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ناشـــــرناشـــــرسخنسخن
رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 

به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان 
رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  آموزش عالی  مؤسسه 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.
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َوإِيّاَك نَستَعين ...

با اصول قانون اساسی را   نکته ها در قانون اساسی، عالوه بر آنکه انس بيشتر خواننده 
بردارد.  اساسی  قانون  اصول  ِصرف  روخوانِی  از  فراتر  گامی  تا  است  آن  بر  می کند،  دنبال 
مترتب بر اين امر، هدف اصلی اين اثر، فهم آسان تر قانون اساسی است و مبتنی بر اين هدف، 
تالش شده تا مطالِب ذيل هر اصل به گونه ای بيان گردند که مفهوم، مبانی و قلمرو آن اصل 

به درستی مطرح شوند و خواننده را در دستيابی به مفهوم اصل راهنمايی کنند.
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اصول  اساساً  آنکه  است  ذکر  شايسته ی  پايان  در  آنچه 
ايران به دليل ماهيت و ايدئولوژی مکتبی نظام جمهوری اسالمی، مستلزم تأمل، تحليل و 
آنها  به  مستقل  تحليلی  و  تفصيلی  اثِر  يک  در  است  مقتضی  که  می باشد  متعددی  حاشيه های 

پرداخته شود.

    مريم سادات بنی هاشمی
              زمستان ۱۴۰۰



بسم  اهلل الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و ازنلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الناس بالقسط
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بخشاول:نکتههابخشاول:نکتهها

فصلاول:اصولکلیفصلاول:اصولکلی

فصل�اول�قانون�اساسی�به�اصول�بنیادین�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران�از�نظر�ماهوی�پرداخته�است�و�محتوا�
و�مبانی�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران�را�بررسی�می�نماید�

اصل اول:
 نوع حکومت  

حکومت ایران جمهوری اسالمی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، 
در پی انقالب اسالمی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت اهلل العظمی امام خمینی، در همه پرسی 
دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی االولی 
سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن 

رأی مثبت داد.

نکات مهم
1� اصل�اول�بیانگر�نوع�نظام�سیاسی�حکومت�ایران�است�و��نظام�سیاسی�که�قانون�اساسی�ایران�تبیین��

کرده،�جمهوری�اسالمی�است�
2� جمهوری�به�معنای�اتکای�حکومت�به�آرای�مردم�است���)صحیفه�امام،�جلد�4،�صفحه��444(�
3� استفاده�از�کلمه�اسالمی�در�نوع�حکومت�بیانگر�آن�است�که�اسالم�دین�رسمی�کشور�است��و�در�اداره��

امور���کشور�نقش�اساسی�دارد�و�باید�تمامی�مقررات�بر�طبق��موازین��اسالمی�باشد�
4� جمهور�بیانگر�نوع�حکومت�و�اسالمی�بودن�مربوط�به�محتوای�آن�است��)مجموعه�مقاالت�گذری�بر��

انقالب�اسالمی�ایران،�مقاله�»مقدمه�ای�بر�جمهوری�اسالمی«،�دکتر�ناصرکاتوزیان،�چاپخانه�دانشگاه�
تهران،�1360،�صفحه�68(�به�عبارت�دیگر�قوانین�و�محتوای�نظام�جمهوری�اسالمی�باید�براساس�

موازین�اسالم�و�شیوه�اداره�کشور�به�شکل�جمهوری�و�اتکا�به�آرا�مردم�باشد�
5� مبنای�انتخاب�این�نوع�حکومت،�اعتقاد�دیرینه�مردم�به�حکومت�حق�و�عدل�قرآن�است��
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6� جمهوری�اسالمی�ایران�نتیجه�انقالب�اسالمی�مردم�ایران�است��
7� همه�پرسی�به�معنا�رجوع�به�آرا�عمومی�و�به�مشورت�گرفتن�مستقیم�مردم�در�باب�مسائل�مهم��

مملکتی�و�وضع�یا�تغییر�و�اصالح�قانون�است��)بایسته�های�حقوق�اساسی،�قاضی�شریعت�پناهی،�
صفحه�127(�

8� ذکر�آمار�همه�پرسی�ملت،�در�اصل�اول�به�عنوان�سندی�است�که�انتخاب�و�آرا�مردم�را�مستندسازی��
می�کند�و�پایه�قانون�اساسی�را�استحکام�می�بخشد��)مشروح�مذاکرات�مجلس�بررسی�نهایی�قانون�

اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران،�جلد�1،�صفحات��197و�198(
9� اصول��162�،137�،133�،122�،114�،111�،107�،100�،87�،63�،6قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی��

برمبنای�اصل�اول�قانون�اساسی�و�بیانگر�جمهوری�بودن�نظام�ایران�است�

اصل دوم:
مبانی و پایه های نظام جمهوری اسالمی ایران

 جمهور اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا )الاله اال اهلل( و اختصاص حاکمّیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به  سوی خدا.

4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم.

6- کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر در خدا که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سالم اهلل علیهم اجمعین،

 ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آن ها،
 ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقالل سیاسی 

و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

نکات مهم
1� اصل�دوم�نیز�یکی�از�اصول�کلی�در�قانون�اساسی�است�که�معیارهای�نظام�اجتماعی�را�پایه�ریزی�می�کند��
2� این�اصل�در�دو�قسمت�تنظیم��شده�است�که�قسمت�اول�بیانگر�مبانی�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران��

است�و�قسمت�دوم�راه�رسیدن�به�این�مبانی�را�بیان�می�کند�
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3� از�آنجا��که�جمهوری�اسالمی�یک�نظام�و�ترکیب�جدید�بوده�است،�الزم�می�باشد�تا�در�قانون�اساسی��
نوع�حکومت�توصیف�شود��بنابراین�در�اصل�دو�پایه�ی�اساسی�که�جمهوری�اسالمی�براساس�آن�
شکل�گرفته،�بیان��شده�است��)مشروح�مذاکرات�مجلس�بررسی�نهایی�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�

ایران،�جلد�1،�صفحه�223(
4� به�دلیل�اینکه�تأسیس�نظام�جمهوری�اسالمی�بر�پایه�اعتقاد�دیرینه�مردم�به�حکومت�حق�و�عدل��

قرآن�بوده�است�)�اصل�1قانون�اساسی(�بنابراین�الزم�و�ضروری�است�که�ادامه�و�استمرار�عملکرد�
حکومت�جمهوری�اسالمی�با�همان�مبانی�باشد�

5� بند��1اصل��2بیانگر�اختصاص�داشتن�حاکمیت�و�قانون�گذاری�به��حق�تعالی�و�مبنای�حاکمیت�است��
6� بند��1اصل��2بر�مبنای�اصل�توحید�در�اصول�دین�بنا�شده�است��
7� به�دلیل�اینکه�در�بند��1بیان�شده�است�حاکمیت�مطلق�از�آن�خداست�بنابراین�الزم�است�تسلیم�امر��

الهی�بوده�و�هرگونه�اعمال�قانون�گذاری�و����باید�مطابق�شریعت�الهی�باشد�
8� بینش�توحیدی�که�در�بند��1اصل��2ترسیم�شده�است،�بیانگر�حکومتی�توحیدی�است�که�در�تضاد��

با�هرگونه�حکومت�لیبرالی�و�اومانیستی�و�حتی�استبدادی�است�
9� اساس�بند��1اصل���2قاعده�و�اصل�عدم�والیت�است�و�به�معنای�آن�است�که�هیچ�کس�بر�دیگری��

برتری�ندارد�جز�خداوند�و�این�اصل�قانون�اساسی�مرز�میان�اومانیستی�و�مسلمانی�را�مشخص�می�کند،�
چراکه�فردی�که�دنیا�محور�است�اعتقاد�دارد�هیچ��موجودی�بر�انسان�حاکمیت�ندارد�حتی�خداوند،��

اما�مسلمان�حاکمیت�مطلق�الهی�بر�انسان�را�پذیرفته�است�
10� اصل��156قانون�اساسی�براساس�بند��1اصل��2تبیین�شده�است��
11� بند��2اصل��2بیانگر�شیوه�دسترسی�به�احکام�الهی�است�که�راه�این�دسترسی�از�طریق�وحی�به��

پیامبران�و�ابالغ�آن�توسط�پیامبران�بر�مردم�است�
12� براساس�بند�2،�قوانین�و�هنجارهای�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران�باید�برطبق�شریعت�و�مطابق�موازین��

الهی�باشد�
13� بند��2اصل�دوم�قانون�اساسی�مبتنی�بر�پایه�ای�است�که�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران�را�از�سایر��

نظام�ها�جدا�می�کند�زیرا�در�نظام�های�دیگر�تصمیم�گیری�در�مورد�قوانین�و�وضع�آنها�بر�پایه�افکار�
انسان�است�و�نظرات�انسانی�در�تشریح�قانون�دخالت�دارد�نه�احکام�و�وحی�الهی��)مشروح�مذاکرات�

مجلس�بررسی�نهایی�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران،�جلد�1،�صفحه�225(�
14� اصل��44قانون�اساسی�براساس�بند��2اصل��2مقرر�شده�است��
15� بند��3اصل��2یکی�از�اصول�پنج�گانه�اسالم�را�مطرح�می�کند�که�معاد�است�و�چون�به�انسان�می�آموزد��

که�جهان�دارای�غایت�و�هدف�است�و�انسان�در�برابر�خدا�مسئول�است،�انسانی�مسئول�در�برابر�
رعایت�قوانین�الهی�تربیت�می�کند�
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16� بند��4اصل��2قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�بیانگر�یکی�دیگر�از�اصول�پنج�گانه�اسالم�به��
نام�عدل�است�که�عدل�در�تعریف�امام�علی�علیه�السالم�این�گونه�آمده�است�»العدل�یضع�االمور�
مواضعها«��عدل�عبارت�است�از�قرار�دادن�هر�چیز�بر�سر�جای�خودش�)نهج�البالغه،�حکمت437(���

17� عدل�در�خلقت�به�معنای�این�است�که�نظام�هستی�بر�عدل�و�توازن�مستقر�شده�است�و�عدل�در��
تشریع�به�معنای�رعایت�اصل�عدل�در�وضع�قوانین�الهی�است��)حقوق�اساسی�جمهوری�اسالمی�

ایران،�دکتر�سید�محمد�هاشمی،�جلد�1،�صفحه��88(
18� براساس�اعتقادی�که�در�بند��4اصل��2قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�آمده�است،�عدالت�باید��

