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مقدمۀ ناشر
انقالب اسالمی ایران تنها یک جابهجایی جزئی در قدرت نبود ،بلکه داعیۀ
تحول در ساحات مختلف اجتماع و حتی فراهم آوردن مقدمات تمدنی جدید
را داشت .شکلگیری تمدنی نو نیز مقدمات فراوانی دارد و مسیری است پر پیچ و
خم که به سادگی و در دورۀ تاریخی کوتاهی حاصل نمیشود .تحقق نظام کالن
اسالمی و خردهنظامهای متناسب با آن و همچنین ارائۀ الگویی برای یک دولت
جدید و اجرایی شدن آن ،از جمله مقدمات این امر است.
طراحی الگوی کالن نظام اسالمی ،خردهنظامهای متناسب با آن و دولت
اسالمی نیز خود امری پیچیده و دارای ابعاد فراوان است .دشواری این کار در
شرایطی که نظامهای بدیل و رقیب پیچیدهای نیز وجود دارند دوچندان میگردد.
همچنین ،مسئلۀ نظامسازی در پیوند با حوزههای مطالعاتی گستردهای از جمله
فلسفۀ سیاسی ،اندیشۀ سیاسی ،فقه ،حقوق عمومی و  ...قرار دارد .در میان علوم
انسانی ،دانش «حقوق عمومی» تا حد زیادی به مسئلۀ نظامسازی و دولتسازی
ارتباط دارد .حقوق عمومی ،عهدهدار بررسی ساخت حقوقی قدرت سیاسی و
مسائل همبستۀ آن میباشد .ارائۀ الگویی در جهت تنظیم ساختار حقوقی قدرت
در جمهوری اسالمی ایران ،پیشنیازهای نظری بسیاری دارد که به ناچار باید آنها
را جدی گرفت.
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حقوق عمومی؛ دانش نظامساز

ش نظامساز» که توسط نویسندۀ محترم آقای علی
کتاب «حقوق عمومی؛ دان 
ربیعزاده به نگارش درآمده است ،پژوهشی در راستای هدف مذکور است و سعی
میکند جایگاه دانش حقوق عمومی در رابطه با مسئلۀ نظامسازی را مشخص
کند .نویسنده در این کتاب تا حدی به آسیبشناسی حقوق عمومی در ایران
پرداخته و ریشههای تاریخی شکلگیری این حوزۀ مطالعاتی را بررسی کرده
است .این بررسیها نیز در جهت روشن کردن جایگاه حقوق عمومی و نقش آن در
نظامسازی و دولتسازی است.
در پایان از نویسندۀ اثر حاضر و همۀ کسانی که در آمادهسازی و نشر این کتاب
مشارکت داشتهاند ،سپاسگذاری میکنیم و امیدواریم اثر حاضر به رشد و توسعۀ
دانش حقوق عمومی در جهت ایفای نقشی فعال در حوزۀ نظامسازی کمک کند
و مقبول درگاه الهی و نظر امام عصر واقع شود.
ً
ً
و الحمد هلل اوال و آخرا
معاونت علمی
مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق

