدم سازش، نخستین مر

آن الزم االجرا اریخ ابالغ ز تز اروپانزده  زاتشخیص پس  هایهیاترأی » .(158

 بهت ایشکک از طرفین حق صورت اعتراض، هر ی از آن در« که پس ...گرددمی

شود یبی که مالحظه میترت هب .(159 اده)م .شتخواهد دا اراختالف ل هیأت ح

ل و در ظرف مدت معین قابطرف هیأت تشخیص غیرقطعی  تمام آراء صادره از

هیأت داوری ر را به عنوان ن هیأت مذکوتوا، میاین روی زاشکایت است؛ 

 .ی کردلقت اجباری

  فتالاخشی در هیأت حل رسیدگی پژوه :ب

حل اختالف بوده و آراء آن  یینها رجعه مبه منزل( 1۶0ده ام) اختالف هیأت حل

این هیأت در ترکیب  .(159ماده الزم االجرا خواهد بود ) پس از صدور قطعی و

تری محل( را دارا است و از نظر )رئیس دادگسیی و قضاد یک عضوخ دولتی

 و ستقضایی ای ظاهر رادا( 1۶5کم )ماده ور حو صد ( 1۶3تا  1۶1دگی )مواد رسی

اما  .(1۶۶باشد )ماده جراء میم دادگستری الزم االاکحارای اج یلهام آن به وس احک

یت ر قطعمؤثر ب ییاکه رأی عضو قضشود مذکور مشاهده نمیای در مواد قرینه

اکثریت مناط اعتبار  رسد که رأیسکوت قانون به نظر می اب .حکم باشد 

 .بودخواهد 

 

 

 

 

 

 

 :مدو

 

 

 

 رسیدگی به  :لوا

 جمعی درف ختالا

اجع حل  مر

 :اختالف

 ری( در هیأت تشخیص )میانجیگ رسیدگی و اظهار نظر :الف

ی جمعی کار و یا هایا پیمانار و قانون ک دادر صورتی که اختالف نظر در مورد مو

 تعطیل هپیش آید و منجر باست طرفین مذاکره جمعی کار موضوعات مورد درخو

ران شود »هیأت گکار یوید از س تولدی گر و یا کاهش عمرامن حضور کضکار 

های  انو یا سازماز طرفین ساس درخواست هر یک یص« موظف است، بر اتشخ

ورد رسیدگی قرار دهد و اعالم را سریعاً متالف موضوع اخ ،کارگری و کارفرمایی

 .(1۴2ماید )ماده نظر ن
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 اختیاری(  یرتالف )داوخحل ا هیات رداعالم رای دگی و رسی :ب   یعجم اختالفحل 

ذیرد پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپ رفینز طا کتی که هر یصوردر »

( 581ع ماه وضواز تاریخ اعالم نظر هیأت تشخیص )م زظرف مدت ده روتواند می

هیأت حل اختالف  .نماید  مراجعه و تقاضای صدور رأی ...ختالفهیأت حل ا هب

گی و سید ی رجمع پیمان دسته ردع اختالف ضوه مواً بروفاز دریافت تقاضا پس 

 .(1۴2ه کند« )تبصره مادمی ا نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعالمرود خ یرأ

 

 ف دهای هیات حل اختالشنهای که پیورتص در» :ی(راباتخاذ تصمیم دولت )داوری اج :دوم

گزارش امر  هت بالفاصلوظف اساعی ممتره کار و امور اجقبول واقع نشود رئیس ادارد مو ظرف سه روز

ن در صورت لزوم، هیأت وزیرا .د ه وزارت کار و امور اجتماعی اطالع دهبزم ال ذ تصمیمتخات اا جهر

ره ساب کارفرما اداه مقتضی بداند به حوی که هر نحا بر اهکارگ دراف ادامه دتواند مادام که اختالمی

 .(1۴3نماید )ماده 

 اشی از سه ن اف رختالز ابروقانونگذار  :کار یختالف جمعد حل ادر مور کات قابل تاملن :سوم

 :داندمنشأ می

o ار؛ ختلف قانون کدر مورد مواد م  اختالف نظر جمعی 

o   کار؛  جمعی  ان دستهمیپاختالف نظر جمعی در مورد مواد 

o رفین حین مذاکره در مورد مواد پیمان جدیدف طاختال.  
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 1  نکات مهم
 ف صالحیت خواهد در این صورت هیات حل اختال : تشخیص و هیات حل اختالفات هی صالحیتختالف در ا ت در صور

لف د، هیأت تشخیص مکح به رسیدگی بدانصال ص راأت تشخییه ف،الختت حل اچنانچه هیأ ر،کاآیین دادرسی 15 دهمامطابق  .داشت

 .باشدتالف میأت حل اخبه تبعیت از تصمیم هی

  خود را   هر دو مرجعدر صورتی که  : با شعب دیوان عدالت اداری کارف رجع حل اختالین مب ت یدر صالحاختالف

به رسیدگی بدوی جع اعالم صالحیت و مرهر درتی که وص  در لصواال لیع آید؛ زیراینمارضی به وجود عت؛ لح به رسیدگی بدانندصا

حث صدور آرای متعارض پیش ت بصورکه در این  دکننیمضی صادر وده و رای مقتدعوا نم ماهوی بهمایند مبادرت به رسیدگی ن

 دی(قبا)دکتر حسین  .ر صالحیت جدا استآید که از بحث اختالف دمی

 را صالح به  اختالف کار خود  شایستگی مراجع حل به  ستریجع دادگامرر یاس اومی یای عمهدگاهداه در صورتی ک

، پرونده را 29/1/1379الب در امور مدنی مصوب انقو  های عمومیگاهادد یین دادرس قانون آی 28اده تناد مبه اس  د؛ رسیدگی ندانن

 کار( آیین دادرسی 17)ماده .استالتباع امزال ورالی کشرأی دیوان ع؛ ودرسال خواهند نمر اان عالی کشوشخیص صالحیت به دیوبرای ت

 نونقا 1۶طبق ماده  : ارک فحل اختالو مراجع  ستریالف دادگی حل اختدر صورت اختالف در صالحیت بین شورا 

 آیین دادرسی کار( 18 ماده ).رفتار خواهد شد 18/۴/1387شوراهای حل اختالف مصوب 

 وزه یک اداره کل فاه اجتماعی در حو ر کار تعاون،  ت راداا رضار همعتالف کحل اخع اجکه بین مراردی وم در

 آیین دادرسی کار( 20هماد ).باشدع میابتاالالزمنظر اداره کل مزبور،  : حقق شوداختالف در صالحیت محلی م

 ر ف دتالره کل اخداا ی در حوزه دو اعجتمرض ادارات تعاون، کار و رفاه اچنانچه بین مراجع حل اختالف کار همع

 آیین دادرسی کار( 21ماده ).باشدم االتباع میکار و جبران خدمت الزنظر اداره کل روابط  : شودی محقق ل محت یحالص

 و

 و

 و

 و
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 خودسنجی 
 شروع می شود؟  جدید کار« از چه قرنی از نظر سن سیمون »تمدن .1

 قرن هفدهم   -الف 

 قرن هجدهم    -ب 

 قرن نوزدهم    -ج 

 قرن بیستم    -د 

داند که به اهلی کردن طبیعت  تمدن کار یعنی تمدن تولیدکنندگانی می تمدن جدید، آن را نوزدهم، در تشریح غاز قرن .  سن سیمون در آ گزینه ج صحیح است 

ر، خود را از دیگر  رساند و با انجام کاسانیت خود را به اثبات می ید، انسان از طریق مبارزه با طبیعت، راهم کردن و انسانی کردن آن، ان پردازند. در این بینش جد می 

 کند. ت به موجودیت، ویژگی برتر و آزادی خویش اعتماد به نفس پیدا می و بدین وسیله نسب   سازد ان متمایز می ندار جا 

 باشد؟ جنبه از »مفاهیم کار« میتعریف ذیل اشاره به کدام  .2

 باشد.« برداشته  عقالیی درت که با کوشش و جهد توام بوده و نفع »کار عبارت از فعالیت ارادی انسان اس
 وم اقتصادی مفه   -الف 

 وقی هوم حق مف    -ب 

 سیاسی  -مفهوم اجتماعی    -ج 

 مفهوم فلسفی    -د 

 در برداشته باشد. نفع عقالیی  ه با کوشش و جهد توام بوده و گزینه د صحیح است. کار عبارت از فعالیت ارادی انسان است ک 

 سازد؟ کار، کدام مفهوم کار نمایان می ر روابط »تبعیت« د  .3
 مفهوم اقتصادی   -الف 

 مفهوم حقوقی    -ب 

 سیاسی  -تماعی هوم اج مف    -ج 

 مفهوم فلسفی    -د 

به انجام آن  تحت تبعیت ویدهند و در اختیار دیگری قرار میبه این معنی است که افرادی فعالیت خود را  مفهوم حقوقی:گزینه ب صحیح است. 

 د. پردازنمی

 باشد.می رداخت مزدتعهد انجام کار در مقابل تعهد پ فق طرفین وبنا بر توا رابطه حقوقی دو طرفه  مهم: نکته

 باشد؟ »قانون عرضه و تقاضا« ناشی از دیدگاه کدام یک از مکاتب می .4
 مکتب سکوالریسم   -الف 

 برالیسم تب لی مک   -ب 

 مکتب سوسیالیسم    -ج 

 مکتب سوسیال دموکرات    -د 

ت و سودجویی قی بوده و برای ایجاد ثروکار فاقد جنبه معنوی و اخالاز رنسانس است؛  از دیدگاه مادی که مربوط به تفکر بعد حیح است. گزینه ب ص 

 و ارضاء احتیاجات مادی و رفاه افراد می باشد:

  ،تقاضا است؛عرضه و  ی اراده افراد»فردگرایی« و همانند کاال تابع بازار و قانونی بر آزادکار مبتن در مکتب لیبرال 

 اشتراکی با هدف عدالت اجتماعی است. ش و فعالیت همه افراد در یک زندگیرت از تالکار عبا در مکتب سوسیالیسم 

 از نگاه کدام مکتب هدف کار، عدالت اجتماعی است؟ .5
 مکتب سکوالریسم   -الف 

 برالیسم تب لی مک   -ب 

 مکتب سوسیالیسم    -ج 

 مکتب سوسیال دموکرات    -د 

 ا هدف عدالت اجتماعی است. راکی ب و فعالیت همه افراد در یک زندگی اشت   در مکتب سوسیالیسم کار عبارت از تالش   حیح است. گزینه ج ص 
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 حقوق اساسی

 

 .حقوق اساسی  مبناییو  نکات مهم

 (95ال دکتری  و)سی:بندی جدید از حقوق اساسمسیتق 

امی نهادها دگرا تماسی نهااست؛ مطابق حقوق اس  دولت قانونمدارن یا پاردایم حاکم بر حقوق اساسی نوین گفتما سی نهادگرا؛حقوق اسا :اول 
را جز در  های بنیادینحدید حقوق و آزادیامی حقوق بنیادین باشند و هیچ یک از نهادهای سیاسی حق تباید تابع قواعد حقوقی بویژه قواعد ح

ان ن به میجدید سخندارند. هر زمان که از وجود ضمانت اجرا در حقوق اساسی  بینی شده در قانونخاص و پیچیده پیش  های  آیینچهارچوب 
که توسط دادگاه قانون شود. این امر اعمال می دادرسی اساسی و توسط قاضی اساسینهاد می آید منظور ضمانتی است که در چهارچوب 

د ی می شوسوی دیگر از آنجا که رویه ها و نظریه قضات اساسی در حکم قانون اساسی تلق برخوردار باشد. از استقاللال می شود باید از ماسی اعاس 
 ر در آنها را خواهند داشت.اختیار تغییر و تجدیدنظ قوه موسس یا قوه بازنگریتنها 

صورتی که حقوق شهروندان است. در حقوق و آزادی های  توجه به یبه معن و آزادی های بنیادین(؛ حقوق اساسی جوهری) حقوق دوم:
با یک دیدگاه  بنیادین قایل نخواهیم شد اما اگر هایدی ها و حقبحث آزابرای م اساسی را صرفا فن قدرت بدانیم؛ طبیعی است که جایگاه چندانی

ی خود درنگ دی ها در نوشته هاهی است که گنجاندن مبحث آزایآزادی و قدرت در نظر بگیریم بد تلفیقی حقوق اساسی را دانش سازگاری میان 
 ی شود.یاد می  ی سازاساسنخواهیم کرد. البته این روند گنجاندن آغاز شده که با عنوان 

 به مطالعه روش اکتساب اعمال و امروزه نمی توان تنها حقوق اساسی را لویی فاوروانی چون به نظر اندیشمند  حقوق اساسی هنجاری: سوم:
فه عنی اضارا هم به موضوعات دوگانه حقوق اساسی اضافه کرد ی عنصر سومیکرد بلکه باید دی و گروهی محصور انتقال قدرت و آزادی های فر

کاش پیرامون حقوق اساسی هنجاری متکفل کنقوق اساسی هنجاری می گویند. کردن هنجارها یا منابع حقوق اساسی؛ حتی برخی به آن ح
در تکاپوی حقوق اساسی و  -تر هاشمیسه کتاب حقوق اساسی یک دکت.)این سه نظر از اسرهای مرجع در حقوق اساسی اهنجنظام منابع یا 
 ر گرجی ازندریانی اقتباس شده است(ومی دکتمبانی حقوق عم

 :حقوق و بنیادی:  نبایدها وبایدها هنجاری:  یتی و حکومتی،نهادها و مقامات حاکمنهادی: یک جامعه سیاسی با سه جلوه حقوق اساسی در  نکته
 رات توسط لویی فاورو ارائه شده است.کند. این نظجلب توجه می ها و حقوق بشرادیآز