در�نظام�اجتماعی�اجرا�شود�و�تبعیضی�وجود�نداشته�باشد�
19� اصل��19و�20قانون�اساسی�مبتنی�بر�بند��4اصل��2قانون�اساسی�می�باشد��
20� به�دلیل�اینکه�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�براساس�موازین�اسالمی�است�و�شیوه�مدیریت��

صحیح�جامعه�طبق�چهارچوب�اسالم�در�قالب�امامت�است�و�جامعه�اسالمی�بدون�حضور�رهبر�و�
امام�نمی�تواند�پایدار�باشد�در�بند��5اصل��2قانون�اساسی،�امامت�و�رهبری�مستمر�به�عنوان�یکی�از�

بنیان�های�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران�آمده�است�
21� بند��5اصل��2قانون�اساسی�براساس�آیه�اطاعت:�»اطیعوا�اهلل�و�اطیعوا�الرسول�و�اولی�االمر�منکم؛�از��

خدا�و�رسول�و�آنان�که�صاحب�اختیار�امور�هستند،�اطاعت�کنید�)آیه��58سوره�نساء(«�می�باشد�و�
داللت�بر�لزوم�امامت�و�ادامه�رهبری�در�اداره�امور�مسلمین�دارد�تا�جامعه�هیچ�گاه�بدون�رهبر�نماند�

22� اصل��5قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�بر�مبنای�بند��5اصل��22قانون�اساسی�بنا�شده�است��
23� کرامت�بر�دو�نوع�است:��

یک(�کرامت�ذاتی�که�به�معنای�این�است�که�انسان�بالذات�دارای�کرامت�است�و�آیه�»و�لقد�کرمنا�
بنی�آدم��آیه��70سوره�اسراء«�مؤید�این�نوع�کرامت�است��

دو(�کرامت�اکتسابی�که�به�معنای�این�است�که�منزلت�های�متفاوتی�با�توجه�به�رفتارهای�انسانی،�ایجاد�
می�شود�و�انسان�ها�نسبت�به�یکدیگر�برتری�پیدا�می�کنند�)حقوق�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران،�دکتر�

سید�محمد�هاشمی،�جلد�1،�صفحه�93(
24� بند��6اصل��2قانون�اساسی�دربردارنده�هر�دو�نوع�کرامت�انسانی�است�چراکه�کرامت�به�طور�عام��

در�این�بند�به�کار�رفته�است�
25� آزادی�انسان�که�در�قانون�اساسی�و�بند�6اصل��2بیان�شده�است،�آزادی�مطلق�و�بی�چهارچوبی��

نیست�بلکه�این�آزادی�توأم�با�مسئولیت�در�برابر�خداوند�است�زیرا�اراده�و�آزادی�انسان�در�طول�
اراده�خداوند�است�نه�در�عرض�آن�

26� ماده��1اعالمیه�حقوق�بشر،�مرتبط�با�بند��6اصل��2قانون�اساسی�و�بیانگر�آزادی�انسان�هاست��
27� اصول�33�،28�،24�،23،�بند�4اصل��43و��175قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�بر�مبنای�اصل��



نشر چتر دانش/ نکته ها در قانون اساسی  1414

آزادی�است�که�در�بند��6اصل��2ترسیم�شده�است�
28� ماده��10قانون�مدنی�ایران�که�بیانگر�آزادی�در�قرارداد�است�مبتنی�بر�اصل�آزادی�بند��6اصل��22�

قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�است�
29� قسمت�دوم�اصل��2قانون�اساسی�به�روش�های�رسیدن�به�مبانی�ترسیم�شده�در�قسمت�اول�اصل��2�

پرداخته�است�
30� روش�هایی�که�در�قسمت��2اصل��2در�دستور�کار�قرارگرفته�است�عبارتند�از:�

1��اجتهاد�مستمر�فقها�2�استفاده�از�دانش�پیشرفته�بشری�3��نفی�هرگونه�ستم�و�سلطه�و�برقراری�عدل،�
استقالل�و�همبستگی�ملی�

31� به�دلیل�اینکه�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران�براساس�قوانین�اسالمی�است�بنابراین�به�درک�و�اجرای��
احکام�اسالمی�نیاز�است��در�زمان�حضور�پیامبر�و�ائمه�)علیه�السالم(�به�طور�مستقیم�احکام�اسالمی�
در�دسترس�بوده�است�اما�از�زمان�غیبت�امام�عصر)عجل�اهلل�فرجه�الشریف(�راه�رسیدن�به�درک�

و�اجرای�احکام�اسالمی�تنها�توسط�فقها�صورت�می�گیرد�
32� اجتهاد�به�معنا�قدرت�استنباط�حکم�شرعی�است�)تنقیح�فی�شرح�العروه�الوثقی،�ابوالقاسم�خویی،��

جلد1،�صفحه�ی�128(
33� فقیهی�که�دارای�قدرت�استنباط�احکام�از�ادله�است�و�شرایط�الزم�همچون�ایمان،�عدالت،�زهد�و��

پارسایی�را�برای�تصدی�منصب�مرجعیت�دارد،�فقیه�جامع�الشرایط�نام�دارد��)جواهرالکالم،�شیخ�
محمدحسین�نجفی،�جلد�21،�صفحه�399(

34� منظور�از�کتاب،�قرآن�است�و�منظور�از�سنت،�قول،�فعل�و�تقریر�پیامبر�و�ائمه�)علیه�السالم(�است��
)اصول�فقه،�مظفر،�جلد�2،�صفحه��64و��65(��

35� عبارت�»نفی�هرگونه�سلطه�پذیری«�براساس�قاعده�و�اصل�نفی�سبیل�است��قاعده�نفی�سبیل،�قاعده��
فقهی�است�که�هرگونه�تسلط�بیگانگان�بر�مسلمانان�را�ممنوع�اعالم�کرده�است�

36� نفی�ستم،�ناظر�بر�قلمرو�داخلی��و�نفی�سلطه،�ناظر�بر�قلمرو�خارجی�جمهوری�اسالمی�ایران�است��1�
)حقوق�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران،�سید�محمد�هاشمی،جلد�1،�صفحه113(

1. منظور از نفی ستم عدم پذیرش ظلم حاکمان و نفی سلطه مقابله با تسلط بیگانگان است.
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اصل سوم: 
وظایف کلی دولت جمهوری اسالمی ایران

 دولت جمهوری اسالمی ایران موّظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را 
برای امور زیر به کار برد:

1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان و تقویت و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- باال بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات، رسانه های گروهی و 

وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس 
مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 - محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7- تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه های ماّدی و معنوی.
1۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور.

11- تقویت کامل بنیه دفاع ملّی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی و نظام 
اسالمی کشور.

12- پی ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن 
هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در 

برابر قانون.
15- توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16- تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت 
بی دریغ از مستضعفان جهان.
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نکات مهم
1� واژه�دولت�در�این�اصل�به��معنای�حکومت�است�نه�صرفاً�قوه�مجریه��
2� انواع�معانی�دولت�در�علم�حقوق�اساسی�به�شرح�زیر�است:�

1-�دولت�به��معنای�کشور:�دولت�به��معنای�کشور،�معادل�اصطالح��stateدر�زبان�انگلیسی�است�که�
از�آن�به�دولت�ملّی،�دولت�-�ملّت�و�دولت�-�کشور�نیز�تعبیر�می�شود��این�معنا�مفهومی�انتزاعی�از�
یک�هویت�حقوقی�مستقل�است�که�در�عرصه�ی�بین�الملل،�با�سه�عامل�جغرافیایی،�جمعیتی�و�سیاسی�
از�دیگر�واحد�ها�متمایز�می�شود��به�این�ترتیب،�کشور�ایران�در�مقابل�کشورهای�دیگر�به�عنوان�یک�

دولت�مستقل�قرار�می�گیرد��
2-�دولت�به��معنای�حکومت:�حکومت�یا�همان��governmentبه�تعبیر�انگلیسی،�ناظر�بر�هیأت�
حاکم�)طبقه�فرمانروا�یا�نهاد�های�حاکمیتی(�است�که�در�برابر�ملّت�قرار�دارد��حکومت،�عینیت�و�
تجسم�دولت�است��اجزای�حکومت�فراتر�از�قوای�سه�گانه�است�و�به�طور�کلی�شامل�هر�نهاد�و�
شخصی�است�که�از�قدرت�عمومی�بر�خوردار�بوده�و�اعمال�قدرت�کند��بنابراین،�اجزای�حکومت�
شامل:�همه�قوای�حاکمیت�)مقننه،�مجریه�و�قضائیه(،�شهرداری�)که�زیر�مجموعه�هیچ�کدام�از�قوا�
نیست(،�شوراها�ی�اسالمی�شهر�و�روستا�و�برخی�اصناف�مثل�نظام�پزشکی�و�برخی�اشخاص�حقوقی��
3-�دولت�به�معنای�قوه�مجریه�)executive(:�قوه�مجریه،�یکی�از�ارکان�و�قوای�حکومت�است�که�
امروزه�در�همه�کشور�ها�وجود�دارد�و�مسئول�امور�اجرایی�به�طورکلی�است��این�قوه�در�عرض�قوای�

قضائیه�و�مقننه�است��معموالً�رئیس�آن،�رئیس�جمهور�و�در�برخی�کشور�ها�نخست�وزیر�است��
4-�دولت�به��معنای�هیأت�وزیران:�هیأت�وزیران�بخشی�از�قوه�مجریه�را�تشکیل�می�دهد�)قوه�مجریه�
شامل�رئیس�جمهور،�هیأت�وزیران،�وزارتخانه�ها،�استانداری،�فرمانداری،�شرکت�ها�و�مؤسسات�دولتی�

است(�
3� اصل��3بیانگر�وظایف�حکومت�جمهوری�اسالمی�ایران�در�زمینه�های�سیاسی،�اقتصادی،�علمی�و��

فرهنگی�در�بعد�داخلی�و�خارجی�است�
4� بند��1بیانگر�مبنای�کرامت�انسانی�)بند��6اصل�2(�است��
5� بند��3و��4براساس�ایجاد�استقالل�و�نفی�هرگونه�سلطه�پذیری��)قسمت��2فصل�2(�است؛�وقتی�جامعه��

به�رشد�علمی�و�فنی�برسد�به�استقالل�رسیده�است�و�زیر�بار�سلطه�اجانب�نمی�رود��همچنین�دو�بند�
مذکور�گویای�بند�ب�اصل��2هستند�

6� عبارت�»برای�همه«�در�بند��3اصل��3بیانگر�مفهوم�»عدل«�در�اصل��2می�باشد��
7� بند��5و��6بر�طبق�بند�ج�اصل��2قانون�اساسی�که�نفی�سلطه�پذیری�است،�می�باشد��
8� بند��7براساس�آزادی�مذکور�در�بند��6اصل��2می�باشد��
9� بند��8ویژگی�جمهوری�بودن�نظام�را�عملی�می�کند��
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10� بند��9حاکی�از�»رعایت�عدل«�ذکر�شده�در�اصل��2می�باشد��
11� بند��11بیانگر�هدف�مذکور�در�بند�ج�اصل��2است��
12� بند��12از�مبنای�عدل،��در�زمینه�اقتصاد�سخن�می�گوید��
13� بند��13طبق�بند�ب�اصل��2و�استقاللی�که�در�بند�ج�اصل��2ذکر�شده�است،�می�باشد��
14� بند��14لزوم�رعایت�عدل�را�خاطرنشان�می�نماید��
15� بند��15همبستگی�ملی�ذکر�شده�در�بند�ج�اصل��2را�نشان�می�دهد��
16� بند��16حمایت�بی�دریغ�از�مستضعفان�جهان�براساس�هدف�نفی�ستمگری�در�بند�ج�اصل��2می�باشد���

این�بند�براساس�آیه�اخّوت�»إنّما�المؤمنون�ِإْخَوه����مؤمنان�برادر�یکدیگر�هستند�)حجرات-�10(«�
بنیان�گذاری�شده�است�

 اصل چهارم:
ضرورت ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسالمی

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

نکات مهم
1� نظام�جمهوری�اسالمی�ایران،�حکومتی�بر�مبنای�ایمان�به�خدا�و�تشریح�الهی�است،�اصل�چهارم�بیان��

می�دارد�که�کلیه�قوانین�و�مقررات�در�حکومت�جمهوری�اسالمی�ایران�باید�براساس�موازین�اسالمی�
باشد�

2� اصل�چهارم�از�دو�بخش�تشکیل�شده�است:�قسمت�اول�به�لزوم�تطبیق�قوانین�و�مقررات�براساس��
موازین�اسالمی�و�قسمت�دوم�به�لزوم�تطبیق،�تفسیر�و�برداشت�از�اصول�قانون�اساسی،�قوانین�و�

مقررات�بر�طبق�موازین�اسالمی�می�پردازد�
3� در�قسمت�دوم�اصل��4باید�به�این�نکته�توجه�داشت�که�عبارت�»این�اصل�بر�اطالق�یا�عموم�قانون��

اساسی،�قوانین�و�مقررات�دیگر�حاکم�است«؛�به�این�معنا�نیست�که�ممکن�است�برخی�اصول�قانون�
اساسی�یا�قوانین�و�مقرراتی�که�تصویب�شده�اند�خالف�اسالم�باشند،�بلکه�به�این�معنا�است�که�اگر�
اصل�یا�قانون�و�مقرره�ای،�اطالق�یا�عموم�دارد�و�قابل�تفسیر�و�برداشت�است،�نمی�توان�تفسیر�و�

برداشتی�از�آنها�ارائه�داد�که�برخالف�اسالم�باشد�
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4� تشخیص�این�امر�که�تفسیر�و�برداشتی�از�اطالق�و�عموم�اصول�قانون�اساسی�و�قوانین�و�مقررات�طبق��
موازین�اسالمی�هست�یا�خیر،�برعهده�فقهای�شورای�نگهبان�است�

5� این�اصل�صرفاً�شامل�نظارت�بر�قوانین�نیست�بلکه�نظارت�بر�مقررات�را�هم�شامل�می�شود��
به�عبارت�دیگر،�این�اصل�تنها�بر�مصوبات�مجلس�شورای�اسالمی�حاکمیت�ندارد�بلکه�ناظر�بر�هر�

مقرره�ای�که�اثر�قانونی�دارد،�می�باشد��

اصل پنجم:
در زمان غیبت حضرت ولّي عصر »عجل اهلل تعالي فرجه« در جمهوري اسالمي ایران والیت امر و امامت امت 
برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یك صد و هفتم عهده دار 

آن مي گردد.

نکات مهم
1� در�راستای�عملیاتی�کردن�بند��5اصل�دوم�قانون�اساسی�که�امامت�و�رهبری�مستمر�را�یکی�از��

پایه�های�اساسی�جمهوری�اسالمی�می�داند؛�قانون�اساسی�در�اصل��5نهاد�والیت�فقیه�را�تبیین�می�کند�
2� اصطالح�والیت�امر�که�در�اصل��5ذکر�شده،�از�عبارت�آیه��53سوره�نسا�برگرفته�شده�است�و��

ترکیبی�از�دو�مفهوم�»والیت«�و�»امر«�می�باشد�
3� والیت�از�واژه�ولی�گرفته�شده�و�به�معنای�کسی�است�که�به�تدبیر�امور�دیگران�می�پردازد�)مجمع�البیان��

فی�تفسیر�القران،�فضل�بن�حسن�طبرسی،�جلد�2،�صفحه�63(�
4� والیت�به�سه�نوع�تقسیم�می�شود�که�عبارت�است�از:�والیت�تکوینی،�والیت�بر�تشریع�و�والیت�در��

تشریع
1-�والیت�تکوینی:�ناظر�بر�خلقت�مخلوقات�است�لذا�از�بدو�خلقت�و�بدون�اراده�مخلوقات�برآنها�

اعمال�می�شود�
2-�والیت�بر�تشریع:�به�معنای�والیت�بر�قانون�گذاری�و�تنظیم�قواعد�و�مقررات�الزم�برای�زندگی�
فردی�و�اجتماعی�انسان�هاست�و�کسی�شایسته�داشتن�این�والیت�است�که�والیت�تکوینی�را�دارا�باشد�
و�خداوند�تنها�کسی�است�که�دارای�والیت�تکوینی�است��از�این�رو�تنها�خداوند�حق�بر�تعیین�قواعد�

و�مقررات�را�برای�زندگی�بشر�دارد�
3-�والیت�در�تشریع:�بدین�معناست�که�در�حوزه�قانون�گذاری�که�از�سوی�خداوند�صورت�گرفته�
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است�گروهی�حق�سرپرستی�براساس�فرامین�الهی�را�دارند�و�این�نوع�والیت��2قسم�است:�
الف:�والیت�بر�محجوران�و�ب:�والیت�بر�جامعه�خردمندان�

5� از�میان�این�سه�نوع�والیت،�والیت�فقیه�از�نوع�سوم�یعنی�والیت�در�تشریع�است�اما�نه�در�معنای��
والیت�بر�محجوران�بلکه�به�معنای�والیت�بر�جامعه�خردمندان،�زیرا�اساس�والیت�فقیه،�والیت�
مدیریتی�بر�جامعه�اسالمی�است�که�به�منظور�اجرای�احکام�و�تحقق�ارزش�های�دینی�صورت�می�گیرد�

)تحلیل�مبانی�اصل��5قانون�اساسی،�آیت�اهلل�کعبی،�صفحات��6الی�9(�
6� مفهوم�امر�به��معنای�فرمان�است��)المنجد،�لویس�معلوف�ص17(�در�نتیجه�ولی�امر�به��معنای�کسی��

است�که�برای�اجرای�احکام�اسالمی�و�مدیریت�جامعه�اسالمی�دستور�و�فرمان�می�دهد�و�دیگران�از�
آن�اطاعت�می�کنند�و�حکومت�جامعه�اسالمی�در�دست�اوست�

7� امامت�امت،�یک�مفهوم�مکمل�است�یعنی�دو�مفهومی�که�باید�در�کنار�هم�فهمیده�شوند،�به�عبارت��
دیگر�تا�امام�نباشد،�امت�معنایی�ندارد�و�تا�امت�نباشد�امامی�هم�وجود�ندارد�

8� امام�در�لغت�به�معنای�پیشوا�و�رهبری�گروه�و�جماعت�و�در�اصطالح�به�معنای�ریاست�عمومی�در��
امور�دین�و�دنیا�است�)شرح�المقاصد،�سعدالدین�تفتازانی،�جلد5،�صفحه232(�

9� ذکر�این�نکته�حائز�اهمیت�است�که�امامت�و�والیت�حقیقتی،�مختص�پیامبر�و�جانشینان�او�یعنی�ائمه��
اطهار�است�اما�در�زمان�غیبت�امام�معصوم�این�نوع�والیت�و�امامت�به�صورت�نیابتی�به�عالمان�

دینی�سپرده�شده�است�
10� در�خصوص�ولی�فقیه،�اصل��5در�مقام�وضع�و�نهادینه�کردن�جایگاه�ولی�فقیه�در�نظام�جمهوری��

اسالمی�ایران�است�
11� بیان�می�کند�و�اصل��107در�� را� فقیه� برای�تصدی�والیت� اصل��109شرایط�و�ویژگی�های�الزم�

خصوص�نحوه�انتخاب�ولی�فقیه�و�عهده�دار�شدن�منصب�رهبری�است�
12� به�منظور�پرهیز�از�تکرار�ادامه�اصل�که�به�صفات�رهبری�پرداخته�است�ذیل�اصل��109توضیح�و��

تشریح�داده�می�شود�

اصل سابق

در�زمان�غیبت�حضرت�ولی�عصر،�عجل�اهلل�تعالی�فرجه،�در�جمهوری�اسالمی�ایران�والیت�امر�و�امامت�
امت�برعهده�فقیه�عادل�و�با�تقوی،�آگاه�به�زمان،�شجاع،�مدیر�و�مدبر�است،�که�اکثریت�مردم�او�را�به�
رهبری�شناخته�و�پذیرفته�باشند�و�در�صورتی�که�هیچ�فقیهی�دارای�چنین�اکثریتی�نباشد�رهبر�یا�شورای�

رهبری�مرکب�از�فقهای�واجد�شرایط�باال�طبق�اصل�یکصد�و�هفتم�عهده�دار�آن�می�گردد�
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اصل ششم: 
اداره کشور به اتکای آرای عمومی

در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول 

دیگر این قانون معّین می گردد.