مقدمۀ استاد

دین شریف اسالم به عنوان کاملترین دین الهی ،داعیهدار مدیریت و تمشیت
همهجانبه زندگی انسانهاست .تمشیت کامل زندگی انسانها مستلزم آن است
که دین دارای یک نظام باشد؛ یعنی مجموعه اجزای بههمپیوسته ،هماهنگ،
مترتب بر هم و هدفمند که انسان را بهغایت خلقت نزدیک میکند .درون این
نظام ،معارف اعتقادی ،معارف اخالقی ،مجموعه معارف فقهی و حقوقی و نیز
معارف غیرحقوقی است که همۀ گسترۀ زندگی را در برمیگیرد؛ رابطۀ انسان با
خدا ،رابطۀ انسان با خودش ،رابطۀ انسان با دیگران و همنوعان ،رابطۀ انسان در
ُبعد خانواده ،رابطۀ انسان در ُبعد جامعه و فراتر از خانواده ،رابطه انسان با دولت
و رابطه دولت با دولت دیگر ،همه این ابعاد را در بر میگیرد .این ابعاد و رابطهها
میتواند گستره شخصی ،اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،فنی،
علمی و موارد مشابه آن را در برگیرد و همۀ ساحتهای زندگی را پوشش دهد.
همۀ این ساحتهای متفاوت زندگی با هم ارتباطی نظاممند دارند؛ بهطور یکه ما
نمیتوانیم اینها را از هم جدا کنیم.
هنگامی که بحث از نظامسازی اسالمی میشود ،الزم است طرحی که برای
ساختاربندی نظام اسالمی ارائه میشود دین اسالم را به مثابه یک نظام جامع هم در
عرصۀ اندیشه و هم در عرصۀ عمل در بربگیرد .با این توضیح که در یک نظام عالوه
ُ
بر مسائل خرد و روزمره ،مسائل کالن و بنیادینی نیز وجود دارد که مدیریت یک جانبه
هر کدام نه تنها به خودی خود کارآمدی الزم را ندارد بلکه میتواند به سایر اجزای
این نظام آسیبهای جدی وارد سازد .از همین رو ،دین اسالم به مثابه یک نظام
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جامع الهی مسیر دستیابی به نظامسازی اسالمی را فراهم میکند و جهت حصول
این مقصود باید در تمامی ساختارها و اجزای نظام فعلی تغییراتی صورت بگیرد؛ زیرا
ما به دنبال ساختار سکوالر ،جدایی دین از سیاست و ساحتهای اجتماعی از
ساحتهای دولتهای معاصر نیستیم .ما در پی آنیم که دولت و حکومت معاصر
را با مفاهیم دینی تلفیق کنیم .یکی از پایههای بنیادین تحول در ساختار ،نگاه به
اهداف ،وظایف و مأموریتهای نظام اسالمی است .نقطه آغاز در تحول ساختاری،
بازخوانی اهداف ،وظایف و مأموریتهای نظام مقدس اسالمی است .این اهداف
و وظایف و مأموریتها ،اموری است که باید از کتاب و سنت استنباط شود،
سپس باید در جستوجوی ساختاری باشیم که راه را برای تحقق اهداف ،وظایف و
مأموریتها هموار کند .اینیک اصل پایهای و بنیادی است .بر این پایه میخواهیم
بررسی کنیم که اهداف نظام اسالمی چیست و این اهداف را باید از چه منبعی
استنباط کرد؟ مبانی کدام است؟ مأموریتها کدام است؟
یکی از مسائل بسیار مهم در نظامسازی ،چارچوببندی و قاعدهمند نمودن
رفتار فردی و اجتماعی است .در این میان جایگاه دانش حقوق عمومی ب ه عنوان
یک دانش هنجاری که تالش میکند ابعاد کالن زندگی اجتماعی را همچون
روابط ساختارهای سیاسی و حکومتی با مردم ،تنظیم و سازماندهی نماید ،بیش
از پیش نمایان میشود .تنظیم هنجارمند روابط کالن اجتماعی امری نو و بدیع به
شمار نمیآید و همه ادیان الهی از بدو ظهور خود درصدد چنین امری بودهاند؛ دین
اسالم نیز به عنوان آخرین ودیعه الهی در همه عناصر تشکیلدهنده خود به مسئلۀ
روابط اجتماعی و سازوکار هدایت آن به سوی تکامل توجه ویژهای داشته و دارد.
به همین منظور الزم است مبانی این دانش با استفاده از معارف اسالمی بازبینی
و بازخوانی شود.
اثر پیشرو که درباره حقوق عمومی و نظامسازی است ،سعی دارد از ابعاد
جدیدی عالوه بر مبانی ،نظریات رایج در حقوق عمومی را مورد کاوش قرار داده و از
دریچه معارف اسالمی و در تناسب با اقتضائات انقالب اسالمی زوایای جدیدی
را تشریح نماید:

مقدمه

•در ابتدا به صورت گذرا ،معنا و مفهوم «علوم انسانی» تبیین و ضرورتهای
تحول در آن از منظر اهداف انقالب اسالمی تشریح میگردد .این مباحث
میتواند به مثابه نرمافزار نظریهپردازی در حقوق عمومی مورد توجه قرار بگیرد
و از باب تطبیق بر کلیات ،رهیافت کالن تحول نظری در حقوق عمومی ایران
را مشخص نماید .همچنین در ادامه فصل ،معنا و مفهوم «نظریهپردازی» نیز
مشخص و شاخصهای کلی ارزیابی نظریات علمی ارائه میگردد .بیان
این مطالب نیز به عنوان مدخل ورود به سایر فصول کتاب ضرورت دارد.
• در فصل دوم ،تالش میشود موانع و چالشهای نظری توسعه و تحول
حقوق عمومی در ایران به صورت فشرده و مستدل ذیل دوازده گفتار مورد
بحث و بررسی قرار گیرد و وضعیت موجود حقوق عمومی ایران از ابعاد
متفاوتی تحلیل شود .رویکرد اصلی این فصل تحلیلی-انتقادی بوده و الزم
است با نگاهی کلنگرانه مطالب آن مطالعه شود.
•مطالب سومین و آخرین فصل تحت عنوان «درآمدی بر نظریهپردازی
در حقوق عمومی و استلزامات آن» تدوین شده است .در این فصل با
رویکردی ایجابی و با هدف ارائۀ مجموعهای از راهکارهای نظری ،پس
از بیان تعریف مختار نگارنده از حقوق عمومی -که در نسبت به تعاریف
موجود نقاط مثبت قابلتوجهی دارد -استلزامات این تعریف و نسبت آن
با نظامسازی بیان میگردد و محورهای جدیدی را برای تحول در حقوق
عمومی ایران ارائه میکند.
•امید است اثر پیش رو راه روشنی در افق پیشروی نظامسازی اسالمی و
تحول در حقوق عمومی کشور بگشاید.
در پایان از تالشهای آقای ربیع زاده ،نگارنده کتاب و مسئول گروه حقوق مرکز
تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق در تهیه و تدوین این اثر تشکر و قدردانی
نموده و از خداوند متعال برای ایشان توفیق روز افزون مسئلت نمایم.
عباس کعبی