 عادی به وسیله قانون اساسی: ترل قوانین شیوه های کن 

د. اد شانسه پیشنهرامانوئل سی یس در زمان تدوین قانون اساسی ف این نظر نخستین بار توسط -کز: بررسی توسط یک نهاد سیاسیشیوه متمر
 این روش در کشورهای رومی ژرمنی دی با قانون اساسی به وجود آمد.ی انطباق قانون عایات قانون اساسی( برای بررسمطابق این پیشنهاد یک )ه

 اعمال می شود.
 در کشورهای انگلوساکسون مجراستوه غیرمتمرکز: کنترل قوانین عادی توسط دادگاه عمومی که شی

ده و باید پیش از انتشار اجباری بو ن اساسیس پارلمانی توسط شورای قانوهای مجالرگانیک و نظامنامهین اکنترل قوان نکته تطبیقی:
که از سوی برخی مقامات شوند رد. اما سایر قوانین در صورتی توسط شورا بررسی مینون اساسی قرار گیا مورد مالحظه و بررسی شورای قایا اجر

 ند.به شورا ارجاع شو نمایندهت شصو همچنین  هر یک از مجالسسای وزیر و رؤ ترئیس جمهور، نخسنظیر 
 نون اساسی است.م رومی ژرمنی از طریق دادگاه قابرخالف نظا -د

 شود؟نون اساسی از سایر اعمال هنجاری محسوب نمیسوال: کدام مورد از وجوه تشخیص قا 

 وه بازنگریشی -الف
 کلیت و جامعیت  -ب
 جارها بر کلیه هن برتری قانون-ج
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 قوه موسس و واضع آن-د

تی ز سایر قوانین و حنون بنیادی در جایگاه باالتری اقانون اساسی این است که این قا ت. چرا که از وجوهگزینه ب صحیح اس ریحی: تش سخپا
ری و تجدیدنظر آن هم به د که بازنگبجایگاه خاصی قرار داشته که این امر را می طلمصوبات پارلمان دارد و ضمنا قوه موسس واضع آن هم در 

 ی نشود.و از طرق عادی بازنگر باشد  سبک خاص

 دستورگرایی : 

 سی نوشته می باشد.ا نهضت قانون اساسی، مشروطه گرایی)نه مشروطه خواهی( یا تصویب قوانین اسابش یی جنستورگرایی به معنانهضت د

constitutionnalisme روسو به ژان ژاک  »قرارداد اجتماعی« اثر سی به ویژهشته های سیابر اثر نو 18قرن ساسی که از نیمه یا جنبش قانون ا
ر قانون اساسی در محدود ساختن قدرت سیاسی و پایان دادن به استبداد از راه تدوین و استقرا ستارخوا دموکراتیک است که جود آمد؛ یک جنبشو

 که معلول نظر شکلی( استنوشته)از  ف با قانون اساسیگرایی مترادجنبش دستور باشد.کشورها و تجدید سازمان سیاسی آنها می 
خود فئودالیته به تنهایی نمی توانست پاسخگوی نیازهای جدید باشد و بنابراین  دورهبر  بود و قواعد حاکم به انقالب صنعتی های مربوطدگرگونی 

 یم کند. ادی را تنظیاسی و اقتصمعقول تر روابط س به شکل مشخص تر، به خود شکل حقوقی ویژه ای را طلب می کرد تا بتواند 

ایی ملل اروپا از زیر یوغ نظام فئودالی پدیدار ا رهکه بدوران رنسانس است زه و از ابداعات پدیده تا ایی عمدتانکته: دستورگر

 ا گرفتند.شهرهای کوچک ر-های بزرگ و پرجمعیت جای دولتوده( و دولتشد)مرتبط با سوال دکتری ب

به مفهوم امروزی باستان یا دولت  ان یا مصرهای ایرتدولت به صورتی شبیه دولوپا مفهوم پانزدهم میالدی در ار از سدهنکته: 

گردد. با تشکیل دولت صفویه آغاز می شود؛ در ایران نیز این امر)دولت به سبک امروزی یا مفهوم دولت مدرن(ر میآشکالمه ک

 شود.ر کشور مستقر میی مشروطه دقانون اساس همزمان با تصویب انقالب مشروطیت واما دستورگرایی با 

 یسیقوای تاس  وه موسس وق : 

ک قدرت سیاسی به ، قانون اساسی متن نوشته شده توسط ی)سوال دکتری(1امانوئل سی یسز دیدگاه د؛ اره شدر صفحات قبل اشا همانطور که 
قوای تاسیسی یا وجود می آورد  ین قوه را بهباشد و قوایی که امی (95 سوال دکتری-عباسیقوه مؤسس یا قوه ایجاد کننده)بیژن نام 

که متعلق است به ملت و قوای تاسیس شده هم قوایی  قدرت سیاسی است ع یکر قطد. قوه موسس به طوشونامیده می ای ایجاد شدهقو

وسس ی یا قوه مقوه بازنگرا دهد که به آن اصطالح ام میهم همین قوه انج و منفگ از یکدیگرند.)بنابراین تجدیدنظر قانون اساسی را چندگانه

ه نباشند.( بنابراین قوه موسس حق تدوین و تصویب قانون زند الهاآن بعد از گذشت س  مکن است اعضایهر چند که م شودگفته می ثانوی
 یس نظریه قوها داراست. هر چند سی وی( ریا قوه موسس ثان ستین( و یا تغییر و بازنگری)قوه بازنگری در قانون اساسیاساسی)قوه موسس نخ

لستان، قوه موسس را طرح کرده است. تاثیر قوق اساسی انگخش حدر بتاب روح القوانین دهد اما منتسکیو هم در کیموسس را برای اولین بار ارائه م

ون بازنگری قان این قانون ابتکار در برابرشاهده کرد: زیرا م قانون اساسی سال سوم انقالب فرانسهتوان به روشنی در  عقاید سی یس را می
 .ه و تصویب نهایی آن بر عهده مردم استلس موسسان ویژر مجختیامورد بازنگری در انصد نفر است و تدوین مواد اساسی با مجلس قدما و مجلس پا

 .قوه ای فراحکومتی استموسس در حالی که قوه  قوای تاسیسی قوای حکومتی هستند  نکته:

 است.ه گانه محصول قانون اساسی سی محصول قوه موسس و قوای س ن اساقانو نکته:

نون اساسی)مجلس موسسان معروف به ی جمهوری اسالمی ایران مجلس خبرگان قاسس در ایران: قوه موسس در اولین قانون اساس قوه مو نکته:
 مجلس خبرگان( بود.

سی اشاره شده به اصل بازنگری قانون اسا این قانون 177ساسی بود و در اصل نگری قانون اشورای باز 13۶8ی سال اساس  قوه موسس قانون :نکته
 است.

 ؟ امانوئل سی یسس توسط چه کسی ارائه شده استقوه موس نظریه  سوال دکتری دانشگاه آزاد و سراسری:
 صویب شد.نسه تامریکا و در فرا اولین و دومین قانون اساسی به ترتیب در

  کدام اندیشمند به ای تاسیسی نخستین بار توسطوسس و قو: اصل تمایز میان قوه م96سراسری سال سوال دکتری 

 ریه علمی مطرح شده است:عنوان یک نظ

 نهگزی کجان ال -د              سی یس -ج             آکویناس -ب        سکیومنت -الف
 ج صحیح است. 

 

 
 بقه سوم چه کسانی هستند«ت:»طاین عنوان اسامانوئل سی یس با هم کتاب م - 1
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 (ت ارشد و دکتریمستخرج از سواال)وق اساسیهم حق نکات م

  
 یم م اعمالسیله خود مردتقیما به وهم مسو دم ایندگان مروسط نمت همموازی دو وجه  هقدرت سیاسی ب ستقیمنیمه م کراسیر دمود ✓

 .شود

 .ارلمان استر پ بارگوی کارکرد خود در بخگوی مردم و دولت پاسخپاسان ملارپ  در نظام پارلمانی ✓

 .استنسبی قو کیانی متناسب با تفکه پارلممجری است وبا تفکیک مطلق  مجریه ریاستی متناسب ادر نظام تفکیک قو ✓

یک دارای سیاست  هر یونس دراما دولتهای عضو کنفاست؛ ا کزجی متمرای سیاست خاردولت فدرال دار ه(رچمرکب)چند پاتهای دولدر  ✓
 .مستقل است خارجی

 .استقالل ی استبیرونی به معنا معنای اقتدار و حاکمیتحاکمیت درونی به  دولت کشور مفهوم ندر بیا  ✓

ا به همه پرسی ونی رناق ی تصویبت قانون اساس ر مهم با رعاییابساند در مسائل ور می تورئیس جمه ایران، یظام جمهوری اسالمن در ✓
 .ردبگذا
ه های سیاسی سپاه حق عضویت در گرو نابراین اعضای ارتش وهستند؛ بری بهرتحت امر مقام  ایرانی مسلح جمهوری اسالمی وهانیر ✓

 .ت سیاسی ندارندق فعالید و حندارنرا 

نمی بت با نای ظهار نظر کنند و ازکشور ا جیی و خاره مسائل داخلدر همحق دارند  اننمایندگ ایراناسالمی  وریه جمهمقنن قوه در ✓
 .ار دادده اند مورد تعرض و مواخذه قرکر رظنبب نظراتی که اظهار توان آنها را به س 

 .ل نمی شودکفایت عزرای عدم به صرف  روشود اما رئیس جمه عزل می عتمادعدم اوزیر با رای  ح؛در بحث استیضا ✓

 .کندجویز مین تانوقکه مگر در مواردی  استمصون  ضعراز تاص کن و شغل اشخان، مال، مسیت جیثح  ✓

ارجی عوض خو کمک های بدون ی و گرفتن و دادن وام استخدام کارشناسان خارج امور،بر  یمارت مجلس شورای اسالدر حق نظ ✓
 .تصویب مجلس باشد باید با

قانونی را ای ح هرو طحق استرداد لوایح  انند،دبح که صال ان، در صورتیدولت و نمایندگ ،سقانونی به مجلطرح های لوایح و در مورد   ✓
 .دنب نهایی از مجلس دارقبل از تصوی

لفی که ختکمه و ثبوت جرم و دون محااست بل آن از مقامی که شاغقاضی را نمی توان  اسیقانون اس 171و  164به موجب اصل  ✓
 .می ضامن استن اسالیزوام طبق مضوع یا در حکتقصیر در مو ورتص  رزل کرد ولی دال است عوجب انفصم

ام ی عالی پس از تایید مقت شوراای عالی می رسد و مصوباشور بیشوراهای فرعی به تصوتشکیالت  ،ی امنیت ملیعالای رشو در   ✓
 .جراسترهبری قابل ا

 .ستا ممنوع القها و شکنجه مطب آزادی قاید، سلتفتیش ع ،می ایرانمهوری اسالدر نظام ج  ✓

 یعالرت دو قجمعیت، سرزمین  :ازرتند ابع لت کشورناصر اصلی دوع  ✓

 .مخالفتی داشته باشدون اساسی فدرال نباید با قان عضو یاقانون اساسی دولت ه ،در دولت های فدرال   ✓

 .ارلمان استبرابر پ  د خود دروی کارکرگاسخی مردم و دولت پ ان پاسخگورلمپا ،یدر نظام پارلمان  ✓

 .واستی قنسب کیکلمانی متناسب با تفه پاریرمجمطلق و سب با تفکیک متنا ،ریاستییه جرم ✓

 .تری نداردت، هیچ یک بر دیگری برردمند؛ به همین جهمنبعث از م دو ره قوه مقننه و مجریه، در نظام ریاستی  ✓

ستقیما مردم و هم م ایندگانتوسط نم همموازی دو وجه اسی به ی، قدرت سه مستقیممدر دموکراسی نی  ی،دموکراسفهوم یان مدر ب ✓
 .اعمال می شود مردم طس تو

 .ن ممنوع استانوق عروع افراد حتی با وضسلب آزادی های مش راریاضطیط ارش در  ✓

می ون معین ی که قانو ترتیب مکتگیر کرد مگر به حتوان دس نمی  کس رات و هیچبرائت اس اصل بر  اسالمی ایران در نظام جمهوری  ✓
 .کند

دگان است و تیضاح وزیران حق نمایناس ل ووسئ لیه امور حق مجلس ودر ک صحتفیق و حقت المی ایرانمهوری اسمقننه جه در قو ✓
 .واخذه قرار داد، مورد تعرض و مده اندرا به سبب نظراتی که اظهار کرها نآ نمی توان

از قبل  اری ی قانونایح و طرح هاسترداد لو، حق اندکه صالح بدان در صورتین، یندگاو نمالت ود ،طرح های قانونی د لوایح وموردر   ✓
 .رنددا سمجلتصویب نهایی از 

 و  ✓

 و ✓

 و ✓

 و ✓

 و ✓
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 حقوق اداری
دیگر حقوق  از سوی .دهدیمورد بررسی قرار را م های اداریانو روابط میان سازموابط اداره با مردم حاکم بر ر د قواعحقوق اداری 

ابط حاکم را رو ه واداری حاکم بود هایتگاهر دس رفتاو بوده که بر اعمال  حقوق خصوصیقوقی متقاوت با قواعد قواعد حه جموعری مداا

 .کندیمد تنظیم و تنسیق با افرا

 : ستاه استفاده قرار گرفتق اداری بیشتر مورد اصل در حقو دو

قانون بوده و ادارات از حدود داری باید در چهارچوب ان اازمس  یهاتیالفعکه اعمال و  به این معنا : ت قانون بر ادارهاصل حاکمی  ❖

 باطبایی موتمنی()دکتر منوچهر ط.شوندن جخاررات اجرایی خود و اختیا هاتیحصال

 .باشدیمکمیت قانون اح ع، تضمین تحقق اصلکه در واق : بر ادارهارت قضایی ظاصل دوم، ن ❖

 :ودش ام مینجست اکن اممبه دو صورت  اصل نظارت قضایی معموالً

 .شودانجام می تانگلسانساکسون مانند گلوی انورهار کشد ی عمومی دادگستری کههادادگاهنظارت از طریق  -1 •

ستقل وجود ا مجریه و یا میه ی وابسته به قضاییآنها یک نهاد عال أسرری که در ای ادهادادگاهظارت از طریق ن -2 •