نکات مهم
1� اصل�ششم�اوالً�یک�بنیان�است�چرا�که�به�لزوم�مشارکت�مردم�در�اداره�امور�کشور�و�اتکاء�به�آرای��

عمومی�می�پردازد�و�مهر�تأییدی�بر�جمهوری�بودن�نظام�ایران�می�زند�ثانیاً�یک�مکانیزم�و�سازوکار�
است،�زیرا�روش�مشارکت�مردم�)انتخابات�و�همه�پرسی(�در�اداره�امور�کشور�را�تبیین�می�کند�

2� انتخابات�مجموعه�عملیاتی�است�که�در�جهت�انتخاب�فرمانروایان�می�باشد�و�ابزاری�است�که�به��
وسیله�آن�می�توان�اراده�شهروندان�را�در�شکل�گیری�نهادهای�سیاسی�و�متصدیان�نهادهای�سیاسی�

اعمال�کرد�)بایسته�های�حقوق�اساسی،�دکتر�قاضی�شریعت�پناهی،�صفحه291(�
3� همه�پرسی�به��معنای�رأی�گیری�مستقیم�از�همه�اعضای�تشکیل��دهنده�یک�جامعه�برای�رد�یا�تصویب��

سیاستی�که�رهبران�یا�نمایندگان�آن�جامعه�پیشنهاد�کرده�اند،�می�باشد�
4� انتخابات�در�خصوص�تعیین�نمایندگان�و�صاحب�منصبان�حکومتی�و�همه�پرسی�در�خصوص�مسائل��

مهم�اقتصادی،�سیاسی،�اجتماعی،�فرهنگی�و�بازنگری�در�قانون�اساسی�است�
5� این�اصل�با�اصول��177،113،100،99،62،59مرتبط�است��

اصل هفتم:
 نقش شوراها در اداره کشور

طبق دستور قرآن کریم: »َو اَْمَرُهْم ُشوَري بَْیَنُهْم« و »شاِوْرُهْمفیاْلْمِر« شوراها:  مجلس شورای اسالمی،  
شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشوراند. 

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
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نکات مهم
1� مشورت�به�معناي�تعاطی�1افکار،�تضارب�آرا،�به�دست�آوردن�رأي�و�نظر�دیگران�با�مراجعه�به�آنان��

و�نیز�کشف�و�استنباط�آراي�اهل�درک�و�دقت�است�)قاموس�قرآن،�علی�اکبر�قرشی(
2� قانون�اساسی�در�این�اصل�نهادهای�شورایی�نظیر�مجلس�شورای�اسالمی�را�در�نظام�جمهوری�اسالمی��

ایران�به�عنوان�نهاد�تصمیم�گیری�و�اداره�امور�کشور�معرفی�کرده�و�اساس�کار�آنها�را�مشورت�تعیین�
کرده�است�و�الزم�داشته�که�بر�مبنای�مشورت،�امور�کشور�را�اداره�کنند�و�تصمیم�بگیرند�

3� این�اصل،�شوراهای�استان،�و�شهر�و�روستا�را�از�منظر�اداره�امور�کشور�در�کنار�شأن�مجلس�شورای��
اسالمی�قرار�داده�است،�منتها�مجلس�شورای�اسالمی�در�سطح�ملی�تصمیم�می�گیرد�و�شوراهای�استان،�
و�شهر�و�روستا�در�سطح�محلی�یعنی�برای�استان،�شهر�و�روستای�مربوط�به�خود�تصمیم�می�گیرند�

اصل هشتم:
وظیفه متقابل دعوت به خیر مردم و دولت

در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم 
نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.  شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین 

می کند. »ُوالْموِمنوَن و اَلْمؤِمناُت بَْعُضُهْم أْولِیاُء بَْعٍض َیأُمُروَن بِالَْمْعروِف َوَیْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر«.

نکات مهم
1� در�تعریف�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�آمده�است:�امر�به�معروف�به�معنی�دعوت�به�اعمالی�است��

که�از�لحاظ�عقل�یا�شرع�پسندیده�می�باشد�و�نهی�از�منکر�یعنی�بازداشتن�از�هر�کار�و�سخنی�که�مورد�
انکار�عقل�و�شرع�است��)مجمع�البیان�فی�تفسیر�القرآن،�طبرسی،�جلد�2،�صفحه�807(

2� قانون�اساسی�مشتمل�بر�حقوق�و�وظایف�است��دامنه�وظایف�بیشتر�شامل�دولت�و�حکومت�است��
اما�در�برخی�اصول�وظایفی�را�هم�بر�عهده�مردم�قرار�داده�است،�از�جمله�اصل��8که�امر�به�معروف�

و�نهی�از�منکر�را�وظیفه�همگانی�دانسته�و�هم�مردم�و�هم�دولت�را�مورد�خطاب�قرار�داده�است�
3� از�منظر�اعضای�مجلس�خبرگان�قانون�اساسی،�دعوت�به�خیر�و�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�دو��

مفهوم�جداگانه�است�که�با�هم�تفاوت�دارند�)مشروح�مذاکرات�مجلس�بررسی�نهایی�قانون�اساسی�
جمهوری�اسالمی�ایران،�جلد�1،�صفحه411(

1- تبادل
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4� »دعوت�به�خیر«�تقدم�رتبه�ای�نسبت�به�»امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر«�دارد�و�دعوت�به�خیر�مقدمه��
امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�است��در�مرحله�اول�باید�دعوت�به�خیر�انجام�بگیرد�و�پس�از�آن�نوبت�
به�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�می�رسد�)�مجموعه�آثار،�مرتضی�مطهری،�جلد�17،�صفحه�323(

5� امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�شامل��3رکن�است�که�عبارتند�از:�
1(�امرکننده�یا�نهی�کننده
2(�امرشونده�یا�نهی�شونده

3(�موضوعی�که�مورد�امر�و�نهی�قرار�می�گیرد
6� بر�اساس�اصل�8،�دولت�و�مردم�می�توانند�هم�در�مقام�امرکننده�و�نهی�کننده�و�هم�در�مقام�امرشونده��

و�نهی�شونده�قرار�گیرند�لذا��2رکن�اوِل�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر،�هم�ناظر�بر�مردم�است�و�هم�
ناظر�بر�دولت�

7� مراد�از�دولت�در�این�اصل�به�معنای�حکومت�و�کلیت�نظام�است�نه�صرفاً�قوه�مجریه��اگر�دولت�را��
در�معنای�قوه�مجریه�خالصه�کنیم�بسیاری�از�نهادهای�حکومتی�شامل�این�اصل�نمی�شوند�در�حالیکه�

این�اصل�دارای�اطالق�است�و�مقصودش�همه�نهادهایی�است�که�امور�کشور�را�برعهده�دارند�
8� قانون�حمایت�از�آمران�به�معروف�و�ناهیان�از�منکر�مرتبط�با�این�اصل�می�باشد��

اصل نهم: 
اهمیت حفظ آزادی، استقالل و تمامیت ارضی کشور

در جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیك ناپذیرند و 
حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به 
استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی 
حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، 

سلب کند.

نکات مهم
1� یکی�از�اهداف�و�رسالت�های�قوانین�اساسی�این�است�که�حافظ�حقوق�و�آزادی�های�فردی�و�اجتماعی��

باشند�و�آنها�را�تضمین�کنند�و�در�مقابل�مدافع�و�حافظ�حاکمیت�باشند��از�نمودهای�حاکمیت�می�توان�
به�استقالل�و�تمامیت�ارضی�کشور�اشاره�کرد��از�این�رو�قانون�گذاِر�قانون��اساسی�در�اصل��9به�این�

موضوع�پرداخته�است�
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2� در�مشروح�مذاکرات�مجلس�بررسی�نهایی�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران،�گفته�شده�است��
در�فلسفه�این�اصل�باید�گفت�حفظ�واقعی�استقالل�و�تمامیت�ارضی�یک�کشور�تنها�از�طریق�تحقق�
عدالت�و�آزادی�در�کشور�ممکن�خواهد�بود،�چنانچه�در�یک�جامعه�از�آزادی�های�عمومی�مردم�به�
درستی�پاسداری�نشود�به�صورت�طبیعی�راه�برای�نفوذ�بیگانگان�باز�خواهد�شد�و�در�مقابل�ملتی�
هم�که�به�بیگانگان�وابسته�باشد�آزادی�خود�را�از�دست�می�دهد��)مشروح�مذاکرات�مجلس�بررسی�
تمامی�عناصر� بنابراین� ایران،�جلد1،�صفحات426-�421(� اساسی�جمهوری�اسالمی� قانون� نهایی�
مطرح�شده�در�اصل��9رابطه�متقابل�و�منطقی�با�یکدیگر�دارند�و�به�همین�دلیل�قانون�اساسی،�این�

مفاهیم�را�تفکیک�ناپذیر�می�داند�
3� آزادی�به��معنای�نبود�هرگونه�مانع�و�عدم�تقّید�به�هرگونه�فشار�مادی،�روانی�و�اخالقی�است�)حقوق��

بشر�و�آزادی�های�اساسی،�سید�محمد�هاشمی،�صفحه�208(��آزادی�در�این�اصل�در�مقابل�مفهوم�
استبداد�داخلی�قرار�داده�شده�است��اصل��9اعتقاد�دارد�که�اعمال�استبداد�و�سلب�آزادی�های�عمومی�

نباید�صورت�بگیرد�
4� استقالل�به�آن�حالتی�اطالق�می�گردد�که�زمامدار�و�حکومت�یک�کشور�به�هیچ��وجه�تابع�سایر��

کشورها�نباشد�)حقوق�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران،�سید�محمد�هاشمی،�جلد1،�صفحه200(�اصل�
�9تمامی�انواع�و�ابعاد�استقالل،�اعم�از�سیاسی،�اقتصادی،�فرهنگی،�نظامی�و����را�در�بردارد؛�زیرا،�اوالً�
در�ابتدای�اصل،�لفظ�استقالل�به�طور�مطلق�به�کار�رفته�است�و�ثانیاً�در�ذیل�اصل�اشاره�به�انواع�و�

ابعاد�استقالل�شده�است�
5� یکی�از�عناصر�سازنده�دولت�)درمعنای�state(�سرزمین�است؛�وحدت�و�تمامیت�ارضی�ناظر�بر�این��

عنصر�یعنی�سرزمین�می�باشد��وحدت�حاکم�بر�بعد�درونی�سرزمین�یعنی�یکپارچگی�و�عدم�تجزیه�
داخلی�آن�و�تمامیت�ارضی،�بیانگر�بعد�خارجی�سرزمین�است�و�لزوم�حفظ�و�حراست�از�مرزهای�

جغرافیایی�یک�سرزمین�و�کشور�را�می�رساند�
6� اصل��9مانند�اصل��8بر�ملت�و�مردم�وظیفه�ای�را�اعمال�کرده�است�و�صرفاً�وظیفه�ذکر�شده�در��

اصل��9ناظر�بر�دولت�نیست��
7� دولت�در�این�اصل�به��معنای�حکومت�است�نه�صرفاً�قوه�مجریه�
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اصل دهم: 
خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در 
جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق 

اسالمی باشد.