1

اسفندماه1394
 .1فقیه و حقوق دان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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فصل اول

درآمدی بر علوم انسانی و
نظریهپردازی

ترسیم افق نظری مطالب این فصل

1 .1هدف اصلی این فصل در حقیقت بیان ضرورتها و چشماندازهای
نظری توسعه و تحقیق در مجموعه علوم انسانی و اجتماعی است تا از این
چشمانداز ،ضرورت اهتمام به هرگونه فعالیت عمیق علمی و ازجمله آن
نظریهپردازی در حقوق عمومی ایران بیشازپیش نمایان شود؛ از همین رو
ترسیم افق کالن مباحث در گرو تبیین صحیح مطالب این فصل و اتخاذ
یک موضع نظری مشخص در این رابطه است.
2 .2بسیاری از ضرورتهای توسعه و تحول حقوق عمومی در ایران بر اساس
مقتضیات زمانی و مکانی ،پس از بیان مقدمات نظری جایگاه اصلی
خود را پیدا خواهند کرد و راهحلهایی هم که برای رفع مشکالت و تحلیل
مسائل ارائه میشود با در نظر گرفتن این مقدماتُ ،برد بیشتری پیدا کرده
و گستره وسیعتری را پوشش خواهد داد و در نهایت کارآمدی بیشتری نیز
پیدا میکند.
3 .3در این فصل تبیین مفصلی از علوم انسانی ،مبانی و نظریات مرتبط با آن ارائه
نمیشود ،بلکه ارائه یک چارچوب نظری کلی و منسجم در این موضوع مد
نظر است تا مخاطب به هسته اصلی مباحث دست پیدا کند و بر فضای
کلی بحث تسلط نسبی حاصل نماید .در هر قسمت نیز منابعی برای مطالعه
بیشتر معرفیشده است و میتوان با ارجاع به آنها مطالعات تکمیلی را ادامه
داد.
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4 .4یادآوری این مطلب بهجاست که بسیاری از نتیجهگیریها ،تجویزها و
تحلیلهای فصول آتی این کتاب بهنوعی مستنبط از کلیات نظری این
فصل است و تالش شده تا در هر فصل ارتباط نظری مباحث با یکدیگر نشان
داده شود و خط سیر کلی مطالب ترسیم گردد.

فصل اول :درآمدی بر علوم انسانی و نظریهپردازی

بخش اول :علوم انسانی؛ نرمافزار نظریهپردازی در
حقوق عمومی

AAگفتار اول :مفهوم ،مبانی و غایات علوم انسانی

ی است که شامل مطالعات
علوم انسانی 1بهطورکلی شاخهای از دانش بشر 

و تأمالت انسان راجع به خودش یا دیگر انسانها از زوایای گوناگون است که در
زمینههای متنوعی نیز رشد یافته است .این مجموعه از دانش بشری بهعنوان
مهمترین نرمافزار شناخت ،اداره و تغیی ر جامعه از بدو تأسیس خود در فضای
فکری مغرب زمین ،نقش قابلتوجهی در هدایت جوامع غربی بهسوی توسعه و
دستیابی به قدرت جهانی داشته و دارد.

2

مبحث اول :پیشینه و موضوع علوم انسانی

آنچه امروزه به نام علوم انسانی یا علوم اجتماعی میشناسیم ،متعلق به دوره
َ
جدیدیاست که برخاسته از تحول نگرش به عالم و آدم است .برای تبیین دقیق
این سخن ،الزم است کمی از ادبیات فلسفی استفاده نمود و با پژوهشگرانی که
از فلسفه برای معرفی علوم انسانی استفاده میکنند همسخن شد .برخی از این
پژوهشگران معتقدند:
بهتر است موضوع علوم انسانی را «انسان» در نظر نگیریم بلکه «امور
انسانی» را که تمامی امور اجتماعی هم بدان مرتبط میشود ،محور آن
بدانیم؛ البته باید توجه داشت انسانی که در فرهنگ غربی معرفی میشود،
1. Humanities or Human Sciences
 .2داوری اردکانی ،رضا ،علوم انسانی و برنامهریزی توسعه ، ،ص .14
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AAمنابع فارسی و عربی
 .1کتب