 الت اداری در ایران(دیوان عد سه وفرانر دولتی در کشومانند شورای ) .دارد

 گر حالتیو برخی د ردیگیممحل صورت  ندگان دولت مرکزی درمایق نریکه برخی از ط اردود دم وجری هیگی دهانظارتلبته در این میان ا

اصل اشد)بیمان لمپار ق بهعلحاسبات که متدولت و کابینه، نظارت دیوان م اسی پارلمان بر یس  دارد؛ مانند نظارت ارت سیاسی یا ادارینظ

و نظارت  .کندیمی نظارت ی ادارهاسازمانبر  ه وبوده نظر قوه قضایییر که زشور کل کی سازمان بازرس  نظارت اداری .ی(قانون اساس 55

ی ترل دک)سواا(ی شهر و روستمانند شوراهای اسالم) یمحلمات بخشدار( بر مقا و ستاندار، فرمانداراکشور )طریق وزارت  ت مرکزی ازلدو

 ی( رسراس

 حقوق اداری ی مربوط بههاهینظر

 (96می عمودکتری حقوق وال ی)سدوگ لئونومی عمنظریه خدمت  : اول

ین نظریه بوده  پیرو ا که وردوبب مکت .مت عمومی استحقوق اداری حقوق خد گاه بوردو،شدوگی رئیس دانشکده حقوق داناز دیدگاه لئون 

اعمالی که ) یگریتصدمال و اع( شودیمنفع آن شامل همه اقشار لت دارای قدرت بوده و دوی که الاعم) یتیکمحادر اعمال  معتقد است؛ دولت

و بخش  ف دولت را به دیظاتفکری که امور و و اساساًو  شودینمه ( خالص دهدیمصی و برابر با آنها انجام انند اشخاص حقوق خصوه مت بدول

عمل الک می مموصحیح نبوده و بایستی خدمت ع دباش ینمدارای مسئولیت ت ر دولرتت برر قدباو به اعت کندیمحاکمیت و تصدی تبدیل 

ن برطرف کرداداریِ  دوگی وظیفه و کارکرد 1.رفته شدیپذ بالنکو 1873فوریه سال  8ی رأخدمت عمومی در  ریندکت .تها قرار گیرددول

این نظریه  .مطرح کرد عهافراد تشکیل دهنده جام مبستگیه بل ومتقای وابستگ نیتأمبا هدف ا به خاطر نفع عمومی و ر یازهای جامعهن

  .قرار دارد؛ مطرح کردشخص عمومی  یم یا غیرمستقیم بر عهده یکنفعه که به طور مستقالمام عنوان فعالیت ع به ی راعمومدمت خ مفهوم

 :بارتند ازکارکرد اداره ع یندو ویژگی مهم ا

 عمومینفع  خدمات دارای نیتأم*

 سط یک شخص عمومیومومی تع خدمتجام ان*

 
ی به در وپ .شد ح، مجروشدیمنده راازی بوردو سانه دولتی تنباکوخن کارالت که از جانب کارگربه دو گن متعلقک وابه وسیله ی باندر خیا ی بود کهاچهبختر بالنکو د - 1

داری اوق بنای حقی زیر رأاین شد و لیت مدنی مسئو و حکوم به پرداخت خسارتلت مت دودر نهای .ارت نمودخسای ان ادعارگرلت و کعلیه دو نسهنی فراون مدانقاستناد 

 .سه شدفراننوین 
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 .ی استر صالحیت دادرس اداری دمومی خدمت عهاتیالفع ط بهمربواوی دعدر این نظریه رسیدگی به همه  نکته؛ 

وجه دولت به ی اجرایی حاکی از تهادستگاهل مربوط به تشکی تراو وقوانین و مقر 50و  ۴۴، ۴3، 35، 28 ،31، 12، 10، 3اصول در کشور ما 

 .تن اسدای شهرونهایازمندینورده کردن یی برای برآهاسازمان دو ایجای عموممات خد

؛  اوالًرا زی .باشد و ناقص استی اداری هاتیفعالپاسخگوی همه  تواندینمدند که این نظریه عتقی منظریه خدمت عمومالفین خم

دهد یماری هم انجام ی غیرادهاتیفعالدولت  ؛اًیناث .اض(ستقرا مانند) ستین ، جزء خدمات عمومیدهدیمانجام رهایی که دولت اک برخی از

 اعمال ؛رابعاً .شودی نممحسوب  یرد ولی هرگز جزء اعمال ادارماهیت خدمت عمومی دایه ضایاعمال قوه ق ؛اًثالثت( صوبایب مصومانند ت)

 .ودمت عمومی بکار گرفته ش دجهت خ درقیم مست یراست به طور غمت عمومی ندارند، هر چند ممکن جنبه خد مطلقاً لتتجاری و صنعتی دو

 :م()مهصول بنیادین خدمات عمومیا

ات حقوق اداری را توضیح یظرری از نن اصل بسیاه باید به طور منظم عمل کند ایکت دائمی و مداوم اصلی اس  :یم خدمت عمومتداوصل ا-1

  .دهدمی

فاده کنندگان مثل است وتفاده کنندگان عمل کند همه اس ی برا ساویم شرایطی در خواهد که خدمت عموماین اصل می :اصل تساوی-2

  .به وجود آورد مساوی هستند  د توانمت عمومی میلیفی که خد یازات و تکاامتابل ر مقث دثالاشخاص 

منافع و است حول ت ییر وال تغازهای زندگی اجتماعی همواره در حاصل سازگاری بر این اندیشه استوار است که نی نایدر  :اقاصل انطب-3

ت حق دارد هر زمان که لدر این اصل دو .د نطبق نماینلزامات آن مو ایات مقتضبا را های اداری پیوسته خود نازماس کند که عمومی ایجاب می

اشد اشته بد ر راختیاا د اینی باییعنی نظام خدمات عموم .مشخص کند ، نحوه فعالیت آنها و شرایط انجام خدمات را  ترابه ادا واعد مربوطبخواهد ق

وی باید او را با تحول نیازها که  ات مسئول خدمت باابد و مقاممی انطباق یعمونفع های تهواس تحول نیازهای عمومی و خ د باشهر موقع که الزم با

  .فع آن است منطبق نماید ره موظف ب مسئول و

به وسیله ستی یبود که اعتقاد داشت با هوریو آنران رفداط از :(عمومیایگان بودن یا ارزان بودن خدمات اصل مجانی بودن)ر-4

ز او  نی استازهای همگاهدفان تأمین منافع عمومی و نی و جنبه نسبی دارد این اصل .دی تأمین گردمومات عخدم لیتفعامالیات چگونگی 

  .ات خصوصی است های آن ارزانی بهای آنها نسبت به خدمویژگی

أمورین ر مو اگاست می عمووضعیت استخدامی مستخدم  ی ازش مات عمومی، مستقیماً نابه خد  انامورفی مطره بیوظیف :اصل بی طرفی -5

  .د ون اساسی طرز تفکر مخصوص به خود را داشته باشنقابر طبق آزاد است  تواند وشود و هرکس میناشی می اشند از اصول کلیدم رسمی نبمستخ

ان ارکنپس ک .دارن دو مخالف اصل برابری مینوع ممجام خدمات عمومی گردد در ان یضتبع یجادا جر بهکه مناین اصل هرگونه جانبداری را 

  .ع است  مذهبی ممنوتبعیض در عقاید سیاسی و  د ولی نهر عقیده ای باش  انند دارایتواداره می

 نظریه منفعت عمومی : ومد

کند اما ت پیدا میتفاو و در زمان و مکان مختلفداشته ر پذی عطافاناتفاقی و  مفهوم بسیار نسبی ، به نظر برخی چند که هر یمنفعت عموم

ن رئیس اولی نیوالمارسل  ه منفعت عمومی به وسیلهشاندی .استی ارزش دمند و حاووم جامعه سوبرای عم که است زییچ آن

ت نظریه خدمت ر سرسخداطرف بتداا لبته والینا .لتر از دو نظریه قبلی مطرح شدبه عنوان نظریه کام 1شکده حقوق دانشگاه پاریسندا

ضمنا  .دینما هیرا توج یهای دولت اهگاعمال اداری دست تواندی ر مبهت یت عموممنفعوم مفه که سیدبه تدریج به این نتیجه راما  عمومی بود

تقسیم ل قاب تصدیو به حاکمیت اعمال دولت رفداران منفعت عمومی به نظر ط  .ظریه استه صورت عملی طرفدار این نبن انگلستاکشور 
ممکن است  دهدیمم ایک اقدامی را انجهنگامی که بر آن دولت فه اضا ده وبو ومید که در راستای منافع عمدار دو اعمالی وجو بندی نیست

مت عمومی از خد ترگستردهی احوزهت عمومی ستی دقت کرد که منفعبای .افراد را محدود کند یوص حوزه خصنفعت عموم در راستای م

می ممکن است منفعت عمو اضافه بر آنو  .اشدن نبیگارا شودیمنفعت عمومی انجام هت مجه ممکن است امری که در ر اینکب ضافها .دارد

است  زییچ آن یعمومدر مجموع، منفعت  .باشدیمیگان بوده و مستمر ار ت عمومیاست که خدماین در حالی  .اوقات تعطیل شود برخی

 .شتد داواهنا خن راستفاده از آ بالقوه کانام ،نو همگا شودی م یمند تلقو سود زشی ارداراه افراد جامعکه برای عموم 

 
  12سط قرن اوا ه دردانشگا نیا بود. اوپار شده در سی ستأ یهادانشگاه  نیزء اول ت و جاشد یاریشهرت بس که  بود سیرشهر پا یهاشگاه اناز د یکی( siversité de ParinU: یوس)به فران سیشگاه پاردان - 1

 از قیسال تعل  100از  شیب و ادیز راتییاز تغد بع شودی م هدیشگاه سوربن نامنان داونشگاه که اغلب به عندا نیا خته شد.شنا دانشگاه کی وان به عنرسماً 1250تا  11۶0 یهاسال نیر بد شد و سیتأس

  نیشد. امروزه ا میقس ت ارودمختاه خدانشگ 13ه ب 1970سال  فرانسه، در 19۶8ه جنبش م یپدر  تاًیخود ادامه داد. نها تی ال ه فعب 1970ل د و تا ساش اییبازگش 189۶ سال رد(, 1793–189۶)  تیفعال 

 . کنندی م  تیفعال گریدکیبه شکل مجزا از  هااه گدانش
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 نیدر ا .اقتباس کرد ی مانسجوررداشهر هیقض در خصوص فرانسه یرا از رای  شورای دولت هینظر نیا والین: ری مانسجورقضیه شهردا

  ریلت قصور در تعمبه عا شهرداری ر ،ید و دادگاه محلدنش یزخمجور نسما سهیکن آموز بر اثر سقوط حوض آب مقدس در سه دانش ه،یقض

که با توجه به   هیجتو نیا انمود ب یترا از شورای دول یم دادگاه محلکح نیاز ا دنظریتجدی تقاضای قابل، شهرداردر م . دنمووم محک سهیکن

زمان  ه ازاکندارد چر یدرخصوص اماکن مذهب یتیئولی مسارلذا شهرد از دولت مجزاست و ینیامور د (1905)قانون اساسی 1905/9/9 قانون

 نایو ب فتریرا نپذ یل شهرداری محلالاستد نینسه، اافر یشورای دولت .دشونیوب نممحس یات عمومخدم جزوور ام نیا قانون فوق، بیتصو

 ایی نفع عموم لیه دلب سالهم نیا اما شوند یمحسوب نم یت عمومخدم گرید ،ینید ماتقانون مذکور، خد بیاشت هرچند از زمان تصود

دار  را خدشه ینفع عموم ابل استناد است کهانفکاک، ق نیا یتا جائلذا و  شتهدا ر برد را از دولت ینیامور دکاک نفااست که 

 :جع تامین کننده آن به سه دسته تقسیم می شودرم ی از حیثنفعت عمومم . نکند
 یدولتارائه شده توسط بخش  ینفعت عمومم 

 یصوص خ و یده با مشارکت بخش عمومئه ش راا یمعمو عتمنف 

 (فعهمور عام المنای)صخصوخش ط بتوس ارائه شده یمنفعت عموم 

عموم و خصوص  را  هیو امور حسب یات عموممخدبا ی مومت منفعت عنسب 1:ه با منفعت و خدمت عمومییارتباط امور حسب : نکته

 برای یدر واقع حاوی نفع، هیسبو امور ح یخدمات عموم؛ ت داردوره ضرجامعی که برا یئزهایطرف، همه چ کیانست چراکه از د مطلق

 ضروری ازیان ها، نمز در همه ایو  یخاص  یای نفع باشد اما در مقطع زمانربرای جامعه دا وریام ن داردامکا گریرف داز طو  استعه جام

 .نباشد هیو امور حسب یخدمات عموم ءزنشود و لذا ج یجامعه تلق

 قیمصاد از یکی زاده«وسی ر مدکت -ینجان»دکتر عمید زمعتقدند انسندگیون یبرخ 2:و منفعت عمومیعمومی ت مصلحباط رتا : نکته

 از یکی زین یاست و منفعت عموم هیدور احکام ثانوصی از مجار یکیصلحت، م است و لذا از آنجا که یعموم عمناف مصلحت، شکارِآ

  .شودی لمداد مق هینوثا احکام از مجاری صدور یکی یومت عممنفعع واق پس درمصلحت دانسته شده است  قیمصاد

 :عمومیفعت در من صلیرد اسه رویک

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ی و همگان یمومع ازهایین  نیرای تام بکه  المنفعهم عا تیالست از هر فعا عبارت یعموممات و خد ستیرک آنها نت به یع راضشار وری کهست از اما ت، عباراز آنر ومشه یابر تلقبن هیحسب روام - 1

جامعه که برای  ستی اامور ممفهوهر دو  تی ماه یمومدمات ع و خ هیبسارائه امور ححوه از ن غرفا ن،یبنابرا. د ریانجام بگ یمقواعد حقوق عمو ب جبه مو سازمان های اداری و توسط و ت داشتهضرور