نکات مهم
1� خانواده�یکی�از�مهمترین�ارکان�جامعه�است�و�تاثیرات�فراوانی�در�زمینه�های�اجتماعی،�فرهنگی،��

اقتصادی�و����جامعه�دارد،�با�توجه�به�اهمیت�فوق�العاده�خانواده�و�جایگاه�آن،�قانون�اساسی�در�اصل�
�10موضوع�خود�را�به�خانواده�اختصاص�داده�است�تا�این�اصل�اساسی�در�مقررات�و�قوانین�مورد�

توجه�قرار�گیرد�و�براساس�این�اصل�قوانین�و�مقررات�تدوین�و�تنظیم�شود�
2� خانواده�در�تعریف�حقوقی�به��معنای�نهادی�است�که�به��موجب�عقد�نکاح�بین�زن�و�مرد�به�وجود��

می�آید�)مختصر�حقوق�خانواده،�سید�حسن�صفایی،�صفحه13(�
3� اصل��10در�مورد�وضع�مقررات،�قواعد�و�برنامه�های�مربوط�به�خانواده�سه�ویژگی�را�بیان�می�کند،��

که�عبارتند�از:
1-�آسانی�تشکیل�خانواده
2-�حفظ�قداست�خانواده

3-��استواری�خانواده�براساس�حقوق�و�اخالق�اسالمی
قداست�به��معنای�پاکیزگی�و�پاک�بودن�از�هر�پلیدی�است�و�از�این�رو�حفظ�قداست�خانواده�مستلزم�

دوری�از�فحشا،�فساد�و�حفظ�کرامت�و�احترام�در�خانواده�است�
4� مطابق�اصل�10،�قوانین�و�مقررات�وضع�شده�در�حوزه�خانواده�باید�براساس�اخالق�اسالمی�باشد���

به�عنوان�نمونه�می�توان�در�زمینه�اخالق�اسالمی�به�مودت�و�مهربانی�)روم-/21(�و�حسن�معاشرت�
)نساء/�19(�و����اشاره�کرد�همچنین�حقوق�و�وظایف�در�خانواده�هم�باید�براساس�حقوق�و�وظایفی�

باشد�که�دین�اسالم�برای�خانواده�برشمرده�است��مانند:�نفقه�یا�مهریه�
5� ماده��16اعالمیه�جهانی�حقوق�بشر�و�بند��1ماده��10میثاق�بین�المللی�حقوق�اقتصادی،�اجتماعی�و��

فرهنگی�با�اصل��10در�ارتباط�هستند�
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اصل یازدهم: 
نقش جمهوری اسالمی در ایجاد وحدت در جهان اسالمی

َُّکْم َفاْعُبدوِن«  همه مسلمانان یك امت اند و دولت جمهوری  به حکم آیه کریمه »اِنَّ هِذِه اُمًَّة واحدًة َو أَنَا َرب
اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر 

به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحّقق بخشد.

نکات مهم
1� امت�در�اصطالح�به��معنای�گروهی�از�مردم�است�که�دارای�سه�عنصر�است،�عنصر�اول،�محصور��

نبودن�گروه�و�جماعت،�به�معنای�دیگر�از�یک�قبیله،�زبان�و�نژاد�نیستند��عنصر�دوم،�وجود�رابطه�
مشترک�فرهنگی�است�و�عنصر�سوم،�داشتن�رابطه�فرهنگی�از�نوع�رابطه�ایدئولوژی�و�عقیدتی�است�

)وسیط�در�ترمینولوژی�حقوق،�محمدجعفر�جعفری�لنگرودی،�صفحه143(
بنابراین،�منظور�از�امت�اسالمی،�مردم�مسلمان�سراسر�جهان�می�باشد�که�با�یکدیگر�اشتراک�عقیدتی�

دارند�
2� قانون�اساسی�در�اصل�یازدهم�خاطرنشان�می�کند�که�دولت�جمهوری�اسالمی�ایران�باید�سیاست�کلی��

خود�اعم�از�سیاست�داخلی�و�خارجی�را�براساس�اتحاد�ملل�اسالمی�قرار�دهد�و�وحدت�ملل�اسالمی�
در�سه�محور�سیاسی،�اقتصادی�و�فرهنگی�و�تشکیل�امت�واحده�اسالمی�را�هدف�خود�قرار�دهد�

اصل دوازدهم:
دین و مذهب رسمی ایران

 دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی االبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر 
اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و  پیروان این مذاهب در انجام 
مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طالق، ارث و وصیت( 
و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و  در هر منطقه ای که پیروان هر یك از این مذاهب اکثریت داشته 

باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
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نکات مهم
1� قوانین�اساسی�به�شیوه�های�مختلف�به�نقش�و�جایگاه�دین�در�نظام�ترسیمی�خود�پرداخته��اند�و�برخی��

آزادی�ادیان�را�نمایانگر�شده�اند�و�بعضی�از�قوانین�اساسی�یک�دین�را�با�رعایت�احترام�به�ادیان�دیگر�
به�رسمیت�شناخته��است�که�این�امر�ریشه�در�افکار�و�عقاید�مردم�دارد��

2� قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی،�از�انقالب�مردم�مسلمان�ایران�که�خواستار�تحقق�جامعه�ای�بر�مبنای��
آموزه�های�اسالم�بودند،�پدیدار�گشته�است�و�از�همین�رو�قانون�اساسی�در�اصل��12دین�رسمی�
کشور�را�اسالم�و�مذهب�رسمی�را�اثنی�عشری�اعالم�می�کند�و�در�کنار�آن�احترام�کامل�و�آزادی�
را�برای�سایر�مذاهب�اسالمی�قائل�می�شود��بنابراین�قانون�اساسی�ایران�از�آن�دسته�قوانین�اساسی�
است�که�یک�دین�را�به�رسمیت�می�شناسد�و�برای�سایر�مذاهب�احترام�و�حقوق�کامل�قائل�است�

3� دین�به�معنای�مجموعه�ای�از�عقاید،�اخالق�و�قوانین�و�مقرراتی�است�که�برای�اداره�امور�فردی�و��
اجتماعی�انسان�ها�و�تأمین�سعادت�دنیا�و�آخرت�آنان�به�وسیله�خداوند�متعال�از�طریق�بندگان�

برگزیده�ابالغ�شده�است�)نسبت�دین�و�دنیا،�عبداهلل�جوادی�آملی،�صفحه20(
4� اسالم�در�لغت�به��معنای�تسلیم�و�مطیع�شدن�است�و�در�اصطالح�به��معنای�یکی�از�ادیان�توحیدی��

است�که�پیامبر�آن�حضرت�محمد)ص(�و�کتاب�آن�قرآن�می�باشد�
5� مذهب�در�ادبیات�حقوقی�به��معنای�هر�یک�از�فرقه�های�ادیان�به�کار�رفته�است�)وسیط�در�ترمینولوژی��

به�فرقه�ها�و� ادیان� از� به�عبارت�دیگر�هریک� حقوقی،�محمدجعفر�جعفری�لنگرودی،�صفحه�633(�
گروه�هایی�تقسیم�می�شوند�که�مذهب�نام�دارد�

6� شیعه�یکی�از�مذاهب�دین�اسالم�است�و�در�اصطالح�به�آن�عده�از�مسلمانان�گفته�می�شود�که�به��
خالفت�و�امامت�حضرت�علی)ع(�بعد�از�پیامبر)ص(�معتقدند�و�همچنین�اعتقاد�دارند�که�امام�و�
جانشین�پیامبر�از�طریق�نص�شرعی�)یعنی�کالم�شرعی�که�آشکار�و�صریح�است�و�فقط�یک�معنا�
دارد(�تعیین�می�شود��مذهب�شیعه�نیز�به�فِرق�مختلفی�تقسیم�می�شود��اکثریت�شیعه�را�فرقه�امامیه�

یا�اثنی�عشری�تشکیل�می�دهد�که�معتقد�به�امامت��12امام�بعد�از�پیامبر�اسالم�هستند�
7� این�� اثنی�عشری� و�مذهب� اسالم� دین� به� بخشیدن� از�رسمیت� اساسی� قانون� و�هدف� مقصود�

از� و� باشد� اسالم� قوانین� طبق� بر� مقررات� و� قوانین� و� داری� حکومت� شیوه� باید� که� است�
در� دین� جایگاه� تبیین� و� خود� عقیدتی� چهارچوب�های� تعیین� در� اساسی� قانون� دیگر،� طرف�
مشخص� هم� را� مذهب� نوع� بلکه� است،� نکرده� اکتفا� دین� بیان� به� تنها� نه� حکومت� عرصه�
ایران،� اسالمی� جمهوری� اساسی� قانون� نهایی� بررسی� مجلس� مذاکرات� )مشروح� است� کرده�

صفحه462(� جلد1،�
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8� اصل�177،�قابلیت�بازنگری�در�قانون�اساسی�را�پیش�بینی�کرده�است�اما�براساس�ذیل�اصل��177و��
اصل�12،�این�اصل،�غیر�قابل�تغییر�می�باشد�

9� اصل12،�چهار�حق�را�برای�سایر�مذاهب�اسالمی�که�شیعه�اثنی�عشری�نیستند�به�رسمیت�شناخته��
است�که�عبارتند�از:

1(�حق�احترام�کامل�و�پرهیز�از�توهین�به�مقدسات�آنها
2(�حق�آزادی�انجام�مراسمات�مذهبی�و�تعلیم�و�تربیت�دینی

3(�حق�بهره�مندی�از�احوال�شخصیه�و�دادرسی،�مطابق�با�احکام�فقهی�مذهب�آنها
4(�حق�مقرره�گذاری�شوراهای�محلی�در�حدود�اختیاراتی�که�دارند�

10� حقوقدانان�برای�احوال�شخصیه�تعاریف�متعددی�را�بیان�کرده�اند�اما�قانون�اساسی�با�بیان�مصادیق��
احوال�شخصیه�این�مفهوم�را�روشن�کرده�است�و�صرفاً�در�چهار�مورد�آنها�را�شناسایی�کرده�است�

که�عبارتند�از:�1(�ازدواج،�2(�طالق،�3(ارث،�4(�وصیت�
11� اصل��12با�دو�شرط�اجازه�قانون�گذاری�شوراهای�محلی�بر�طبق�فقه�سایر�مذاهب�اسالمی�را�داده�است:�

1(�در�صورتی�که�اکثریت�ساکنان�آن�محل�مذهب�خاصی�غیر�از�مذهب�شیعه�اثنی�عشری�داشته�
باشند�

2(�حقوق�سایر�مذاهب�را�رعایت�کنند�
12� ماده�واحده�رعایت�احوال�شخصیه�ایرانیان�غیرشیعه�در�محاکم�مرتبط�با�قسمت�حق�بهره�مندی�از��

احوال�شخصیه�و�مذاهب�دیگر�اسالمی�اصل��12می�باشد�

اصل سیزدهم: 
اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران

 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم 
دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

نکات مهم
1� اقلیت�های�مذهبی�مطروحه�در�اصل��13در�معنای�هر�گروه�اندکی�از�مردم�ایران�است�که�پیرو�دین��

رسمی�کشور�ایران�یعنی�اسالم�نیستند�اما�جزء�تابعان�جمهوری�اسالمی�ایران�هستند�و�تابعیت�ایرانی�
دارند��قانون�اساسی�ایران�از�میان�همه�ادیانی�که�در�جهان�وجود�دارد�منحصراً�سه�دین�را�به�عنوان�
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اقلیت�دینی�به�رسمیت�شناخته�است�که�عبارتند�از:�1(�کلیمی،�2(�مسیحی،�3(�زرتشتی�
2� پیروان�حضرت�موسی)ع(�را�کلیمی،�حضرت�عیسی)ع(�را�مسیحی�و�زرتشت)ع(�را�زرتشتی�می�نامند��
3� قانون�اساسی�برای�اقلیت�های�دینی�دو�حق�را�در�نظر�گرفته�است�که�شامل�موارد�زیر�می�باشد:�

1(�حق�آزادی�انجام�مراسمات�دینی�و�تعلیمات�دینی
2(�حق�آزادی�احوال�شخصیه

4� ماده�واحده��1372مصوب�مجمع�تشخیص�مصلحت�نظام�در�خصوص�رسیدگی�به�دعاوی�مطروحه،��
راجع�به�احوال�شخصیه�و�تعلیمات�دینی�ایرانیان�زرتشتی،�کلیمی�و�مسیحی�و�ماده�واحده�مصوب�

�1312در�خصوص�اجازه�رعایت�احوال�شخصیه�ایرانیان�غیرشیعه�با�این�اصل�مرتبط�است�

اصل چهاردهم:
 لزوم رعایت حقوق غیرمسلمانان

 به حکم آیه شریفه »الَیْنهاُکُم اهلُل َعن الّدیَن لَْم ُیقاتِلوُکْم ِفی الّدیِن َولَْم ُیْخرُجوُکم ِمْن ِدیاِرُکْم أْن تََبّروُهْم َو 
ُتْقِسُطوا اِلَْیِهْم اِنَّ اهلَل ُیِحبُّ الُْمْقِسطیَن«  دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد 
غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل 

در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضّد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند.

نکات مهم
1� قانون�اساسی�ایران�در�اصل��13به�تبیین�جایگاه�اقلیت�های�دینی�شناخته�شده،�پرداخته�است�و�این��

بار�در�اصل��14به�تعیین�جایگاه�غیرمسلمانانی�که�جزو�اقلیت�های�دینی�نیستند�می�پردازد�
2� مقصود�از�غیرمسلمانان�در�اصل�14،�افرادی�هستند�که�اوالً�جزء�اقلیت�های�دینی�ذکر�شده�در�اصل��

�13نباشند�)در�خصوص�آنها�به�طور�جداگانه�در�اصل��13بحث�شد(�ثانیاً�در�حال�مقابله�و�توطئه�
علیه�جمهوری�اسالمی�ایران�نباشند��

3� چهارچوب�رفتاری�که�اصل��14در�برخورد�با�غیرمسلمانان�ترسیم�می�کند�دارای�سه�ویژگی�است��
که�عبارتند�از:

1(�اخالق�حسنه
2(�عدالت

3(�رعایت�حقوق�انسانی
4� دولت�در�این�اصل�به�معنای�حاکمیت�می�باشد��
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فصلدوم:زبان،خط،تاریخوپرچمرسمیکشورفصلدوم:زبان،خط،تاریخوپرچمرسمیکشور

فصل�دوم�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�اختصاص�به�ویژگی�ها�و�اصول�شکلی�حکومت�جمهوری�
اسالمی�ایران�دارد�

در�فصل�اول،�اصول�مربوط�به�محتوا�و�مبانی�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران،�بررسی�شد�و�در�فصل�دوم،�
اصول�مربوط�به�شکل�ظاهری�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران�بررسی�می�شود�

اهمیت�این�فصل�در�آن�است�که�عوامل�شکل�گیری�یک�مجموعه�در�کنار�محتوای�آن،�اجزای�تشکیل�دهنده�
هویت�آن�مجموعه�هستند�و�شکل�در�کنار�محتوا�نشانه�هویت�و�شناسنامه�یک�ملت�است�)تحلیل�مبانی�

نظام�جمهوری�اسالمی�ایران،�تحلیل�مبانی�اصل��15قانون�اساسی�،آیت�اهلل�عباس�کعبی،�،�صفحه�3(

اصل پانزدهم: 
زبان و خط رسمی ایران

 زبان و خّط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید 
با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس 

ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

نکات مهم
1� قانون�اساسی�زبان�و�خط�رسمی�کشور�را�در�اصل�15،�زبان�فارسی�اعالم�می�دارد�زیرا�اکثریت�مردم��

ایران،�فارسی�زبان�هستند�
2� به�رسمیت�شناخته�شدن�زبان�فارسی�باید�در�اسناد،�مکاتبات،�متون�رسمی�و�کتب�درسی�عینیت��

یابد�و�همه�آنها�براساس�زبان�و�خط�فارسی�باشند�اما�با�این�حال�قانون�اساسی�به�طور�کامل�زبان�های�
محلی�را�منسوخ�نمی�داند�و�استفاده�از�آنها�را�در�مطبوعات�و�رسانه�های�گروهی�یا�تدریس�آنها�به�

شرط�این�که�منحصراً�زبان�محلی�تدریس�نشود�و�در�کنار�زبان�فارسی�باشد،�جایز�می�شمارد�
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اصل شانزدهم:  
لزوم آموزش زبان عربی در مدارس

از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کاماًل با آن آمیخته است این زبان 
باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه، در همه کالس ها و در همه رشته ها تدریس شود.

نکات مهم
1� در�اصل��15زبان�اصلی�کشور�فارسی�اعالم�شده�اما�در�ادامه،�اصل��16آموزش�زبان�عربی�را�پس��

از�دوره�ابتدایی�تا�پایان�متوسطه�الزامی�می�داند�و�در�خود�اصل�دلیل�این�الزام�بیان�می�شود�تا�تناقضی�
که�بین�اصول��15و��16پیش�می�آید�رفع��شود�

دالیل�مطروحه�در�اصل��16عبارتند�از:
1(�آمیخته�شدن�زبان�فارسی�با�زبان�عربی

2(�برای�فهم�معارف�اسالمی�و�قرآن�که�به�زبان�عربی�می�باشند،�نیاز�به�یادگیری�زبان�عربی�است�
و�چون�نظام�جمهوری�اسالمی�ایران�بر�طبق�دستورات�اسالمی�می�باشد،�بنابراین�گریزی�از�یادگیری�

زبان�عربی�نمی�باشد�
2� علت�اینکه�آموزش�زبان�عربی�در�دوره�ابتدایی�الزامی�نشده�این�است�که�در�دوران�ابتدایی�خواندن�و��

نوشتن�زبان�فارسی�صورت�می�گیرد�و�بهتر�است�صرفاً�بر�همان�زبان�تمرکز�شود��)مشروح�مذاکرات�
مجلس�بررسی�نهایی�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران،�جلد1،صفحه�581(

اصل هفدهم:
هجرت پیامبر اکرم )ص(؛ مبدا تاریخ رسمی کشور

 مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( است و تاریخ هجری شمسی و هجری 
قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
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نکات مهم
1� در�اصل17،�دو�موضوع�مطرح�شده�است�که�عبارتند�از:�

1(�هجرت�پیامبر�اسالم�به�عنوان�مبدأ�تاریخ�رسمی�کشور
2(�شناسایی�روز�جمعه�به�عنوان�تعطیلی�رسمی

2� دو�دلیل�را�برای�انتخاب�هجرت�پیامبر�به�عنوان�مبدأ�تاریخ�رسمی�کشور�می�توان�برشمرد�
1(�عمل�به�سیره�پیامبر،�زیرا�پیامبر�در�دوران�حکومت�اسالمی�شان�مبدأ�تاریخ�را�از�زمان�هجرت�از�

مکه�به�مدینه�اعالم�کرده�بودند�
اسالمی� هویت� نشان�دهنده� کشور� رسمی� تاریخ� مبدأ� عنوان� به� پیامبر� هجرت� تاریخ� انتخاب� �)2
حکومت�ایران�و�عقبه�ای�است�که�حکومت�جمهوری�اسالمی�ایران�از�آن�نشأت�گرفته�و�پیروی�

کرده�است�
3� قانون�اساسی�عالوه�بر�اینکه�تاریخ�هجری�شمسی�را�مبنای�کار�ادارات�قرار�داده�است،�تاریخ�هجری��

قمری�را�هم�معتبر�می�داند�و�علت�آن،�این�است�که�چون�برخی�هنجارها�و�احکام�نظیر�روزه�داری�
یا�افزایش�مقدار�دیه�در�ماه�های�حرام�براساس�ماه�های�هجری�قمری�است�و�از�سوی�دیگر�جامعه�
ایران،�جامعه�اسالمی�است�بنابراین�گریزی�از�اجرای�این�احکام�نمی�باشد��در�نتیجه،�قانون�اساسی�در�

کنار�تاریخ�هجری�شمسی،�تاریخ�هجری�قمری�را�هم�معتبر�می�داند�
4� در�همه�کشورهای�دنیا�یک�روز�در�هفته�را�به�عنوان�روز�تعطیل�اعالم�کرده�اند��قانون�اساسی��

جمهوری�اسالمی�ایران�هم،�روز�جمعه�را�به�عنوان�روز�تعطیل�در�هفته�شناسایی�کرده�است�
اعمال� و� امر�آن�است�که�چون�جامعه،�جامعه�اسالمی�است�و�دین�اسالم�آداب� این� و�علت�
ویژه�ای�را�برای�روز�جمعه�وضع�کرده�است،�بنابراین�از�میان�روز�های�هفته،�روز�جمعه�از�اولویت�
بیشتری�برای�تعطیلی�برخوردار�می�باشد�که�مسلمانان�بتوانند�با�فراغت�بیشتری�این�اعمال�را�
جلد1،� اسالمی،� اساسی�جمهوری� قانون� نهایی� بررسی� مذاکرات�مجلس� )مشروح� دهند�� انجام�

صفحه600(

اصل هجدهم: 
مشخصات پرچم رسمی ایران

 پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با عالمت مخصوص جمهوری اسالمی و شعار »اهلل اکبر« است.
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نکات مهم
1� پرچم�هر�کشور�یکی�از�ارکان�هویت�و�نماد�آن�کشور�می�باشد�و�نشان�دهنده�استقالل�آن�از�دیگر��

کشورهای�جهان�است��از�همین�رو�قانون�اساسی�در�اصل��18به�توصیف�پرچم�کشور�ایران�پرداخته�
است�

2� پرچم�به��معنای�پارچه�یا�کاغذی�است�که�نقوش�خاصی�بر�آن�کشیده�شده�است�و�نماد�یک�سازمان،��
قوم�یا�کشور�می�باشد�
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فصلسوم:حقوقملتفصلسوم:حقوقملت

در�فصل�سوم�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�به�مصادیق�حقوق�و�آزادی�هایی�که�دولت�موظف�
و�متعهد�است�که�در�برابر�شهروندان�آنها�را�رعایت�و�حفظ�کند،�پرداخته�شده�است��به�طور�کلی�در�
فصل�سوم،�قانون�اساسی�سه�نوع�حق�را�برای�شهروندان�متصور�شده�و�رعایت�این��3دسته�حقوق�را�جزء�

تکالیف�دولت�قرار�داده�است�
1(�حقوق�مدنی�و�سیاسی

2(�حقوق�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی
3(�حقوق�قضایی

اصل نوزدهم: 
تساوی حقوق اقوام مختلف

 مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب 
امتیاز نخواهد بود.

نکات مهم
1� با�توجه�به�این�اصل،�نژادپرستی�و�برتری�جویی�قومی�و�قبیله�ای�در�هر�شکل�و�شیوه�ای�مردود�و��

باطل�است�و�هیچ�کس�نباید�به�بهانه�این�گونه�اختالفات�ادعای�برتری�بر�دیگران�را�در�مواجهه�با�
قانون�ابراز�نماید�

2� برابر�بند��14اصل�سوم�قانون�اساسی،�دولت�موظف�است�همه�امکانات�خود�را�برای�تأمین�حقوق��
همه�جانبه�افراد�اعم�از�زن�و�مرد،�ایجاد�امنیت�قضایی�عادالنه�برای�همه�و�تساوی�عموم�مردم�در�

برابر�قانون�به�کار�گیرد�



نشر چتر دانش/ نکته ها در قانون اساسی  3434

اصل بیستم: 
تساوی حقوق جنسیت های مختلف

 همه افراد ملّت اعّم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند.

نکات مهم
1� به�موجب�اصل�بیستم�تمامی�افراد�ملت�اعم�از�زن�و�مرد�به�طور�یکسان�مورد�حمایت�قرار�می�گیرند��

و�از�همه�حقوق�انسانی،�سیاسی،�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�با�رعایت�موازین�اسالم�برخوردارند�
2� اصل�برابری�و�تساوی�همه�افراد�در�برابر�قانون�در�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�آنچنان�از��

اهمیت�باالیی�برخوردار�است�که�حتی�باالترین�شخصیت�نظام�یعنی�مقام�رهبری�نیز�از�این�اصل�
مستثنی�نیستند�و�در�ذیل�اصل�صد�و�هفتم�قانون�اساسی�چنین�ذکر�شده�است�که:�رهبر�در�برابر�

قوانین�با�سایر�افراد�کشور�مساوی�است�
3� بر�اساس�قانون�اساسی�رعایت�حقوق�افراد،�فقط�مختص�مسلمانان�نیست�بلکه�باید�در�جمهوری��

اسالمی�ایران،�حقوق�تمامی�انسان�ها�اعم�از�مسلمان�و�غیرمسلمان�کاماًل�براساس�موازین�شرعی�و�
قانونی�رعایت�گردد،�چنانچه�در�اصل�چهاردهم�قانون�اساسی�بیان�شده�است�دولت�جمهوری�اسالمی�
ایران�و�مسلمانان�موظفند�نسبت�به�افراد�غیرمسلمان�با�اخالق�حسنه�و�قسط�و�عدل�اسالمی�عمل�

نمایند�و�حقوق�انسانی�آنان�را�رعایت�کنند�

اصل بیست و یکم: 
وظیفه دولت در حفظ حقوق زن 

دولت موّظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 
1-  ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.

2-  حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3-  ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولّی شرعی.
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نکات مهم
1� با�وجود�اینکه�حقوق�و�آزادی�هایی�که�برای�شهروندان�در�نظر�گرفته�می�شود�شامل�زنان�و�بانوان��

هم�می�باشد�اما�به�دلیل�اینکه�همواره�زنان�در�طول�تاریخ�مورد�ظلم�و�تبعیض�قرار�گرفته�اند�قانون�
اساسی�جایگاه�ویژه�و�اصل�مجزایی�را�به�حقوق�آنها�اختصاص�داده��و�در�اصل��21به�مسئله�حقوق�
زن�توجه�کرده�است�و�همچنین�جدا�از�کلیاتی�که�در�اصول��19و��20و�بند��14اصل��3در�خصوص�
برابری�حقوق�همه�افراد�و�تساوی�آنان�در�برابر�قانون�گفته�شد،�اصل��21در�پنج�مورد�ارتقاء�حقوق�

زن�را�وظیفه�دولت�دانسته�است�
2� قانون�حمایت�خانواده�به��موجب�بند��3اصل��21و�قانون�تأمین�زنان�و�کودکان�بی�سرپرست�براساس��

بند��2و��4اصل��21تصویب�شده�اند�

اصل بیست و دوم: 
مصونیت حقوق اشخاص از تعرض

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون حکم کند.

نکات مهم
1� اصل��22جزء�یکی�از�مصادیق�حقوق�مدنی�و�سیاسی�می�باشد�که�حیثیت،�جان،�مال،�حقوق،�مسکن��

و�شغل�افراد�را�از�هرگونه�تعرض�مصون�می�دارد�
2� منظور�از�حیثیت،�اعتبار�و�آبرو�است�)فرهنگ�معین(��
3� تعرض�به�معنای�دست�درازی�کردن�و�آسیب�رساندن�می�باشد�)لغت�نامه�دهخدا(��
4� در�این�اصل�هرگونه�تعرض�از�سمت�هر�فرد�یا�هر�مقامی�به�موارد�ذکر�شده�ممنوع�اعالم�شده�است���

اما�در�صورت�لزوم�و�تنها�در�حدود�قانون�به�این�امر�مجوز�داده�شده�است�
5� اشخاص�در�این�اصل�دارای�اطالق�است،�بنابراین�همه�افراد�اعم�از�مسلمانان�یا�غیرمسلمانان�از�هر��

قوم�و�گروه�و�مذهب�از�تعرض�به�موارد�ذکر�شده�در�اصل�22مصون�می�باشند�

اصل بیست و سوم: 
مصونیت تفتیش عقاید

 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
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نکات مهم
1� حق�بر�آزادی�عقیده�تنها�حقی�است�که�در�قانون�اساسی�بدون�هیچ�قید�و�شرطی�تضمین�شده�است���

)این�نکته�در�کنکور�کارشناسی�ارشد�سال��96جزء�سواالت�بوده�است(�
2� اصل��23به�یکی�دیگر�از�مصادیق�حقوق�مدنی�و�سیاسی�که�عدم�تفتیش�عقیده�است،�می�پردازد��
3� تفتیش�عقیده�به��معنای�بازپرسی�و�جستجو�در�باورها�افراد�است�و�به�اعمالی�گفته�می�شود�که�فرِد��

دارای�موضع�قدرت،�مردم�را�به�دلیل�باورهایی�که�دارند�بازخواست�می�کند�
4� این�اصل�حاوی�دو�قسمت�است:�
5� قسمت�نخست�خاطرنشان�می�کند�که�نمی�توان�عقاید�افراد�را�مورد�سؤال�و�پرسش�قرار�داد�و�قسمت��

دوم�بیان�می�کند�که�اگر�هم�عقیده�فردی�مشخص�شده�باشد،�نمی�توان�آن�را�به�صرف�داشتن�آن�
عقیده�مورد�مواخذه�قرار�داد�

6� از�مفهوم�مخالف�اصل،�این�نکته�به�دست�می�آید�که�نمی�توان�کسی�را�به�داشتن�عقیده�ای�اجبار�کرد��

اصل بیست و چهارم: 
آزادی بیان در مطبوعات و حدود آن

 نشرّیات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند. تفصیل 
آن را قانون معّین می کند.