کتابنامه

1 .1احوال و آثار فرانسیس بیکن؛ جهانگیری ،محسن ،علمی و فرهنگی ،تهران،
.1376
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

2اخالق در حوزه عمومی ،تأمالتی در باب ارزشها و نهادهای دموکراتیک؛
میرسپاسی ،علی ،انتشارات ثالث ،تهران.1388 ،
3استراتژیهای نظریهپردازی؛ داناییفرد ،حسن ،سمت ،تهران.1389 ،
4اسالم راهبر زندگی؛ صدر ،سید محمد باقر[ ،مترجم] مهدی زندیه ،دارالصدر،
قم.1393 ،
5اسالم و مقتضیات زمان؛ مطهری ،مرتضی ،جلد اول،صدرا ،تهران،)1368( ،
چاپ بیست و هشتم.1387 ،
6الفقه االسالمی و ادلته؛ الزحیلی ،وهبه ،المطبعه العلمیه ،دمشق،)1404( ،
چاپ دوم 1405 ،ه.ق.
7آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار ،رینگر ،مونیكا ام،
[مترجم] مهدی حقیقتخواه ،ققنوس،تهران.1385 ،
8بارقهها؛ صدر ،سید محمد باقر[ ،مترجم] سیدامید مؤذنی ،دارالصدر ،قم،
.1393
9بایستههای حقوق اساسی؛ قاضی ،سید ابوالفضل ،میزان ،تهران،1380 ،
چاپ سی و پنجم.1388 ،
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1010بنیادهای علم سیاست؛ عالم ،عبدالرحمان ،نشر نی ،تهران ،1373 ،چاپ
شانزدهم.1386 ،
1111پارادایمشناسی علوم انسانی ،فی ،برایان[ ،مترجم] مرتضی مردیها،
پژوهشکده مطالعات اجتماعی ،تهران.1383 ،
1212پیدایش نظریۀ جامعهشناختی؛ ترنر ،جاناتان و بیگلی ،لئونارد[ ،مترجم]
عبدالعلی لهسائی زاده ،دانشگاه شیراز ،شیراز.1384 ،
1313تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسالم؛ کرون ،پاتریشیا[ ،مترجم] مسعود جعفری،
سخن ،تهران.1389 ،
1414تاریخ انقالب مشروطیت ایران؛ تقی زاده ،حسن ،فردوس ،تهران.1379 ،
1515تاریخ تمدن؛ دورانت ،ویلیام جیمز[ ،مترجم] ابوطالب صارمی ،سازمان
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،تهران.1371 ،
1616تاریخ حقوق ایران؛ امین ،سید حسن ،انتشارات دایرة المعارف ایرانشناسی،
تهران.1382 ،
1717تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب؛ کلی ،جان[ ،مترجم] محمد راسخ،
تهران ،طرح نو ،1382 ،چاپ دوم.1388 ،
1818تالکوت پارسونز؛ همیلتون ،پیتر[ ،مترجم] احمد تدین ،هرمس ،تهران،
.1379
1919تحقیق در افکار میرزا ملکم خان ناظم الدوله؛ نورایی ،فرشته ،مرکز اسناد،
تهران.1352 ،
2020تحوالت فرهنگی ایران در دورۀ قاجاریه و مدرسه دارالفنون؛ هاشمیان ،احمد،
مؤسسۀ جغرافیایی و كارتوگرافی سحاب ،تهران.1379 ،
2121تولید علم و علوم انسانی؛ فیاض ،ابراهیم ،سپیده باوران ،مشهد.1389 ،
2222جامعه دینی ،جامعه مدنی؛ واعظی ،احمد ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ
اسالمی ،تهران.1377 ،