 هاست ک یافع عموممنن دسته از آ ،ی که خدمات عموم معنا نیبه ا باشد،ی م یمومفعت ع نم  ،یعموممات م مفهوم خدومق عنصر  گرید. از طرف تسیا ناهمال آنهرک و ت به یه و لذا شارع راضداشتورت ضر

 ده کرد مشاه ی ت عمومخدما ای هیسبرحه اموب اهتمام لیدان را در ذهرونش یمنفع عمو توجه به ن واتی اساس م نیاد. بر نرائه شوا یبط خاصت ضواتح توسط دولت و است ضروری
 رد. اداق و وقف قرابت نف«، صدقه، اند »نفی سبیل اهللنهی ماقرخی دیگر از قواعد فبا ب  یفعت عمومر مناز سوی دیگ - 2



 

 عمومی  حقوق ی رتدک  شب کنکور  کتاب             

 

24   

 خودسنجی
 .اشدمی ب .... ین و مقررات اداری یافت؛ نابع حقوق اداری و قونم توان بین مهمترین ارتباط اصلی ای که می -1

 یعمومقوق ح داری و اصول بنیادینهای اصالحیت -الف

 توریا دسقواعد دستوری و فر -ب

 ندگینمای اصلاه ه همرحاکمیت مردم ب -ج

 ومیاقتدار عمدر اعمال  کتمشار -د

 . ه الف صحیح استنگزی

ترین منابع حقوق نون بنیادی از مهمن قاگفت که ایعنوان منبع آن باید به یراساسی با حقوق ادا ننودر مورد ارتباط قا : پاسخ تشریحی

شکل  یون اساسناصول قا اداری درق قوساس حبنا و اود؛ مه ش دادقرار های اداری دستگاهعین الببایست نصکه میرود یم شماربه  ریادا

اصولی که حدود وظایف و ت؛ مانند اس های اداریصالحیتکلیه  قیم و یا غیرمستقیمتمسی از یک طرف منبع زیرا قانون اساس .یابدمی

در  ینول بنیادصارخی از ب سین اسار، قانوف دیگطر از و .ندکرا تعیین می ...ر و جمهود رهبر و رییسی ماننارم ادنظا هیاختیارات مقامات عال

 این اصول ممکن است موجبدم رعایت ای که عهستند، به گونه اهمکلف به رعایت آن یارهای ادکه سازمان بطه با اعمال اداری را برشمردهار

  .شودها آن  ابطال اعمال اداری

 نمی باشد؟ ریه ادار یک مصوبصدوحت ص طین شراید ذیل جزو مهمتررموااز  ی کدام یکاز نظر ماهو -2
 اداری محیت مقاصال -الف

 برتر عدم تعارض با قانون  -ب

 امضای مقام صالح اداری و کتبی بودن -ج

 قانونگذار های ویژه عدم ورود به صالحیت -د

 . ح استگزینه ج صحی

 .صحبت نمی کند لیور شکدرباره امو  استه مآیین نایح یک مصوبه یا حر ص اصدایط ماهوی ی شراص بررس صودر خوال س  : پاسخ تشریحی

صحیح بنابراین شکلی تصویب یک مصوبه و یا یک آیین نامه است؛  یطبودن جزو شرا داریی و ممضی به امضای مقام صالح ابراین کتبناب

  .تنیس

 :تم اس الزر یشرایط ز ماهوی ازنظر .تسی اشکل ط ماهوی وشرای ت برخیایه رعوط بمننامه اداری ار آیینصحت و اعتب

 گذار باشد؛انونقت ویژه نباید داخل در صالحیه نامنآیی -

 ی و یا قوانین عادی و احکام شرع باشد؛سساناقض قانون ا بایدنامه نآیین -

 .دار اداری صادر شودد از طرف مقامات صالحیتنامه بایآیین -

حکم قانون است و  نامه درو ثانیًا چون آیین ودادر ش ح اداری ص صالام مق ه امضاید کتبی و ممضی بیبا نامهاًل آییناو شکلینظر ازنین همچ 

 .به اطالع عموم برسده مناسب دیگری به وسیل کشور و یاکند، باید از راه درج در روزنامه رسمی یف میلتکایجاد حق و  دافرامعموالً برای 

 ؟اردم دنا نونی چهشریح یک ماده قاتدر اری ت صالح ادمقاماو فنی ی تخصصرود و -3
 العملردستو -ب                      شنامهبخ  -الف

 نامه یبتصو -د                       آیین نامه -ج

 . گزینه ب صحیح است

دولتی برای اجرای  هاینامهوانین یا آیین ن را قآ وضع ت کهاس عام و غیر انفرادی  ای از مقررات دولتیونهعمل نیز گدستورال : پاسخ تشریحی

ها یا دیگر مقامات نیوشوراها، کمیس ران،ور فنی و تخصصی است و توسط وزیمرباره اها دالعملالً دستورمومع .دکننبینی می پیش تامقرر

ت خدمات دیریون مقان 80در ماده دولت  انرمندی کایال پرداخت حقوق و مزا؛ مانند صدور دستورالعمشودضع میتاندار واجرایی همانند اس

 .کشوری
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 و

 و

 

ت داری است. البته شباهتها بیش از تفاوتها است؛ چرا که تحر نظامهای مختلف حقوق امطالعه شباهتها و تفاوتهای موجود د اداری تطبیقی،حقوق 

است؛ یل اتحادیه اروپا بارز آن تشک ه گرایی که نمونهروند. در این خصوص منطقرایی پیش میهمگ متتاثیر جهانی شدن نظامهای حقوق مختلف به س

مخالف  ی مانند فردریش ساویینی)حقوقدان آلمانی( با این همگراییف داشته است. البته برخمسویی و همانندی نظامهای حقوقی مختلیر زیادی بر هتاث

با نظریه نابراین امکانپذیر نیست.)ب شورهای دیگر اده از آن برای کداند که قابلیت استفقی هر کشوری میحقو وحبوده و هر نظام حقوقی را منبعث از ر

 ایی مخالف است(همگر

و برای حقوق عرفی کشور انگلستان  ای به ویژه فرانسه و آلمان استیژه کشورهای اروپای قارهحقوق اداری مشخصه و سی:به نظر آلبرت ون دای

ال اهمیت پیدا کرده کشورهای کامن داری در ه و آلمان، حقوق اشورهای فرانسا کنون، همانند کت 19. با این وجود از نیمه دوم قرن نیسته شناخته شد

 وده است؛ بنابراین این تاثیر اهمیت پیدا کرد.( اصوال مبتنی بر عرف ب است؛)چون کامن ال

متفاوت کارهای عملی یان توسعه و سازو( از نظر منشاء، پیشینه تاریخی و جررمنیژ اینکه نظامهای حقوقی مزبور)کامن ال و رومی با نکته: •

گیرد اما صورت می ان برخورد یکسان با موقعیتهای یکسنظام  مواره متفاوت نیست: معموال در هر دوهر دو نظام ه ول نهاییهستند؛ محص

 باشد. شود ممکن است؛ متفاوتنتخاب میرویکرد یا مسیری که ا

. در عین حال شکل ممکن انجام بپذیردبه بهترین  عمومی ادارهیله آن ی هستند که به وسحال هر دو نظام حقوقی دنبال راه حل ه هرب  نکته: •

بنابراین تعریفی است. کنترل ادارهکنیم؛ معموال بیشترین تاکید بر روی نگاه میاداری در نظام کامن ال وقتی که به متون حقوق 

 :شود این استریف حقوق اداری گفته میر تعد که در انگلستان 

  کنترل اداری، مربوط به شود این است که حقوق ق اداری برداشت میاز تعریف حقواولین چیزی که

 این برداشت اول است(ت.)اس قدرت دولت

 لی است که حاکم بر اجرای اختیارات و ای از اصول کتوان گفت: مجموعهدر تعریف حقوق اداری می

 برداشت دوم( ی مقامات عمومی است.)ز سوا تکالیف

 سوی مقامات عمومی است( حاکم بر اجرای اختیارات و تکالیف ازو آلمان)که اصول کلی  ق اداری در فرانسهبا تعریف حقو کته: برداشت دومن

ستان و امریکا است.) مسلما کنترل انگل زحقوق اداری و تاریخی در نظام کامن ال اعم افاصله زیادی ندارد اما برداشت اول منعکس کننده تحوالت 

متمرکز و به صورت گسترده و غیرهای عمومی در کامن ال توسط دادگاه رمنی دارد: کنترل قدرت تفاوت با رومی ژتان و کامن الرت دولت در انگلسقد

 ( /سوال دکتری بوده ار این موضوعدو ببوده اما در رومی ژرمنی به صورت متمرکز است/

له دادگاهها و مدرسی تدوین و به وسی ایدو امر به شیوهاست که در ب اصول کلی انتزاعیته که در آن حقوق، در اصل متشکل از نوش  قوبرخالف حق

ل بر هر یک از دعاوی خاص به وسیله شود در نظام کامن ال، حقوق در وهله نخست از طریق اعمایوی بر مورد خاص اعمال مماموران اداری در دعا

د داشته باشد و قضات و که یک ماده قانونی وجوای است نه اینندهر موضوعی پرولستان و امریکا هیابد.)منظور این است که در انگه میتوسع اهدادگاه

ن روند، ن اییابنابر  کنیم.(ما به این پرونده استناد می گویند در پرونده ایکس قاضی این رای را داده ونمونه می ستناد کنند بلکه به طوروکال به آن ا

 )برداشت دوم(شود.ه کنترل تاکید مین ال بدوا بر مسئلدر نظام کام شود؛ بنابراینمیمنجر به پیدایش حقوق اداری 

ص توسعه داده است. در نتیجه این نظام اداری را منطبق با قوانین موضوعه و قطع نظر از دعاوی خا ته نیز طرح عمومی حقوقاز طرف دیگر، حقوق نوش 

 مسئولیتهای اداره واردی مانند هدف وکرده است؛ م های ان حرکتجنبهز صرف بر کنترل حقوقی، به سوی دیگر تمرک یبه جا

ه این دو نظام انتخاب تبعیت کند؛ حکومت قانون و لو اینکه مسیرهایی که به وسیله اداره از نظام حقوقی هدف هر دو نظام این است ک جه نهایی:نتی

 ت باشد.تفاوم ایاند تا اندازهشده

 تطبیقی  اداریحقوق 
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؛ ای اشاره کنندنوشته در اروپای قاره در انگلستان و حقوق یادین نظام کامن التفاوتهای بن خواستند بهکه میدر گذشته هنگامی  نکته مهم:

 1برداشته شده است. بردند. اما اکنون این تفاوت را به کار می ه وجود دارد«عبارت»تنگه مانش همیش

 ری ادهای مشترک حقوق ازمینه
حقوقی و فراحقوقی اعم از تاریخی، سیاسی، ماقبل  تند از مفاهیم و مباحثی است که عبارادارمشترک، در حقیقت مبانی حقوق  هایمنظور از زمینه

دهد و در شکل گیری ییل مشکفرانسه، انگلستان، آمریکا( را ت -وقی)آلمانتی، اقتصادی و مدیریتی که زیرساختهای مشترک چهارنظام حقه شناخجامع

حقوقی یک اصل حقوقی قرار دارد و اصل  ر قاعدهدر پسِ هند. بنابراین ااثیر گذاشتهها تمختلف در حقوق اداری این کشورنهادهای حقوقی 

 اند.های ما قبل حقوقیخدادها، سیاستها، باورها و آموزهحصول رحقوقی م

 ز آنای سوخن بگووییم کوه ویژگوی بواریتووانیم از حقووق ادارمی دولتتت متتدرن( گیریل نکته: حقوق اداری قرن نوزدهم)همزمان با شک

دولتهای رفتتاه، حقتتوق اداری  ظهور پس از . البته بعد از قرن بیستم وه به پاسخگویی استدن ادارمهار دولت و وادار کر محدود سازی و

داف اجتمواعی برجسوته لتهای رفاهی دموکراتیک برای تحقوق اهو ت دودسمن حفظ نقش کنترلی دولت؛ نقش ابزاری آن در ظاهر شد که ضقرن بیستم 

مناستتب بتتا رخورد پست مدرن« پدیدار شده است که در تالش برای ب ق ادارییستم به این طرف: »حقوز اواخر قرن با ت.تر شده اسو 

 های پیش رو است.چالش

    .  =          دولت مدرن  ایجاد شد            همزمان با قرن نوزدهم  

                   شد.  =         دولت رفاه ایجاد   همزمان با قرن بیستم               

 ری پست مدرن( ایجاد شد.    وق ادا=          دولت پست مدرن)ایجاد حق          یکم    اواخر قرن بیست و

 ت:اسدولت مدرن در چهار مرحله قابل تقسیم بندی  تحول تاریخی دولتهای سنتی به

 امپراتوریهای سنتی خراج گیر -ول ا ❑

 شده قسیمفئودالیسم: نظام اقتدارات ت -دوم ❑

مطورح شود؛ مارسویلیه پوادواهی کوه  رد هه  ظریههه  نظریه اصالت قدرت پادشاه+ نظریه دو شمشیر+ نجگیر کوه امپراتوریهای سنتی خرادر دوره 

 ن و غایب شهریار است.(قانوع )مصلحت عمومی، موضو :بود اظهار کرده است کهرهیس دانشگاه پاریس 

 قانون قرار گیرد(پادشاه باید در مدار  گفت کهریه مین نظ)ایی طرفدار نظریه مردمی بود.وائنکته: پاد
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 کتب حقوق اداری مهنکات م
 یمنوتچهر طباطبائی مکتاب حقوق اداری دکتر منو -الف

اخلی د از حقوق عمومی یاشعبه صوری  حقوق اداری نظراز  .قابل تقسیم بندی است یماهوصوری و ق اداری از دو دیدگاه وحق ❖

  یاژهیواز قواعد وردار رخ ز نظر ماهوی باحقوق اداری  .تتگاه اداری اس س د یهاتیفعالظایف و ازمان، ویفه آن مطالعه س که وظ است