نکات مهم
1� آزادی�بیان�یکی�از�حقوق�مدنی�و�سیاسی�شهروندان�است�و�مصادیق�متعددی�دارد��یکی�از�مصادیق��

آن،�آزادی�مطبوعات�می�باشد�و�اصل��24قانون�اساسی�به�دلیل�اینکه�مطبوعات�نقش�بسزایی�در�
آگاهی�مردم�و�نشر�عقاید�و�اطالعات�دارند�به�آزادی�بیان�مطبوعات�پرداخته�است�

2� حق�آزادی�بیان،�حق�ابراز�عقیده�می�باشد��
3� براساس�ماده�یک�قانون�مطبوعات،�منظور�از�مطبوعات،�نشریاتی�هستند�که�به�طور�منظم�و�با�نام��

ثابت�و�تاریخ�و�شماره�ردیف�در�زمینه�های�گوناگون�خبری،�انتقادی،�اجتماعی،�سیاسی،�اقتصادی،�
کشاورزی،�فرهنگی،�دینی،�علمی،�امنیتی،�نظامی،�هنری�و�ورزشی�و����اینها�منتشر�می�شود�

4� آزادی�بیانی�که�اصل��24به�نشریات�و�مطبوعات�داده�است،�آزادی�بی�قید�و�شرط�نیست�و�تا�جایی��
که�مخل�مبانی�اسالم�و�حقوق�عمومی�نباشد�مجاز�است��

5� قانون�مطبوعات�مصوب��1364با�اصل��24مرتبط�است��
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اصل بیست و پنجم: 
 لزوم حفظ حریم خصوصی

 بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، 
عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

نکات مهم
1� این�اصل�در�خصوص�حفظ�اطالعات�و�مسائل�و�اسرار�شخصی�و�خصوصی�افراد�است�و�مربوط�به��

حقوق�مدنی�و�سیاسی�شهروندان�می�باشد�
2� قانون�اساسی�در�اصل��25هرگونه�تجسس�در�اطالعات�و�مسائل�و�اسرارخصوصی�افراد�را�ممنوع��

اعالم�کرده�است�و�تنها�در�صورتی�مجاز�است�که�قانون�حکم�کند�و�چهارچوب�و�مقررات�آن�را�نیز�
قانون�مشخص�کند�اما�تاکنون�قانونی�در�این�زمینه�منتشر�نشده�است�

3� مواد��813قانون�مجازات�اسالمی�و��12اعالمیه�حقوق�بشر�و�بند�یک�ماده��17میثاق�بین�المللی��
حقوق�مدنی�و�سیاسی�با�اصل��25مرتبط�است�

اصل بیست و ششم: 
آزادی فعالیت احزاب و جمعیت های مختلف و حدود آن

 احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، 
اینکه اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض  مشروط به 

نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

نکات مهم
1� یکی�از�نمودهای�عینیت�یافته�مشارکت�مردم�در�اداره�امور�مملکت�و�حاکمیت،�شناختِن�حق�آزادی��

افراد�برای�تشکیل�احزاب�و�انجمن�ها�و����است�که�نمونه�ای�از�اجرای�حقوق�مدنی�و�سیاسی�در�جامعه�
می�باشد��قانون�اساسی�در�اصل��26حق�آزادی�تشکیل�احزاب،�انجمن�ها�و����را�به�رسمیت�شناخته�

و�به�آن�پرداخته�است�
2� مطابق�ماده��1تا�4،�قانون�فعالیت�احزاب،�جمعیت�ها�و�انجمن�های�سیاسی�و�صنفی�و�انجمن�های�اسالمی��
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یا�اقلیت�های�دینی�شناخته�شده�مصوب��1360عناوین�ذکر�شده�در�اصل��26این�تعریف�را�دارند:
ماده�1-�حزب،�جمعیت،�انجمن،�سازمان�سیاسی�و�امثال�آنها�تشکیالتی�است�که�دارای�مرامنامه�و�
اساسنامه�بوده�و�توسط�یک�گروه�اشخاص��حقیقی�معتقد�به�آرمان�ها�و�مشی�سیاسی�معین�تأسیس�
شده�و�اهداف،�برنامه�ها�و�رفتار�آن�به�صورتی�به�اصول�اداره�کشور�و�خط�مشی�کلی�نظام��جمهوری�

اسالمی�ایران�مربوط�باشد�
�ماده�2-�انجمن،�جمعیت،�اتحادیه�صنفی�و�امثال�آن�تشکیالتی�است�که�به�وسیله�دارندگان�کسب�
یا�پیشه�یا�حرفه�و�تجارت�معین،�تشکیل�شده�و��اهداف،�برنامه�ها�و�رفتار�آنها�به�گونه�ای�در�جهت�

منافع�خاص�مربوط�به�آن�صنف�باشد�
�ماده�3-�انجمن�اسالمی�هر�واحد�اداری،�آموزشی،�صنفی،�صنعتی�و�یا�کشاورزی�تشکیالتی�است�
مرکب�از�اعضای�داوطلب�همان�واحد�که�هدف�آن�شناختن�و�شناساندن�اسالم،�امر�به�معروف�و�نهی�

از�منکر�و�تبلیغ�و�گسترش�انقالب�اسالمی�باشد�
�ماده�4-�انجمن�اقلیت�های�دینی�موضوع�اصل��13قانون�اساسی،�تشکیالتی�است�مرکب�از�اعضای�
داوطلب�همان�اقلیت�دینی�که�هدف�آن�حل��مشکالت�و�بررسی�مسائل�دینی،�فرهنگی،�اجتماعی�و�

رفاهی�ویژه�آن�اقلیت�باشد�
3� آزادی�بیان�شده�در�اصل�26،�باید�اصوِل�استقالل،�آزادی،�وحدت�ملی،�موازین�اسالمی�و�اساس��

جمهوری�اسالمی�را�نقض�نکند�و�اگر�موجب�نقض�شود؛�دیگر�احزاب�و�جمعیت�ها�انجمن�های�سیاسی�
و�صنفی�و�انجمن�های�اسالمی�و�اقلیت�های�دینی،�آزادی�عمل�ندارند�

4� ابتدای�اصل��26درباره�آزادی�تشکیل�و�عملکرد�احزاب�جمعیت�ها�و����می�باشد�و�در�ذیل�اصل،�به��
آزادی�افراد�برای�عضویت�در�این�گروه�ها�پرداخته�است�و�گفته�شده�نمی�توان�افراد�را�از�شرکت�در�

این�گروه�ها�منع�کرد�و�یا�به�شرکت�در�آنها�مجبور�ساخت�
5� قانون�فعالیت�احزاب�جمعیت�ها�و�انجمن�های�سیاسی�و�صنفی�و�انجمن�اسالمی�یا�اقلیت�های�دینی��

شناخته�شده�مصوب��1360مرتبط�با�این�اصل�است�

اصل بیست و هفتم:
 آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی

 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.



3939بخش اول: نکته ها

نکات مهم
1� گاهی�افراد�برای�بیان�نظرات�یا�اعتراضات�خود�اجتماعی�تشکیل�می�دهند�یا�راهپیمایی�می�کنند؛��

قانون�اساسی�در�اصل��27این�امر�را�مجاز�دانسته�و�به�رسمیت�شناخته�است�به�شرطی�که�بدون�
حمل�سالح�باشد�و�مخل�مبانی�اسالم�نباشد�

2� سالح�در�این�اصل�دارای�اطالق�است�و�شامل�انواع�سالح�گرم�و�سرد�می�شود��

3� ذکر�این�نکته�شایان�توجه�است�که�برگزاری�راهپیمایی�و�اجتماعات�بدون�نیاز�به�کسب�اجازه�قبلی��
از�مقامات�و�نهادهای�حکومتی�است��

اصل بیست و هشتم:
 آزادی انتخاب شغل

 هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست 
برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و 

شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

نکات مهم
1� فرهنگی�� و� اجتماعی� اقتصادی،� مصادیق�حقوق� از� یکی� آزادانه�شغل� انتخاب� و� داشتن�شغل� حِق�

شهروندان�است�که�اصل��28قانون�اساسی�این�حق�را�برای�شهروندان�به�رسمیت�شناخته�و�درباره�

آزادی�انتخاب�شغل�سخن�گفته�است�

2� آزادی�انتخاب�شغل�در�اصل��28قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران�در�چهارچوب�عدم�تعارض��

با�اسالم،�مصالح�عمومی�و�حقوق�دیگران�می�باشد�که�در�غیر�این�صورت�محدودیت�اشتغال�به�آن�

شغل�ایجاد�می�شود��مسلماً�ضوابط�محدودیت�برای�انتخاب�شغل�باید�از�طریق�قانون�مشخص�شود�

3� مطابق�اصل�28،�دولت�وظیفه�دارد�که�با�توجه�به�نیاز�جامعه،�امکان�اشتغال�برای�همه�افراد�آماده��

به�اشتغال�را�در�شرایط�مساوی�ایجاد�کند�و�از�طرفی�نمی�تواند،�کسی�را�به�انجام�کاری�مجبور�کند�

یا�حمایت�قانونی�خود�را�سلب�کند�

4� استفاده�از�واژه�»هرکس«�در�این�اصل،�نشان�دهنده�آن�است�که�این�اصل�شامل�همه�افراد�جامعه��
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اعم�از�زن�و�مرد�مسلمان�و�غیرمسلمان�و����می�شود�و�حق�داشتن�شغل�و�آزادی�انتخاب�شغل�شامل�

همه�افراد�جامعه�است�

5� ماده��6قانون�کار�مرتبط�با�این�اصل�می�باشد��

6� ماده��23اعالمیه�حقوق�بشر�و�بند��1ماده��6میثاق�بین�المللی�حقوق�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�نیز��

در�خصوص�حِق�داشتن�شغل�می�باشد�

اصل بیست و نهم: 
حق برخورداری از تأمین اجتماعی

 برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، 
حوادث و سوانح، و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است 
همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، 

خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد کشور تأمین کند.

نکات مهم
1� تامین�اجتماعی�از�جمله�حقوق�اقتصادی�و�رفاهی�برای�شهروندان�است�و�به��معنای�موظف�بودن��

دولت�برای�فراهم�کردن�امنیت�اقتصادی�افراد�در�قبال�نقصان�درآمد�ناشی�از�بیکاری،�پیری،�بیماری�
و����می�باشد�

2� اصل��8�،29مورد�از�مواردی�که�شامل�حقوق�تأمین�اجتماعی�می�شوند�را�برشمرده�است�که�عبارتند��
از:1(�بازنشستگی�2(�بیکاری�3(�پیری�4(�از�کار�افتادگی�5(�بی�سرپرستی�6(�در�راه�ماندگی�7(�

حوادث�8(�خدمات�بهداشتی�و�پزشکی�
3� این�اصل�زمینه�اجرای�تأمین�اجتماعی�و�حقوق�رفاهی�شهروندان�را�در�قالب�بیمه�معرفی�کرده�است��

اما�با�آوردن�کلمه�»وغیره«،�تنها�قالب�بیمه�را�برای�اجرای�این�حقوق�منحصر�ندانسته�است�
4� قانون�اساسی�در�اصل��29محل�فراهم�آوردن�خدمات�و�حمایت�های�مالی�برای�تأمین�اجتماعی��

شهروندان�را�از�طریِق:�1-�درآمدهای�عمومی�و�2-�درآمدهای�حاصل�از�مشارکت�مردم�معرفی�
کرده�است�و�وظیفه�تأمین�و�فراهم�کردن�این�حمایت�ها�و�خدمات�را�بر�عهده�دولت�گذاشته�است�

5� سهام�� سود� مالیات،� دولتی،� مؤسسات� و� وزارتخانه�ها� درآمد�های� از:� عمومی��عبارتند� درآمد�های�
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