کتابنامه

2323جامعۀ مدنی از دیدگاه کارل مارکس؛ توزل ،آندره[ ،مترجم] محمد تقی برومند،
انتشارات پازی تیگر ،تهران.1384 ،
2424جامعهشناسی دولت؛ بدیع ،برتران[ ،مترجم] احمد نقیبزاده ،مرکز بازشناسی
اسالم و ایران ،تهران.1379 ،
2525جامعهشناسی سیاسی :نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی؛ بشیریه،
حسین ،تهران،نشر نی ،1374 ،چاپ بیست و سوم.1393 ،
2626جامعهشناسی نظم؛ چلبی ،مسعود ،نشر نی ،تهران ،1375 ،چاپ ششم،
.1391
2727جامعهشناسی؛ گیدنز ،آنتونی[ ،مترجم] حسن چاوشیان ،نشر نی ،تهران،
 ،1375چاپ هفتم.1389 ،
2828جزوه علوم انسانی غربی؛ واعظی ،اصغر ،نشر سدید ،تهران.1390 ،
2929جستارهایی در حقوق عمومی؛ موسیزاده ،ابراهیم ،خرسندی ،تهران.1393 ،
3030جهانهای اجتماعی؛ پارسانیا ،حمید ،کتاب فردا ،قم ،1391 ،چاپ دوم،
.1392
3131حاكمیت قانون؛ مفاهیم ،مبانی و برداشتها؛ مرکز مالمیری ،احمد ،مركز
شهـای مجلس شورای اسالمی ،تهران.1385 ،
پژوه 
3232حقوق اداری ایران؛ امامی ،محمد و استوار سنگری ،کورش ،جلد اول ،نشر
میزان ،تهران ،1386 ،چاپ هجدهم.1393 ،
3333حقوق اداری تطبیقی؛ هداوند ،مهدی ،سمت ،تهران.1393 ،
3434حقوق اداری ،طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،انتشارات سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی (سمت) ،تهران ،1373 ،چاپ نوزدهم.1393 ،
3535حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ غمامی ،سیدمحمدمهدی ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،تهران.1390 ،
3636حقوق اساسی و نهادهای سیاسی؛ قاضی ،سیدابوالفضل ،میزان ،تهران،
 ،1383چاپ دوازدهم.1383 ،

259

260

حقوق عمومی؛ دانش نظامساز

3737حقوق اساسی یا آداب مشروطیت دولتها؛ فروغی ،محمدعلی ،کویر ،تهران،
.1382
3838حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛ هاشمی ،محمد ،نشر میزان ،تهران،1384 ،
چاپ سوم.1393 ،
3939حقوق تطبیقی؛ رفیعی ،محمدتقی ،مجد ،تهران.1390 ،
4040حقوق عمومی در اسالم (رسایل حکومت اسالمی)؛ موسی زاده ،ابراهیم،
خرسندی ،تهران.1393 ،
4141حکمت اجتماعی و پویایی ایرانی؛ فیاض ،ابراهیم ،امیر کبیر ،تهران.1395 ،
4242حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیشۀ امام خمینی ،موسوی خمینی،
روحاهلل ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران.1384 ،
4343درآمدی بر جامعه؛ با تأکید بر نظریههای کارکردگرایی ،ستیز و کنش متقابل
نمادی؛ رابرتسون ،یان[ ،مترجم] حسین بهروان ،مؤسسه چاپ و انتشارات
آستان قدس رضوی ،مشهد.1372 ،
4444درآمدی بر حقوق عمومی؛ زولر ،الیزابت[ ،مترجم] سید مجتبی واعظی،
جنگل ،تهران ،1388 ،چاپ دوم.1391 ،
4545درآمدی بر سیر تفکر معاصر؛ مددپور ،محمد ،سوره مهر ،تهران.1388 ،
4646درآمدی بر علوم انسانی انتقادی؛ آریایینیا ،مسعود ،پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی ،تهران.1388 ،
4747درآمدی بر فلسفه حقوق و نظریههای حقوقی؛ ابدالی ،مهرزاد ،مجد ،تهران،
.1388
4848درآمدی بر مکاتب و نظریههای جامعهشناسی؛ تنهایی ،حسین ابوالحسن،
نشر مرندیز ،تهران.1371 ،
4949درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی؛ طهماسبی ،رضا ،سمت ،تهران.1390 ،
5050درآمدی به منشأ دین؛ قائمینیا ،علیرضا ،معارف ،قم.1379 ،
5151دربارۀ ترجمه ،ترجمه م .کاشگیر؛ ریکور ،پل ،افق ،تهران 1381 ،چاپ سوم،
.1392