ون و ته در چارچوب قانبال .بگیرد صمیمات یکجانبه ایت خصوصدر این  تواندیمو  درت عمومیقاز  شیناامتیازات نوان است با ع

 .جانبهی بر تصمیمات یکت قضایکان نظارمابا جبران خسارت و 

 یته سازمان، صالحاداری به صورتی جزیی تر ب ا حقوقام کندیمصحبت  یای عالیه حکومتت و سازمان قولدو قوق اساسی از شکلح ❖

اصول  و هایمشحاکمه خط و هیات از سوی دیگر  .زداپردیم، دهدیمریه را تشکیل مجقوه که مجموع آنها  ییهاسازمانف یوظا و

یا عموم و  کلزء به ج رابطهق اساسی وقوق اداری و حقرابطه ح .کنندیم اداری آن را اجرا مقامات  و کنندیممشخص  است راسی

 .تخصوص مطلق اس 

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖
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 قوق عمومی فقه حمتون 

 خش جهادب
 متن 

 

 متن 

 قسام الجهادأ

 ابتداء ل   د المشرکینجها.1
 
 السالم؛یل اإ معائهد

 إن قّل؛أشبهه و  الهم و ما مذ أخ أو  همالدعیل ب  هم ون استیالءخافحیث ی  ب   ارفَّ ن الکسلمین مِیدهم علی المُ نجهاد مَ.2

؛ ور  حری سب   أو  أو أخذ ماٍل،، تل نفس محترمةٍرید قیُ اد منجه.3
ً
 ها اطلق عیل مّ ب  ٍم مطلقا

 
 و هو أویل؛ال الجهاد، ،فاعذا القسم الد

 .علی االمام غاةبالد هاج.4

 رجمه ت 

 اداقسام جه

 .به اسالمها ای دعوت آن با مشرکان بریی اجهاد ابتد .1

ن، اموری مانند آبردن اموال ایشان و  ا به یغمانان یاسلمی می که بیم تسلیم آنها بر شهرهابه طور ه اند،ان هجوم آوردبه مسلمانکفاری که  بااد جه.2

 .باشد، می رودگرچه ناچیز ا

 

 

 

این قسم، »دفاع«  بسا به چهاشد و ، هرکس که ب ا داردحریمی ربه اسارت بردن  ای ا گرفتن مالینفس محترمی ی کشتن اد با کسی که قصدهج.3

 .؛ و سزاوارتر نیز همین استنه جهاد   شود،  گفته

 .دخروج کرده ان امام نی که برد با کسااجه.4

 .اجب استخاص آن حضرت و بینا ایر امام معصوم وحض  رطتنها به ش ییبتداجهاد ا :92ل سوال دکتری سا

********* 

 این قسمتمطالب مهم 

 است  انا مشرکجهاد ب  نما= هییم جهاد ابتدامفهو 

 جهاد با کفار اموال می رود؟بردن  امغی به آنها بر شهرهای مسلمانان یاتسلیم  جهاد بیمدر کدام  

ن ق   و ما مه أ و أ خذ ماهلم  د بال   فون استیالءمه عل خیا  چیست؟فار مفهوم جهاد با ک   ل  أ ش بهه و ا 

 . اجلهاد  ،ل فاعمبا اطلق عل هذا القسم ال قًا؛ ور رمٍی مطل ماٍل، أ و س یب ح أ و أ خذ  رتمٍة،  حم  ل نفس د من یرید قت هجا  ؟دفاع استجهاد به معنای  دردر کدام مو 

 ربه کفا  د؟گرد به چه کسی بر می استیالءمه در ضمیر هممرجع  

 .اندامام خروج کرده  رب با کسانی که   دجها می شود؟ گفته ةهجاد البغا ،ادجهاع وکدام نوع از ان 

 .وج کرده اندامام خری که بر  کسان  ه معناست؟ام به چلی االمع ةالبغاهجاد ر جمله د غاةب  

 رد ون دکتری داآزمطرح در   هبقاست و سام هماع جهاد  وان 
 ر می گردد ین بم به مسل ضمیر هم

 نیست د جها است و دفاع در حقیقت اددقت شود که این قسم از جه

ام  ه بر ضد امک جرمان سیاسی استان ممه  یای بغ جمع غاة ب 

 ه است. آمد بار ن چندینآزمودر  ییجهاد ابتدا کرده اند ورش ش



 

                                                                                 لیه        دعقی وحق  اتارانتش

  

29 

محترمی یا نفس کسی که قصد کشتن ا د ب اجه :أ و أ خذ ماهلم بالدمه  علافون استیالء مه املسلمنی من الکفار حبیث خییدمه عل نم ادهج :معنی جمله  

 .نه جهاد  « گفته می شود،م،»دفاعاین قس هب  ه بساکه باشد و چ  ،هرکسرا دارد  سارت بردن حریمیا تن مالی یا بهگرف

 جیخودسن 

 .....الکفار   نم  مینجهاد من یدهم علی المسل*

 یخاف علی بالدهم  -الف

 مالءهیخافون استی -ب

 .االمامی عل ةون استیالء البغایخاف -ج

 ، أو أخذ مالٍ تل نفس محترمةٍید قمن یر -د

 .ستگزینه ب صحیح  ا

 ... . طلق عل هذا القسم ورمبا ا مطلقًا؛  أ و س یب حرمٍی    ذ ماٍل، ، أ و أ خ مةٍ حمرت   یرید قتل نفس د من  هجا *

 هاد،ال الجعادفال -الف

 لی المشرکینهو الدفاع و الجهاد ع -ب

 بمعنی الجهاداع و  هو الدف -ج

 ، ال الدفاع ادلجها -د

 .لف صحیح   استنه اگزی

 است؟   مد نظر  یادوع جهچه ن   ریارت زدر عبالملل( نیقوق بح – 92ری سا)دکتری سر *

 بهه و إن قلّ؛ الدهم أو أخذ مالهم و ما أشِب  یعل  مهءالیستا  خافونیَ  ثین الکّفار ِبحمِ  نیسلمالمُ  یعل  دهمیجهاد مَن  

 .دهند قرار یورد تهاجم نظامم را نکفاری که مسلماناجهاد با  -الف

 .کنند  ینظام حمله به د یتهد مسلمانان  هیعل هک ید با کافرانجها -ب

 .دهندیی قرار ماقتصاد ر محاصرهکه مسلمانان را د یرانبا کاف دهاج -ج

 .رودیمسلمانان مو اموال  نیسلط آنها بر سرزمت میه بک ریکفاجهاد با  -د

 .است   نه د صحیحگزی
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 یتالو

 نییمم خاما تحریرالوسیله
 و
 و

 ة أولمشروط على نهج االمجتمع، وال علىومیوله النفسانیة الفرد  ستبداد المحکم فیه، رأىاالال على نهج حکومة م أسس سالفاال
د فی ل حکومة تستوحی وتستممجتمع، ب ء جماعة من البشر على الض تحکیم آرارتف لتیسة على القوانین البشریة اسمؤالجمهوریة ال
وأن زمها ال بد اولوالحکومة وشؤونها  یجری فیداد برأیة، بل جمیع ما ستبالوالة اال حد منولیس الی، اللهها من القانون اجمیع مجاالت

  .الطاعة لوالة األمراى نون االلهی حتالقاى طبق یکون عل

ه شیوة ند،و نحمیل که تجامعتن را بر سراسر نفسانى یک  ایالتاکم است که آراء و تمستبداد حاست که در آن نه شیوة ا گذار حکومتىننیام باسال

نظامى است ملهم المى، س ا د؛ بلکه حکومتکننوضع مىى تمامى آن د جامعه برااافرباشد که گروهى از وانینى و جمهورى که متّکى بر قطه مشرو

د رأى استبداا حّق ه رجامعسرپرستان امور  ک از زمامداران ویگیرد و هیچمدد مى نون الهىها از قادر تمام زمینه که وحى الهى از بعثو من
 ، باید براساس قوانین الهىد آیبه اجرا درمىردم زهاى مجهت رفع نیالوازم آن،  وون امدارى جامعه و شؤمینة زمهایى که در زام برنامهتم .نیست

 .سارى استکومت نیز جارى و ران و متصّدیان امر حز زمامداى، حتّى در مورد اطاعت اکلّاین اصل  .شدبا
 هو على طبق بالرأی، بل ادادته، ولیس ذلک استبهل حوزق الصالح للمسلمین أو الطب موضوعات علىفی ال ن یعملی ألوالنعم ل
  .کعمله  حرأیه تبع للصالح، فالصال

 وزۀاد حبرطبق مصالح افرلَّى مسلمانان یا مصالح کوعات، بنا بر د در موضتوانکم جامعة اسالمى مىحا زاییم کهفبی اید بلى،این نکته را ب

 ماکپس، اندیشة ح.است ور شدهمسلمین منظ لحت اسالم وصر مت، بلکه در این امرأى نیسختیار هرگز استبداد به ن اای .، عمل کند خود حکومت

 .سالم و مسلمین استح اابع مصالتاو،مل جامعة اسالمى نیز،همچون ع

 ت؟ی اسمی تابع چه چیزه حاکم جامعه اساله به عبارت ذیل اندیشبا توج -سوال 

 «ستبدادا بالرأیس ذلک اوضوعات الهل حوزته، ولیالمأن یعمل فی  لوالی  »نعم ل
 ومسلمین  مصالح اسالم  -لفا

 متحکو  مصالح  -ب
 یینمصالح د  -ج
 مصالح جمعی  -د

 .تسح اصحیگزینه الف 
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 کاسب م

 ی صارضی انشیخ مرت
 متن ❖

 .جهین المتقد ینالواحد ب یة الفقیهالتعرض لحکم والم لمها لک انمانا التعرض لذفال یهمو بالجملة 
 تیاًل برای والکه قب ییکی از دو گونه ا)به ستی سرپررای حق ی داو یین نمود کهتب والیت فقیه بوده و باید له اهمیت دارد،پرداختن به مسأ هآنچ

 نه؟( )یا ده هستذکر گردی
 .ت بعمومالتصرف فلم یثب  ه فل  استقالجه االول یعنعل  الوول ا ا الوالیة قفن
 .دهد قرار)ع( اماممانند  ی راو همة موارد ،ر ددلیلی در دست نیست که  رف(یعنی مستقل بودن فقیه در تص)ول د والیت بمعنای اموردر  اما

ظر ن االدله لنع اقطرت( مع الله فی التص نب استقالیه الفقیه)بمعوال ثبوت فی کله الشصل فی مسااالل در عبارت»از اص رمنظو :نکته

 (96 یسراسر یدکترل ا)سو .وع شبهه وجود داردموضیهه حکمی نمی باشد بلکه در بش  «الیه احد علی احدت وثبو دمجتهادیه عاال

ل عدم االستقال الثانی الولی بالتصرف و اللالستقا :ل ن االوعلی وجهی رصو»الوالیه تتعبارت رقسم اول و دوم د ق دوفتراجه او :نکته

 می صرف در زکات و نیز تقاصر تول المالک و استقالل حاکم دهمج تصرف در اموال :«وجهمن  ومالوجهین عمف و بین موارد صرالتب غیره

 (96 یسراسر یدکترل )سوا .باشد

 و

 و

 و

 و

 و
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 ( یسیر حریرالروضه تفت )انفال

 

 

 ل انفألاا مّأو

  هتاحی يف آلهو هیعل هالل لیص هل ّٰلا للرسو ت نکا وقد،  املهیب ق یلع  عدهب السالم هیعل له واإلمامآو هیعل لهلا یلص یَّبن لل دالزائ  الملا يهف

ة ف ری ش لا   یة بال 
1: 

 

 

 

 . هماق م ملقائ ا م ا إلم ل ه عدبي وه
 

 :نفالي ّمُس هنوم ،ه لیقبن  ع ید بهیز  يذال «م ال الس   یه ل ع   م ا م اإل   ل نف و : »ه بقولها یلإد أشار وق

 

 

 اوان ک نسلمی، ماوکهل  ي« أها ل أه اد ب  وأ ین » رحلبا دالب ، کالتغیر ق من «عا  و ط »  نیسلململ  «مت ل  سُ أو وترکوها »  هلهاأ «ا عنه  ى جلن ا ضٌر أ»

 مالك.لها رف عی ال لتيت اوا ملاض رق األمطل کذا، واارّفم کأ

ألرض ا في غیر هوونحمن القصب  ةلوء مالم ضرألا : يهو ،وحالمفت یكرحلتاب «ة م أج » عجم، المد  عم افتحهوة زهمالکسر ب «م جا ال ا و »

 . ةکو لمملا

  رضه ر أغی في كلوذ ،هما غیرو ٍن معد و شجٍر من  «ا ه ب ن و ک وما ی رف » علالی إما یهف عمرج الو «دیةواأل ن وطب و، لبا ج ال ؤوسر و»

 به.ص ة مختلا

____________________ 

ول ت رس  احی زمان در. انفال ماماگروه پیامبر و  (مِهس)بر  فزونا (عم)امااو،  از پس و (ص)پیامبر مختص بهموالی است ، اانفال

 است. مبرپیاکه جانشین ست معصومی ا ماما امبر، از آنپس از پیحضرت بوده است و آن  شریفه مخصوص ، به نص آیهالله

 -کندپیدا میی ادتیو ز زیاامت (تسادا= )خودشآن از گروه  که به واسطه (امامو نفل آن را بیان کرد: )ورت  و مصنف به این ص

 عبارتند از: (یزیاد عنییل)َفَنجهت نیز ن یمو به ه

 اند.گذاشته وامانان له مسدون جنگ بب و آن را (امجآ)کردهکوچ  از آنمش مرد نی کهزمی -1

 نحرین برزمیمانند س {؛آن ساکنندو کفار هنوز در } سلیم شده است مسلمانان ت گ بهاز روی رضایت، بدون جن که ینیزم -2