کتابنامه

5252دروس حقوق عمومی؛ دوگی ،لئون[ ،مترجم] محمدرضا ویژه ،میزان ،تهران،
.1388
5353دو رسالۀ حکومت؛ ال ک ،جان[ ،مترجم] فرشاد شریعت ،نگاه معاصر ،تهران،
.1391
5454دو طرز فکر حقوقی؛ قرائی ،خسرو ،کیهان ،تهران.1347 ،
5555دوره مطالعات غربشناسی بنیادین؛ زرشناس ،شهریار ،خبرگزاری تسنیم،
تهران.1393 ،
5656دولت مدرن در ایران؛ افضلی ،رسول ،دانشگاه مفید ،قم.1386 ،
5757دولت ملی در عصر جهانی شدن؛ حقشناس ،محمد جواد ،پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران.1393 ،
5858دولت و جامعه مدنی؛ گرامشی ،آنتونی[ ،مترجم] عباس میالنی ،تهران:
جاجرمی.1377 ،
5959دولتهای شکننده؛ بروک ،لوتار[ ،مترجم] احمد رشیدی ،امیرکبیر ،تهران،
.1394
6060دین ،مدرنیته ،اصالحات؛ میرباقری ،سید محمدمهدی ،تمدن نوین ،قم،
.1393
6161رسالۀ یک کلمه؛ مستشارالدوله ،یوسف ،به اهتمام علیرضا دولتشاهی ،نشر
بال ،تهران.1386 ،
6262روایت تفکر ،فرهنگ و تمدن؛ مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی ،جلد
چهارم ،نشر معارف ،تهران ،1387 ،چاپ دوم.1391 ،
6363روش و نظریه در علوم سیاسی؛ مارش ،دیوید و استوکر ،جری[ ،مترجم]
امیرمحمد حاجی یوسفی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.1378 ،
6464روششناسی علوم سیاسی؛ حقیقت ،سید صادق ،دانشگاه مفید ،قم،
 ،1391چاپ سوم.1391 ،
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6565رویکردهای حقوقی و رهیافتهای فرا حقوقی؛ ابدالی ،مهرزاد ،میزان ،تهران،
.1391
6666زندگی و اندیش ه بزرگان جامعهشناسی؛ کوزر ،لوییس ،ترجمه محسن ثالثی،
علمی ،تهران.1380 ،
6767سرگذشت قانون -مباحثی از تاریخ حقوق؛ پاشا صالح ،علی ،دانشگاه تهران،
تهران.1348 ،
6868سیاست چیست؟؛ فروند ،ژولین[ ،مترجم] عبدالوهاب احمدی ،نشر آ گه،
تهران.1384 ،
6969سیاست؛ ارسطو[ ،مترجم] حمید عنایت ،انتشارات علمی و فرهنگی،
تهران.1381 ،
7070سیاستگذاری عمومی در ایاالتمتحده آمریکا؛ شافریتز ،جی.ام[ ،مترجم]
حمیدرضا ملک محمدی ،دانشگاه امام صادق ،تهران.1390 ،
7171سیری جدید در نظریههای علوم سیاسی؛ بشیریه ،حسین ،نشر علوم نوین،
تهران.1378 ،
7272علوم انسانی و برنامهریزی توسعه؛ داوری اردکانی ،رضا ،در انتظار فردایی
دیگر ،تهران.1389 ،

7373عناصر اصلی و حدود نظم عمومی در حوزۀ حقوق عمومی ایران ،دانشنامه دوره
دکترای تخصصی؛ غمامی ،سید محمدمهدی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقیقات ،تهران.1392 ،
7474فرهنگ اصطالحات فقه؛ جابری عرب لو ،محسن ،امیرکبیر ،تهران.1362 ،
7575فرهنگ نظریه حقوقی؛ بیکس ،برایان[ ،مترجم] محمد راسخ ،نشر نی ،تهران،
.1389
7676فلسفه حقوق؛ خوئینی ،غفور ،مجد ،تهران.1393 ،
7777فلسفه حقوق؛ مبانی و کارکردها؛ موراوتس ،تامس[ ،مترجم] بهروز جندقی،

کتابنامه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.1387 ،
7878فهم نظریههای سیاسی؛ فرهنگ رجایی ،اسپرینگز ،توماس ،نشر آ گاه،
تهران.1365 ،
7979قرارداد اجتماعی؛ روسو ،ژان ژاک[ ،مترجم] سعید حبیبی ،نشر ابر سفید،
تهران.1390 ،
8080قواعد فقه؛ بخش حقوق عمومی؛ عمید زنجانی ،عباسعلی ،سمت ،تهران،
 ،1386چاپ سوم.1390 ،
8181کاربردهای میانرشتگی؛ تحوالت علوم ،صنعت و آموزش؛ ونک ،دومینیک،
[مترجم] وحیده مالباشی ،پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران،
.1388
8282کشاکش آرا در جامعهشناسی؛ سیدمن ،استیون[ ،مترجم] هادی جلیلی ،نشر
نی ،تهران.1386 ،
8383کلیدواژهها در سیاست و حقوق عمومی؛ هیوود ،اندرو[ ،مترجم] اردشیر امیر
ارجمند ،امیرکبیر ،تهران ،1387 ،چاپ دوم.1389 ،
8484گامی بهسوی عدالت؛ کاتوزیان ،ناصر ،جلد اول ،دانشگاه تهران ،تهران،
.1378
8585گامی بهسوی علم دینی؛ بستان ،حسین ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم،
 ،1384چاپ سوم.1391 ،
8686گفتارهایی در حقوق عمومی؛ قاضی ،سید ابوالفضل ،نشر دادگستر ،تهران
تهران.1375 ،

8787گفتمان میانرشتهای دانش؛ مبانی نظری ،گونهشناسی و خطی مشیهایی
برای عمل در آموزش عالی؛ خرسندی طاسکوه ،علی ،پژوهشگاه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی ،تهران.1387 ،
8888لویاتان؛ هابز ،توماس[ ،مترجم] حسین بشیریه ،نشر نی ،تهران.1392 ،
8989مبانی جامعهشناسی؛ کوئن ،بروس[ ،مترجم] غالمعباس توسلی ،سمت،
تهران.1372 ،
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9090مبانی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ کعبی ،عباس ،انتشارات بسیج
دانشگاه امام صادق ،تهران.1394 ،
9191مبانی حقوق اساسی؛ عمید زنجانی ،عباسعلی ،مجد ،تهران.1387 ،
9292مبانی حقوق عمومی نظامهای لیبرال؛ تسون ،فرناندو[ ،مترجم] احمدرضا
توحیدی ،مجد ،تهران.1393 ،
9393مبانی حقوق عمومی؛ پروین ،خیراهلل ،سمت ،تهران.1393 ،
9494مبانی حقوق عمومی؛ کاتوزیان ،ناصر ،نشر دادگستر ،تهران.1377 ،
9595مبانی حقوق عمومی؛ گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،)1388( .تهران :جنگل،
چاپ دوم.1389 ،
9696مبانی حقوق عمومی؛ ال گلین ،مارتین[ ،مترجم] محمد راسخ ،نشر نی ،تهران،
 ،1387چاپ سوم.1392 ،
9797مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق؛ علیزاده ،عبدالرضا ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ،قم ،1387 ،چاپ دوم.1389 ،
9898مبانی فلسفی تفسیر قانون؛ کیوان فر ،شهرام ،شرکت سهامی انتشار ،تهران،
.1390
9999مبانی مدیریت دولتی؛ شافریتز ،جی .ام[ ،مترجم] غالمرضا معمارزاده،
گهربار ،تهران ،1386 ،چاپ دوم.1391 ،
10100مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی؛ ویژه ،محمدرضا ،انتشارات جنگل،
تهران.1390 ،
10101مبانی نظریۀ جامعهشناختی معاصر و ریشههای کالسیک آن؛ ریتزر ،جورج ،نشر
ثالث ،تهران.1389 ،
10102مبانی و اصول حاکم بر جامعهشناسی کارکردگرای حقوق عمومی؛ ربیع زاده،
علی ،پایاننامه دورۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام صادق ،تهران،
.1395
10103مدارس جدید در دورۀ قاجاریه؛ بانیان و پیشروان؛ قاسمی پویا ،اقبال ،نشر