ک افر و نی ز ه ر زم ین  المان باشند یم آن مسخواه مرد {؛است  شدهیران و نیزم نآو } نداهالک شدهاکنان آن س که زمینی -3

 ت.ده نیسش شناختهی مالکبرای آن،  مواتی که

 
 

 مْ تُنْ کُ ْنإِ  هُلَسُورَوَ  لََّهَال اعُویطِأَ وَ  مْکُنِ یْبَ  تَذَا واحُلِصْأَ وَ هَلََّلا قُواَتَّ افَ  ولِ سُوَالرََّ هِلََّلِ َفالُ نْأَ الْ لِ قُ   الِ َأنْفَ الْ نِ عَ کَونَ لُأَسْ یَ وره انفال:س 1یه آ - 1

مالک، بی خراب  یینهازم آید و ان ن امسلم  ت ه دسب  ننامشون جنگ از دبد که میاینغ ی یعنکنند ) سؤال ارفال ناکم تو حز امت ا (ول ماای رس) :ینَنِ مِؤْمُ

 صوخصم لانفا کهده  ابجو (دشول صحا ردمم جرن ه بیک تیثرو صهال، خکومل عیطاق ،ردندا رث او هک سیک ثرا ،اهکف رود ،اههوک از، فرهاشهبی، نادعم

ن تاخود د بینحاات و تمو مسال یتدر رضا ید وترسخدا باز  دیبان امؤمنا مش سپند ببخشند( دانح صالر دقر و ههر کس  ش بهنانانشیج ل ورسو کهاست ) لو رسوخدا 

 دنیامای لها گراد کنی عتاط ا ارو ا لوسر و د و خدایشوک ب

 

 استام امود گروه خ یا تداله، سایقباز  ورمنظ

  د.شاب یونزمآ سوال  وان نعبه  مسالا هک ن استکممن تم و همجرت وعنیل لبه د هملج نیا: مهم

 .است همقام مئاو قمام لاله مکل ود ربد هم یکتا

 ؛ودش  یم ظنیز تلفد م بان که تح آو فة همز رسبا کا ب هما. نکته: ل هگجنو  ارهنیزا :ماجانکته: 

ته  ش ذا اگ و ن ا ن ا م ل س م  به  گن ن جبدو  ار  ن آ و  ه د وچ کر ن ک آ  ش از مردم ه ک  ی زمین «ىنجلا ضٌرأ»

 ند. ا

 

 ست. ا  (لاو ید شه)فن ور مصظمن هم:م خیلی

 رهااشن ارقو صریح  دقیقص در ن  کته:ن 

 برامخدا و پیه ب  طفقال فن که ا ست اشده 

 ریمض ست.ا ماام و ربمایپ  ه وگر  ( مِهس) همالیقب ازر وظنم .ددار  قتعل او

 د. گردبر می امماو بر ه پیامب  مهلکن ایر د «امه»

 .باشد می  عرف آن  یصشخت کالم و تسا ها هدر نرود هدیالوطون از با رونظم -مهم
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 ننداو م ین شار ازه سری است کَجَمه زمینَا؛ جمع تلفظ می شودد نیز و فتح آن که با م ةهمزبا کسر  مجاآ و جنگلها،ها زارنی -4

 ک دارد.مال هی کزمین ریغر د. دی باشم {ختاناز سایر در}نآ

 

ن و مع د ،خ ت در ز؛ ات ود اس  وج  چه در آن م و هر ظر عرف استن ه و دره و مالک تشخیص کو ها درون دره ا وقله کوه ه -5

 باشد.می  مخصوص به امامزمین ه گفته شد؛ در غیرچآنه مانند آن. البت

من  وبةغصملا ریرها غوغی ةلومنقلوال امألن ام  بهص تخاو هسفنل ارف کلا لكم هفاطاص ام ل ک  :طهاب وض ،عهم ئطاق« وبرالح كلوي مفا صو و» 

 .مسالمأو مٍ سلم

 ك. لذکن  ویک نمث ارو ملسالاه یو علهف وإال م ، امإلا ادع  نموهو  ،صَّ خالا  «لوارث ا قد  ا ف   ث ا یر م و »

 ا.ره ظا فهاالبخ لئاق ه النّأ إال  ةسلمر ٌةیاروه وب، هور شملی اعل ضرا حا ن أما کغائبا  «هن ذإ ربغی  لغنیمةوا»

 ه. رغیوجٍر ن شم ایهف ام ُذخ وأ اءحیإلبا ۀر وکالمذ رض األ ی ف فرَّ التصحَّ صفی  ،ةیب ل الغحا ةحامب لألنفاا ذهه أّن رلمشهواو

:   لیقو. ّيوق  هوو ص.المخصِّعف ضل؛  (3)  مطلقا ءا الفقرب : لیوق .ةیلروال؛ هرانجیو ت یّ ملابلد اء رفقب هلث ر او المن  ثرا می تصَّیخ م ،عن

 .(4) هر یغک قا طلم

ن م هي:  ل. وقیصاصتاالخ دم علة اصأل ؛صح األ یعل« عٌ ر ها شَ ی ف  س ا ن ل فا سالم » ال هیعل هأرض غیر في طنةباة والر اهلظا «ند ا مع ال  أم ا » و

 . ا ضیأ لافنألا

____________________ 

ه فقرررا : یعنی مختص ب قائلهلى عقف ولم ن  .لنفاألا ره منقا  کغیصرَّف فیه مطللت ال یصحَّب  ،قراء بالف یختصَّ أی ال اورقی:پ 

 نفالا ر ازحیح است غیسط هر کس صتوبلکه تصرف در آن  نیست.
 

ای را برار آن فچه پادشاه ک: هر چنین است  آن هقاعدویژه آنها و  هایینه زمنیز قطعربی و ان کفار حشاهداپی تصاصال اخموا -6

غص ب ت رم اس ت؛ حسی که مالش مکه از مسلمان یا ک ،ولقمن و غیر لمنقو لاامواز ه خود اختصاص داده؛ ب ه ورگزیدبد خو

 نشده باشد.

 

همواره  سپ}ارد.سی است که وارث ندهر کنه امام وارث  و گر ارددن  (ع)امر امثی غیاراص یعنی وخ  وارثاث کسی که میر -7

 {باشد. وارث خاصکالم مصنف، ر ث دز واراد صومق باید این رو رثی دارد ازانسان، وا

 

ص در ای ن خص و. حاض رب باشد ی ا غایقی نمی کند که امام، ور فرهو بنابر مش {بدون اذن امام بودهکه  نگیدر ج}تمینغ -8

 داده است.نبرخالف مفاد آن نظر ها قاز فارد؛ ولی ظاهرا کسی د دوجو یلمرس ایت رو

ن و شده ب ه آب اد ک رد ادی یاهنزمیر د فرصتو رز این ا .مباح است{شیعیان امتم برای}ت یبصر غعل در ن انفایآن است که امشهور 

 شد.باح میحیصن، رآرخت و غیآنچه در آنهاست از دری از هر ابهره برد

 از آنه وی د: ترک  ن  برخی گفته ات. ؛ به دلیل روایتسایگان میت اسر میت و همی شهمخصوص فقراندارد،  وارثه ک یکس . ارثریآ

 قوی است. لاین قوست. و عیف اضصص روایت مخ سند یراز {اهرهش رگید فقرای ی شهر میت وافقر}لقامطت؛ را اسقف

 {.تصاص نداردکه به فقرا اخ}ارثهمانند غیر  {ر فقیرغی ر وقیف}قات مطلاسی برای همه و ترکهگفته اند: برخی دیگر از فقها 

ه از آنه ا فادتاس   در مدرم همه)حیقول صحو بنابر  (بودهفال ن ان از )نیست اموص امن مخصدر زمی و باطنی که معادن ظاهریاما 

 {ع و مخص وص ام ام}ز انف الایز ن دنمعا نگونهایفته اند: گ فقهااز برخی  .است {ماه امآنها ب }عدم اختصاص اصل،زیرا  (دمساوی ان

 .ست ا

 .ت اس اه هرد  نرود به معنای «ةیدواأل نوبط»: مهم نکته

 صاراث خ، وثاز ورور انظم فظر مصناز ن  ت.سا (ع) مماا ص:اخ اث ور ازر وظنم :مهم

 .ست ا

 شدامام بان ذان وبد گتی جنسیبا ته:کن 

 ارد ند ثاره و کی ث کسرا: هتکن 
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س  ا نلل دناعلما کون ٌةماعج ق لأطو تها.لمج منه ألن  ؛اهل عٌب ات  عدٍنم نم هافیما ف {دد.گر میبر مام ه اب (ه ) ضمیر }بهة ص تخض المرم ا األأ

 ا.کهلابم ةّصتمخ اهن فإ ؛حیاءباإل ض أورأللعا ة تبک ومللما ندا ر المعي غی ه فّلکهذا   ن.حس ل یصفلتاویل صتف ریغن م

____________________ 

ش ود. یس وب ممحاز زم ین  یخش  را مع دن باست؛ زی نزمیتابع خود  در آن باشد؛که  دنیهر مع ص امام است؛صومخ هکو اما زمینی 

 {رقی بگذارندف آنغیر  به امام است و  که در زمین مخصوصدنی نکه میان معن ایو بدو}طلقور میلی، به طتفص چیه ونبد ااز فقه یمعج

 است. ه نیکول یاد شدفصیت  ولی برای همه مردم است؛ ن دمعااند: ه گفت
 

 

شود؛ میان ملک انس عدن،م ندکریاء حسبب ا به یا {است  اننسا لکی که م}ینمز ه تبعکه باست دنی عاغیر مدر مورد این احکام  مامت

 ست.مالک آنها ا تعلقمن گونه معادینزیرا ا

 خودسنجی

 ی است؟ متعلق به چه کس «انفال»، «اندر قر »سوره انفال ریفهه شآی  دقیق به نص .1

 ص( )امبریپند و خداو -الف

 دونه خدابص مخت -ب

 )ص( پیامبر بیت  هلمختص ا -ج

 )ص( ربیامپ نانشیجانبه مختص  -د

انفال  ما( امت از تو حکم ول رس  ی )ا  ..... ه َوالرََّسولِ لَِّ  لِ ُقِل األَْْنَفالُ   ال  فَأَن ال  َك َعِن سوره انفال: َیْسَأُلونَ  1 ه ی آ  :» مطابق  . ت صحیح اس الفینه زگ

   « ببخشند(  دانند    الح قدر ص ر  به هر کس و ه   نانش ی و جانش   رسول ه  )ک است  سول  ر و  ص خدا  صو انفال مخ   جواب ده که   د را سؤال کنن 

 ....ثانی  از نظر شهید انفال .2

 رامبیافزون بر سهِم پیا  )ص(رامبیتص به پاست مخ یاموال -الف

 یست.ر نامبیروه پافزون بر سهِم گه کاز او، امام)ع(  و پس)ص( برامیاست مختص به پ یموالا -ب

 و اهل بیت)ع(  )ص( ربمایبه پختص مت اس یالوما -ج

 است. امامو  امبریافزون بر سهِم گروه پ که امام)ع( )ص( و پس از او،رامبیپ هص بت مختاس یاموال -د

 و امام. رامبی)سهِم( گروه پافزون بر او، امام)ع( از  پس)ص( و امبریت مختص به پاس یالانفال، امو . صحیح است  د زینهگ

 ....ص(یامبر) پ  فال پس ازان  .3

 .است  امبریپ نیاست که جانش یامام معصومآن  زا -الف

 .است  امامان نیاست که جانش حاکم اسالمین آ  از -ب

 است  برامیپ نیاست که جانش  یمعصوم انامام پیامبر و -خدا آناز   -ج

 ند.هست امبریپ نیاست که جانش شرعیو حاکمان  یمعصوم انامام -برپیام -خدا از آن -د

از    امبر، ی از پ   بوده است)پس   مخصوص آن حضرت   فه ی شر   ه ی آ نص  ، به له رسول ال   ات ی در زمان ح   که انفال د  دقت شو   .ست اح صحی لفا گزینه

 است.(   امبر ی پ   ن ی نش است که جا   ی آن امام معصوم 

 

 

 

 

 

 هکت سابند  اییابتد تالجم ه دش فصیل یاداز ت ر منظو

 .نداد می ت سا ماص اموصمخ که ینزمرا تابع دن عم
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 ( واهر الکالم ج) انفال

األزهری  عن عم عطف علیها الهبة فیه، ن  و إن موس عن القا فی المصباح بل و  عنی الغنیمةا و محرکا بم جمع نفل ساکن  1األنفال  ی ل ف األو 

 صل عن األ   دة یا ن ز ما کا   النفل 

 هد مآ هبه  و ت غنیم  به معنای موسقا در و ت است نیمغی امعن هب باحمص در  (لفن ) ففتح کون و س جمع نفل به صورت -ر انفالد -اول

   .باشد زی است که بر اصل فزونی داشتهده نفل هر چیه در ازهری آمت. بلاس

 . استاز اصل  ادی آنچه زیای معننین به می باشد. همچ  متغنی به معنایانفال نابراین ب ه:نکت

 .ت اسآمده   غنایمی نامعانفال به  یمدر قرآن کر نکته:

ْبَنا  هَ َووَ » ی ل لله تعا ، و قال ا عن الفرض   ادة ی ز نها  لتطوع نافلة أل صالة ا   ت ی م، و سم األم   ر سائ   ی عل   اهب فضلوا   ن ی بذلک ألن المسلم   غنائمال ت ی م س 

 « َصاِلِحینَ   َنا جَعلْ   ال ّ کُ وَ   ة   ُقوَب َناِفلَ َیعْ وَ َلُه ِإْسَحاَق  

رای این بنافله نماز نامگذاری  و  د.دارن ریبرت (ادیان )امت ها بر سایر  (انفال)نآ هبان نماه  مسل کنلیل آبه د شدمگذاری نانائم غبه ، از اصل

 وباش( یعقفرزندزاده ) ون بر آنافزق و و به او اسحا ء:بیانسوره ا 72)آیه  وده اند:مفره مرتببزرگ د خداونو  که زیاده بر واجب است است 

 ( .یدیمنا( گردتبو مقام نایسته )ش و مه را صالحرا عطا کردیم و ه

 

  له علیه ال   )صلی ی  ان للنب األموال علی جهة الخصوص کما ک یه السالم( من  یستحقه االمام )عل   ما   هنا هی  ف   ان أی زیادة علی ما سأله و کیف ک 

 غیره    لی ع   ذلک ب یال له فض ت   له و   کراما مس، إ لشرکة فی الخ ا   من  له لی ما جعله  له زیادة ع   الی ه تع نها هبة من الل ک أل ل سمیت بذ و آله(  

یامبر پجهت خاصی است که همانطور که ت از اموال به امام ع مستحق اس ینجاا در ه گونچ  اینکه نی زیاده بر آنچه خواسته شده وعی

 یبرتر و ن داشت یگرام ی)ص( در خمس، برا رامبیسهم پ زون برد که افداونب خجان از داند کهمی یه ابه (انفال )آن را  (یامبرپ) داندیم

 ست.اده ش یانرزا شانیبه ا ،(انفال یعنی بذلک )، آن انرگیبر د یو دنیشخب

 س مخ  ک درشتراا وه بر حقعال  ت قرار داده شده اسامام  رایبکه ت ادتی اسمام می باشد؛ چرا که انفال زیمیر ه در له: امنظور از ض نکته:

   خمسة: ه و من تابعالمصنف هی عند    و 

 قتال ر غی  ی تملک مناألرض الت 

  ال رکابو  یلخب  لیهاعف م یوجلو   

  عنها أهلها انجلیسواء   

 ین طوعا  للمسلم اموهأو سل 

 بل الظاهر أنه إجماع،أجده،   فیها بال خالف   و هم 

 ت:  س ا مورد    5شامل    ( فال ان ) ل او   شهید ر  از نظ و 

 { ؛ در آن ساکنند نوزه و کفار}ود ش   تملک    ط مسلمانان توس   جنگ دون  ب   نی که یزم 

تسلیم شده مین زار به مسل بدون کار  ای  و نندک چاز اینکه اهلش از آن کو  دست آید اعم  هب ر کشیکلش  مله وح بدون هی کهر زمین

 ع است.اکه ظاهر در اجمه بل اشتند وجودفی ا نظر خالآنهو در  (ر آن ساکن باشند ود دکه خ ین صورتبه ا )ولو از طریق دیپلماسیست ا

 و

 و

 و

 
 هفلانتحبی را هم مس هایازنم ؛ستا هرام بودها حنآ ل ازبای قملتهر زیرا ب موده،دت فرایز تمّن اایی برا ند وداخه ت کس ا یاللح یزها، چیالنفا - 1

 ینرحبع الجمم :تس اد رزنف رب هون زیادچ ،د نویگ می یز نافلهن دزنرفرزنِد ه فت و باس اجب و اده برزی نوچ، ند یگو می

 مئ ناغ  ایعنبه ما هب 

 ت اس ندکرچ وک یمعنا بهلی: جان 

 جم تها وکرکشی  ل: لشیبخ

 است.ل صر اب  ه دیاال زفان خیلی مهم: 

 رنددا تریرب  اهامت  ریسا  ل برانفاق ریط از

 ندرادری برت 

 ست ا  زونفدی و ازیا ایین آیه به معندر ا دد:ت گرقد
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 ( المالکجواهر ) (1)خودسنجی
 ...ی معنب کا اکنا و محر نفل سنفال  جمع األ :القاموس المصباح عن ی ف .1

 فی -د                  الجام -ج                الشروع باالحیاء -ب               مةینغال -الف

 مة ی الغن   ی کا بمعن فل ساکنا و محر فال جمع ن األن   : لقاموس ا   ی المصباح عن ف   .است یح صح فال هینگز

 ی باشد؟ه معنای چنفال در نص قران به ما .2

 فی -د             احیاء موات -ج                             اموال -ب                  غنائم -الف

 ت. اس آمده    م ئ به معنای غنا   نفال در قران، ا   . است صحیح  الف ینهزگ

   هیف.... های إن عطف عل مةینالغ  ی نو محرکا بمع مع نفل ساکنااألنفال ج .3
 الحیاءا -د                     الهبة -ج                            صدقةال -ب                تملکال -الف

 است. یادی  ر ز بخشش د و   فال، هبه ان   .ح است حیص ج گزینه

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 
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 ( 2) جیخودسن
 د؟ان مهد اخو ی قاب  نآ  نابح اص آن  از ریز ی ض اار از کی م داک :1393 لاسی وصصخ  یکترد .4

 ه عنو هوحتمفالض راال (2   ا عو ها طلها لیهاع  ماسل ارض لک(  1

 ه لها ادب مم ثل مسلاک مل یهلع ی ریج ضر الا نم توامکل  (۴   ا هترماع اههلاک ر رضی تا لک  (3

هى فا وعطها لهأ اهیعل ملسأ ضرأ کل و :ت سا هدمآ نر آد که 227ص  ات،وملاء یاحا بکتا ،ةقیشملدة اعملل: ار.ک ؛است ح یحص 1گزینه 

  ت فگرهد واخ لقعا تهنآ هب نی مز ند آناهدروآ مالسا دخو یلمن به آ لها هک مینیز ر ه .ئطارشال عم اةکزلاسوى  اهیهم فیلعلیس  م وهل

 . ودب ده اوخ هانآی  راب نآ یطراشق قتح تر وص ردت زکا  اًفصر و [ن میف راطا وو بحرین  هنیدم لهاثل م]

 امّا نی مسلملا حال مص ی فوه  نع حهوتف مض الرال ااصل ح ملسال یه الام عمالا فیصر  و » :1392 لا س لللمن ابی  یرتک د .5

  اکمحلو اه و هب االمام  بئ ان  لال قتاس نمک ی ماو  هایفه محک ی ف  هعم ی ضم ال جوزی رئ اجلادیب  نا ک  مافه تع غیب م

 « صل الکا ن  ی مسلالم حل ا مصی فه  فیصر هی ال همرفا ی عرشال
 ت غو طالی الإ وعج رلاحرمه (۴             الم سلالیه ام عماال سنف( 3                  انسحالاة عداق (2                         هاح باال هلاصا (1

  ر وجیئز اجا دبی انک  امع غیبة فم اما. نیملمس لا حلصای م ف ةو عن وحةتفملا ضرالا لحاص  مالسلا هیعل مامالاف رو یص  .ت سا حیحص 3ه نزیگ

 . لکاالص ، نسلمیملاالح ی مصفرفه صی یهله اراص ف عیشر لا مکاحلا هو و مامالا ب ائنل القستا نکیمما  و .هایف مهکفی ح همع یمضال

 و

 و

 و

 و

 و
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 قضاوت
  نصب زمه ی فل ،هائب ن  أو اماإلم  وظیفة  م ااإلم روحض ع م  ه أنّ أالّ  له،  ن یالصالح حقّ ی ف ه یا کف اجبو ( هو  و)  س نا لا نیب الحکم  ی أ

  ت نیّتع احداًو إالّ أهالً نکی م ل ن فإ .هی اکف  وجبت نیع ی م ل ولو ،جابه اإل هن یّع من یعل  جب ی  و ،به قومیل یةالناح ی ف قاضٍ

  وفی به.  ام یق لبا سهف ن من ثوقالو ع م  ک ذل أجودهما قوالن  ناًیع لتعدّد ا عم  هب باحست ا ی ف و  .الطلب  لزمه  ام مإل ا به لم  ولو .هیعل

  اإلفتاء لشرائط معجاال  الفقیه قضاء فذین الغیبه 
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 اضق رما هو زا ورنظم

 تسا تواض ق و
ه فظیوام مار ضوح ترصو رد

 تسا شانیایب ان و ماام

 تذ اسفنا اوتف طایشر عماج هیقف تواقض  بتیغ نازم در
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 دتشها
 اهد الش ،ولاأل :بعةأر فصولهو داتالشها  با کت

 .است هدشا به جعرا اول صلف  ؛رددا  فصل چهار شهادات کتاب

  ود شهم ال ن کا ولو   م سالالوا ، والعقل ، یتفرقوا ال  وأن  اح مب على  یجتمعوا وأن شر الع  غو بل ط بشر اح رالج  فی  إال  البلوغ  شرطه  و

                          ینملمسال عدم دعن یۀلوصا فی إال األصح  ىعل  کافرا   هیلع

  و باشند دهرسی لاس10 سن به نپسرا ها چهب اینکه شرط به تهالب ، ت جراح بر دتاشه در مگر .است  بودن بالغ ،شاهد برای ست نخ رطش

 .وندرب کمهمح به ینکها از قبل  دشا ب هشدن ،مه  متفرق کهاین و شندبا شده جمع مباح کار ایبر ها بچه این

  علیه رکاف دتشها پس داشب کافر  شود یم داده شهادت او لیهع که کسی گرچها .است  ودنب مسلمان سوم شرط و ت سا عقل دوم شرط

 .مسلمان نشدن ت فای گامنه ت یوص در رمگ نیست  تهپذیرف فرکا

 لد، موال طهارة و ، مروءةال كرتو رةیصغلا على صراراال و  بیرةبالک وتزول والعدالة  ن،یماواال

 رکت و رهصغی اهگنبر اصرار و هیرکب گناه ارتکاب با دشو می ئلزا لت داع و دالتعردیگ رطش و ت اس دن(وب هشیع)یمانا یگرد طرش

 .دش اب اهرط او مولد  و (جامعه در هرکس انش) مروت
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 ا مهنیب کترشم لا  یف هکی رشل  کی رشلا  دةاهش  لیقب  الف ةمه تلا م دعو

 لام رد خودش کریش عف ن هب  شریک تدشها  دو ش یمن ولبق پس (داش بن عفن ی)ذ تدا هش نیا رد داشنب  مهت م دهاش

 . ا نهآ انمی کرتش م
 

 یف ربتعملاو ةی نالجا  دوشه حرجب قلةا علوا ،بدهعل  یدسلاو ،س فللمل ءاغرملاو ،تهیص و لقعتم یف یص ولاو

 ل م حتلا تقو  ال ء ادألا قتو  طو رشلا
 

 نفع  هب  رماغ تدا هش ت یسن  فتهریذپ  و .تسین  هت فریذپ  (به ی صوم) تصیو قل عت مر د ی صو تادشه ن ینچمه

 هرفت یذپ  نین چم ه و .ستی ن هرفت یذپ  ، دهر ب نفع  هب  ه درب ب حاص تد ا هش ن یچنهم و  ( دن سته م هتم  غرما  را زی).سل فم

 نا مز  رد هک تس ا آن ، هدش  رذک ط ورش نیا ققحت  رد تسا  رعتبم هچن آ و .تیان ج دو هش حجر  به لهقاع ت دشها تسنی

 . تدا هش لمح تن ام ز رد هن  دش اب ط وشر  نیا ی اردا تداشه  یداا
 

 تسا ممه
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 دت ضا و شهاق از بخش یر تهای دکنوسواالت آزم
 کوله« کدام است؟ بن   ی قض ی او    حلف ی   ان   ی حبس ال  فر من الحل المنک   ی ب»ان ا   عبارت درست   رجمهت  -1393  دکتری جزا سال  . 1

 .شودیاوت حبس مقض کند تا زماند ر گریطرف د بهرا  اگر منکر قسم خوردن( 1

 .دشویوت مضالش قنکو اسبر اس  ای شودیم یزندانکند  یخوددار قسم خوردنکر از نم اگر( 2

 .شودیوم محککند واال م دایتا قسم  شودیم یزندانکند  یوددارخدن خور قسم اگر منکر از( 3

 ت اماده شود. ضاوق یپرونده برا نکهیتا ا دشویم کند حبس یوردن خودداراگر منکر از قسم خ( 4

 ح است.یحص 2نه گزی
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 منکراز نهی  معروف و به مرا
 عال .أو ف قوال اعة الطی عل مل الح وهو (عروفاألمر بالم يف)

 .ال فع أووال  قلمعاصي افعل من  نعلموهو ا (منکرالعن  النهيو)

 ا .إجماع (ال ونق)ن أصح  القولیفي  (ال عقاجبان و ماوه)

ع إن اقلوف اه خالالی الالزم منه تعل ّٰ عدل، والیلزم من ذلك وجوبهما علی الد الاعقو  یضتلی مقع وهو واجب  ن هما لطففأل  ألو ل: ا  ا أم 

ف اخ تال وزویجر ف. کلی  ي التف   تن علممااء لجاإل هجا الوهذ به علی م القیاماتلزس، القمی إن لم لیالل بحکمته تعاإلخأو ام به، قا

ل التکلیف،  یبطال لئعالی اإلنذار والتخویف بالمخالفة ه تحق ي ف بجالوا ونانع، فیکممع ظهور ال ، خصوصا الَّهمحالف لواجب باختا

 .د فعلوق

 

 منکر ی ازو نهبه معروف رما

  بوسیله عملیا  زبان و لهبوسی شود، یام انجا د بای کهبی جاورهای کابه واداشتن مردم از  استارت عب :عروفم  امر به -الف

 ن، یا بوسیله زبان و یا بوسیله عمل ناهاگ امجان دم ازمرز داشتن ابارت است از بع نکر:ی از منه

 :کرمن نهی از مر به معروف وا -ب

 لقون دو ریطبق صحیح ت عقل:م ه حکب هستندواجب 

 قها فاع به اجم شرعا : ندسته واجب

[ و ریصغ] ستند ه (مهم)فلطکر مننهی از  ومعروف ت که امر به س اخاطر آن  ز منکر: بههی ان به معروف و امر  (مهم)عقلی بوجو ل:لید -ج

 واجب است عقالً[ر منک عروف و نهی ازبه م]نتیجه: امر  و [یکبرعقالً ] خداوند واجب است ربر اساس قواعد عدل، لطف ب

 [ید باشد بلکه ابتصاص نداشته صی، اخبه شخص خا ین است کها آن جب باشد الزمهوا م عقلحکبه کر نز ما ینه و معروفامر به اگر  :لشکاا