کتابنامه

دانشگاهی ،تهران.1377 ،
10104مدرنیته و نظریههای جدید علم سیاست؛ سیفزاده ،حسین ،میزان ،تهران،
.1384
10105مراحل اساسی سیر تفکر جامعهشناسی؛ آرون ،ریمون[ ،مترجم] باقر پرهام،
علمی و فرهنگی ،تهران ،1364 ،چاپ دهم.1390 ،
10106مشروطه و جمهوری؛ ریشههای نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران؛ مالئی
توانی ،علیرضا ،نشر گستره ،تهران.1381 ،
10107معنا ،امکان و راهکارهای تحقق علم دینی؛ سوزنچی ،حسین ،پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران.1389 ،
10108مقدمات جامعهشناسی؛ محسنی ،منوچهر ،نشر دوران ،تهران.۱۳۸۳ ،
10109مقدمه بر علوم انسانی؛ دیلتای ،ویلهلم[ ،مترجم] منوچهر صانعی دره بیدی،
ققنوس ،تهران ،1388 ،چاپ دوم.1389 ،
11110مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،کاتوزیان ،ناصر،)1365( .
تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ سیام.1381 ،
11111مقدمه نظریهسیاسی؛ هیوود ،اندرو[ ،مترجم] عبدالرحمن عالم ،قومس،
تهران.1383 ،
11112مقدمهای بر آسیبشناسی اجتماعی؛ ستوده ،هدایتاهلل ،آوای نور ،تهران،
.1373
11113مقدمهای بر نظریهسازی؛ رینولدز ،پل دیوید سن[ ،مترجم] عبدالعلی
لهسائیزاده ،نوید شیراز ،شیراز.1388 ،
11114مکتبها و نظریههای جامعهشناسی؛ آزاد ارمکی ،تقی ،نشر علم ،تهران،
.1393
11115منابع حقوق (یافتگاه حقوق)؛ دانشپژوه ،مصطفی ،نشر جنگل و قم،
پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،تهران.1391 ،
11116میانرشتگی؛ مورن ،جو[ ،مترجم] داوود حاتمی ،پژوهشگاه مطالعات فرهنگی
و اجتماعی ،تهران.1387 ،
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11117نظام معقول :تحلیل مبنایی نظام والیت فقیه با نگاهی به نظرات منتقدین؛
پیروزمند ،علیرضا ،کتاب فردا ،قم.1393 ،
11118نظرها و نظریههای ترجمه؛ حقانی ،نادر ،تهران ،نشر امیرکبیر.1386 ،
11119نظریۀ دولت در فقه اهل سنت؛ السنهوری ،عبدالرزاق احمد[ ،مترجم] حامد
کرمی و داود محبی ،میزان ،تهران.1389 ،
12120نظریۀ محض حقوقی؛ کلسن ،هانس[ ،مترجم] اسماعیل نعمت اللهی،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،1387 ،چاپ دوم.1391 ،
12121نظریۀ هنجارگذار و آینده نظم جهانی؛ لینکلیتر ،اندرو[ ،مترجم] لیال سازگار،
وزارت خارجه ،تهران.1385 ،
12122نظریهپردازی در رشتههای کاربردی؛ سوانسون ،ریچارد[ ،مترجم] حسن
داناییفرد ،نشر کتاب مهربان ،تهران.1393 ،
12123نظریهپردازی؛ مفاهیم و اصطالحات؛ حسینی ،سید رضا ،پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،1387 ،چاپ اول.1387 ،
12124نظریههای جامعهشناسی؛ توسلی ،غالمعباس ،انتشارات سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی (سمت) ،تهران.1369 ،
12125نظریههای جدید در علوم سیاسی؛ لفت ویچ ،آدریان[ ،مترجم] سیداحمد
موثقی ،میزان ،تهران.1387 ،
12126نظریههای دولت؛ وینسنت ،اندرو[ ،مترجم] حسین بشیریه ،نشر نی ،تهران،
 ،1375چاپ دوم.1376 ،
12127نظم اجتماعی در نظریههای جامعهشناسی؛ ورسلی ،پیتر[ ،مترجم] سعید
معیدفر ،مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی تبیان ،تهران.1378 ،
12128نقد نظریۀ دولت جدید؛ اشتراوس ،لئو[ ،مترجم] احمد تدین ،انتشارات
الهدی ،تهران.1373 ،
12129نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران؛ پیروزمند ،علیرضا،
بوستان کتاب ،قم.1389 ،

کتابنامه

13130نهضت ترجمه در عهد قاجاریه؛ فشاهی ،محمدرضا ،نگین ،تهران.1381 ،
13131والیت فقیه؛ موسوی خمینی ،روحاهلل ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام
خمینی ،تهران ،1373 ،چاپ بیست و دوم.1389 ،
13132هفت گفتار دربارۀ ترجمه؛ صفوی ،کوروش ،نشر مرکز  ،تهران.1380 ،
13133یادگیری و تدریس میانرشتهای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل؛ چاندراموهان،
باالساب رامانیام[ ،مترجم] محمدرضا دهشیری ،پژوهشگاه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی ،تهران.1389 ،

 .2مقاالت

13134اطالعات اقتصادی-سیاسی؛ «واژه مشروطه» ،حائری ،عبدالهادی ،شماره
.1385 ،230-227
13135پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی؛ «بررسی تئور یهای جامعهشناختی نظم و
امنیت عمومی» ،خورشیدنام ،عباس،شماره ،15تهران.1390 ،

13136دو فصلنامه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛
«مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بینالملل با نظامهای
حقوق ملی» ،حدادی ،مهدی ،شماره .1389 ،16
13137زیبا شناخت؛ «رویکرد بینرشتهای و مطالعات ادبی» ،رها دوست ،بهار،
شماره .1382 ،9
13138فصلنامه اندیشههای حقوقی؛ «مبانی و منابع حقوق عمومی در اسالم»،
عمید زنجانی ،عباسعلی ،شماره .1385 ،11
13139فصلنامه پژوهش حقوق عمومی؛ «جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی»،
سبزهای ،محمد تقی ،شماره .1386 ،22
14140فصلنامه پژوهشی حکومت اسالمی؛ «اصل حاکمیت قانون در نظام
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،169  شماره، ابراهیم، فیاض،»نشریۀ پگاه حوزه؛ «نظریۀ دولت و مردم16165
.1384
، محمد، جاللی،»نشریۀ حقوق اساسی؛ «اندیشههای حقوقی موریس هوریو16166
.1382 ،1 شماره
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