 د[ شو حتی بر خداوند نیز واجب با ددص گراشخام ماتل مشا

ند خداو گره ای کانهگو به دش جب بااوند واخد بر  منکر زا یر به معروف و نهامکه  منکر این نیستاز  ه معروف و نهیب مری اوجوب عقلالزمه  جواب:

و حال آنکه در  ،کب نشده و واجبی را ترک نکنند رترا مکری منم دمر شد ]وباه داشته اراقع را به همخالف وکرده باشد از منکر  یهو نامر به معروف 

منکر نکرده از نهی  و روفمع هر بام ندواد اگر خوند[ و ش ب میمرتک ار یبسیاری از معاص و کردهاجبات را ترک از ومردم بسیاری  و ستنی اقع چنینو

وارد شد ]و این اشکال از منکر است[ به همراه داشته با نهی وف وعرم هب رلب امغادگان در نباندن لطف به ]که رس مت خود را الل به حکخاشد با

 منجاندگان را به اد بخداونه ت کاس  نای اشمهزالرام، و ترک حب واج نجاما بر عنای وادار کردنم ر بهو نهی از منک عروفزیرا امر به م[ شدبانمی

ه ندارد ک گیرد[ و اشکالییمتکلیف به اعمال اختیاری تعلق ا ]زیر استل حامف یر تکلد نین چیزیچ البتهکند که وادار ترک نواهی واجبات و 

ًا ته باشد مخصوصداش اوتی تفی معنامن[ گاد بن قحو در خداوند ق در حعنی ی]ن آبه موارد مختلف ت عنایی از منکر با و نهامر به معروف ب جوو

ن اند ار و ترس در حق خداوند انذ  ب امر به معروف و نهی از منکرجووای معن ینرابناباشد؛ ب [ در کارفیکردن به تکالوادار محال بودن ر مانعی ]گا

 یف کرده است.خوت ار ونذ ا هم د نداوخ و، دوشلغو نباطل و ف کالیبه ت نگاد ه مکلف نمودن بنیجر نتباشد تا دمی الیفمخالفت با تک بر

 نجیخودس
 اشد؟ب یم هیقوع فموضام کد ف ریل تعال تالیفی: عبارت ذیسو . 1

 «أو فعال  قوال  اعةعلی الطمل الح ووه»                  

 منکرن الالنهي ع -ب                                 فبالمعرواألمر  -فلا

 کدامهیچ -د            رن المنکي علنها و لمعروفاألمر با -ج

 است.ح یگزینه الف صح

 و

 و

 ت.اس مهم یتتس هتکن  ناونع  هب 

 ت اس مهم ر کمنز اهی ن  و  وفعرم بهامر  بوجو عوضوم
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 ات لموا اءحیکتاب إ

هذه  ولو جعل  ( الماء علیه  تیالء الس و ، أ  عنه  ماء م ال د لعُ أو ،  همتیجاالسأو  ته طل عُ ل ) منها  تفع به( ُین  ال )ما  ض ات من األر أي المو  ( هو )و 

ی مهم  لیخ)ء ثمّ ماتتإحیا  اهل سبق  دق ونن یکأ نبی  وال فرقأجود.  ، کان  ( استمهم لی خی) منهانَّها أعمَّأل  ؛لتهعُطلام أفرادا   قس األ 

  بادة أهله بحیث ال إ تمَّ مع . وهذا ی (مهم )قال اإلط تضیهما یق علی (دشبارت موات بوده ه صوا ب از ابتد)تداءًب تها این مووب ،  (است

  س  و در ل في ا  ن ف ه المص ب  ح ما صر   علی  (نیستم صحیح دو بار رایاحیاء ب)ا إحیاؤهصحَّی مل یلمحیا فلو عُرفبعضهم ،  وال ون ُیعرف 

   فیه   ا م   تعالی   ه الل ّٰ اء  ن ش سیأتي إ و 

  ا خالفا  عرفا  معه لصدقه   ؛ مهم()هار ونحوها ر األن ثا ن بقیت آ وإ  لة لُعط ا  بطه ا ض ل ب  ، العمارة رأسا  م س ب ر العارض ذها ا ته مو  ق یعتبر في تحقّ  ال و 

شرط  : همخیلی م).مارةوقصد العد یالبقاء ه ط ر ش  ن  أل جیرا ؛ تح  ابتداء کان  وقع  و یث إّنه ل ح  یر تحجبال  لك ق ذ وال یلح  رة ذک ت ال  لظاهر 

ار پس از  آثماندن  یبا وجود باق  نین زمدات شمو به ؟گردد یم به کجا بر هما میرض : مهم)هما و ( تحجیر چیست

ی  عل ر قد حج   ه ن  أ فک  ،  بلغه یال  ثوع فیه حیالشرنى بمعه ألن   ؛ إلحیاءا اءدبتباص لتحجیر مخصو ل ا ب  ا ، ن منتفیان ه  (  موات شدن

 ره. وغی   اء حی إ یما حج ره ب أن یتصر ف ف ه  ر بأث   ره ی غ 

 باب احیاء موات 
 د:باشداری نبرهرهقابل بو  دواز آن زمین استفاده نش [هاتعلن سبب یکی از ای به]که شود ه میی گفتبه زمین ت،مواعنی زمین یآن  -فلا

 نزمی ودن ون مصرف بسبب بد ه ب -1

 مین ن زآ شدن  یلد ار تبیزه نب سبب هیا ب -2

 ندنب ماآیسبب ب یا به -3

 ب آ ستیالء و فراگرفتنا ببس یا به -4
 برو ]ت اس مذکور اسباب اعم از ن«یمز زاستفاده نشدن ا» بود زیرار هتداد بقرار می مینز زدن اشده ناستفاام اقس ار بابصنف این اس ر مگا 

  [د.آینین آن بشمار مند امف دون مصرن و بزمی از نشدن هتفادس ا قمصادیو  راداف لهماز ج ورمذکب اسبا شد وابمیباق انطنها قابل مامی آت

 :بین این که (لیل فرقی ندارد:د دقت شود به دو)ستنی رقیف [نآبر  مترتباحکام  وت موامورد زمین در ] -ب

 ؛د شبا شدهسپس موات باشد و  دهکراء احی آن زمین را کسی قبال   •

 ؛شد اوده ببت وارت مصو دا بهکه از ابت نییا او  •

 و: ؛د کنمیاقتضا  نینچ (تاس مهم )«[ینتفع بهو هو ماال]» لهید اوشبارت ع قاطال که ناچن 

-زمین ت بهموامیم عتو ]ق نبودن فرن ای :ه باشند نشد  ختهشنا آنان ازکه همه و یا برخی ای ه گونهب اشند ین هالک شده بزم آنل اه ی کهدر صورت
 . یح خواهد بودصح [تاس گشته  اتوم پسس ه و دکر حیاءا را آن سیک بالًکه ق یهای

احیاء چنین است صریح کرده ت ه آنوس الشرعیه« بدرلا» بتاکدر  که شهید اول هنچق آطب وم باشد معل مینه زاحیاء کنند  ر صورتی کهد

 رد. کیم خواهن یابده ینباحث آدر م اول راین قکال اش  [انیثهید از نظر ش ] و ،ستصحیح نی [دومار برای ب]ی ینزم
فته ر بین از آن کامالً دیاآبی هاشانهعالئم و ن میاتمکه شرط نیست  شود حکمآن موات بودن  این که به ایبراد بوده است آب بالًکه ق یینمز -ج

ن یا دجوو اعرف بظر از نا یرزشد بامانده اقی ب ل آنامثا ها ونهرهای شانهآثار و نه چ اگر مین استاز زدن ستفاده نشا لکه مالک و معیار،بباشد 

بین  از و]است  فلمخا با این قول [یحل مهالع] د کهآیبدست می «ءهالفقب »تذکرة اکتا اهرز ظکند، اما امیودن صدق ب اتها نیز مونهنشا ور آثا
  ؛[اند دیین ممدن زموات بو ققتحرط ی را ش ادی آبهار و نشانهثارفتن تمامی آ

 [ یید ثانر شهظناز] ر توهم گا ، و[جایز نیستآن  در رانکه تصرف دیگ این لحاظ از] جیر را نداردتح مکح بادی،آی هانهاو نش ثاردن آبوی قبا

ورت ه صو ب نزمی از خرابیل قبو ]ن ابتدا هما از صورتی که در [رز در زمین مواتو ایجاد م رادیو از قبیل کشیدن] یارآثن یه چنشود ک

ید بعد از س باد پدارنن زمین را حق احیاء آی کسدن آن آثار، بو یقبازمان  تاو ] دوشمی سوبر محجیتح رددگ ایجاد [آن  ن ددرآمموات 

 :است کهن آ جیرشرط تح:ازیر [ردیر را نداحجگوئیم که حکم تمید در پاسخ ش اته بتحجیر را داش  کمحز نین آشدن زمین و موات  بیخرا
  د اشب ر باقیآثا آن بر کننده دیجاد ای [اوالً]

 ه باشد شتاد ارزمین دن اد کرآب قصد  [اًیثان]و 

  ه خواست اوطلبد ز ا تاوم نیمز  فیرتع استن کمم

 شود 

  یزار ن هب ند ش لی دتب یا و ودنب رازین ی انعمه ب

 تهس نمیز

 ؟ دشبا ی م هچ نیمز نوب شدسمح تامو  ،رایعم و ک الم

 ؟دشاب  یم هچ یرجتح هومفم  ین اث  ید هشر ظن  زا
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 ، بلکه اساساً باشد تفی میمن [نپس از موات شدار آثن د نما یباق ن با وجودزمی دنیعنی موات ش ] نظر وردمث رط در بحه این دو ش ی کالح در

ده سینرحیاء ه المرح هب زه هنوک نای شرط هبد باش می یاءه احب روع کردن ای شمعن هب تحجیرچرا که  رددااص اختص حیاءتدای اابیر به جتح
، منع ساخته تحجیر نمودها ر ندر زمینی که آدن کرف رصز تارا  کس دیگری است دهی که ایجاد کراثر سطهاو کننده بهویا تحجیر ن گایبرباشد، بنا

 .گریدی ببیا به س ین باشد زمء حیاسطه اه واتصرف بواه این خاست 

 . گردد ی بر م   ته ُعطل ل   هب   : نها  مها أعمّنّأل در   «ألن ها» ر  ضمی   نکته: 

 یبرا :چیست  ءً«وتها ابتدان م و بی ماتتا إحیاء ثمّ هل سبق قدون ن یکین أق ب»وال فر عبارت قیم دقمفهوو ه ترجم نکته:

 شود.  ادگرفتهیآزمون حتما 

ه از  را کچ ن نیست.ن رفت بی  ای از معن به ات مو و یا اینکه .نیست صحیح جمله این در  اء داشتن ابقه احی س  کهود ت شاین نکته دق به نکته:

 ته باشد. داشود نج وده امکان استفا ریگری دو بط ظرف یکن کستمانند شمعنا است که  این بهن بین رفت

 . ندارد   م معنایی دو ر  با   رای ب اول احیاء    ظر شهید ن   از: ام یصحَّ إحیاؤهل یلمحیا رفعُفلو  نکته:

است اگر چه آثار و  نیمز ازستفاده نشدن ا ر،ایک و معمالشد با باشد؟می ین چه زم محسوب شدنموات  ،ار یک و معمال  :کتهن

 . دباش  مانده ین باقآل امثاها و نهر  یهاانهنش

ی را داآب یهاو نشانه ثارامی آتمن رفتین ب از و داند؟چیزی می  چه را نیموات محسوب شدن زم  ار،یعمالک و م ی عالمه حل ته:نک
 .نددامی ینمتحقق موات بودن زشرط 

 . اشدب دهینرس اءیله احح مرکه هنوز به   نیط اشر به اءیشروع کردن به اح ت؟یسچ اه شهید ثانی دیدگاز حجیر ت نای عم :نکته

حیاء  اه مرحل به هنوزکه  شرط این بهد باش می ءیاحبه ا شروع کردن معنای هب تحجیرچرا که  اختصاص دارد حیاءا ابتداییر به تحج ته:نک

 . دباش ده سینر

 یخودسنج
 ؟ ختصاص داردی ان به چه زما  ر«تحجی»ذیل  رتابه عبه ا توجب  .1

 « رةالعما قصد بقاء الید و و طه؛ ألنّ شرحجیربالتک »وال یلحق ذل 
 ء یا بابتداء اإلح -الف

 اإلحیاء باالنتهاء  -ب

 اء الید  بقب -ج

 د الی ثارال بقاِء -د

که  نیشرط ابه  باشدی م اءیاح به  کردنروع ش  یعنام به ریجتح چرا کهد راختصاص دا اءیاح یبه ابتدا ریحجت صحیح است. الف ینهگز

 باشد  دهینرس اءیحا هنوز به مرحله

 باشد؟چه می  بوده است ادآب قبالً ی که  زمین  شدنحسوب ات ممو ار،یک و معمال  .2

 ار ونحوههانر األة وإن بقیت آثابطه الُعطلضا -الف

 صح  إحیاؤها المحیي لم یرف ُع ضابطه -ب

 طالق اإل هعلی ما یقتضی داء وتها ابتم یکونن أ هب نتفعطه الیابض -ج

 تضیه اإلطالق قی بتداء  علی ماها اوتأن یکون م ضابطه -د

های  شانهن عالئم و میکه تما ست نیشرط دن آن حکم شود به موات بوآباد بوده است برای این که  بال زمینی که ق یح است.صح ه الفگزین

 .است نشدن از زمین فادهر، استیاعک و ماللکه مب دش افته بر ناز بی آن کامال آبادی  

  نیچن اءیکرده است اح حیآن تصره »الدروس الشرعیه« باب در کتاول  دیآنچه که شه بقمعلوم باشد ط نیزمه کنند  اءیکه اح یدر صورت

 .ست ین حیبار دوم[ صح ی]برا ینیزم

 


