فهرست کتاب تاریخ تحوالت حقوق عمومی در ایران(جلد اول)
اثر :دکتر امیرحسین نوربخش
عنوان

دیباچه به قلم دکتر سید محمد هاشمی
مقدمه مؤلف

بخش اول -تفكیك قدرت و رژیم سیاسی
فصل اول -دولت هخامنشی و عدم تمرکزگرایی
مبحث اول -سیر تحول قدرت عمومی در فالت ایران و پیدایش هخامنشیان
گفتار اول -پیش از آریاییها
گفتار دوم -دولت ایالم ،میراث تمدن بینالنهرین
گفتار سوم« -ماد» اولین دولت ایرانی
گفتار چهارم -پیدایش هخامنشیان

مبحث دوم -سازمان قانونگذاري
گفتار اول -رژیم سیاسی و منشأ حاکمیت
گفتار دوم -مقامات عالی رتبه کشور
 -1شاهنشاه
 -2مجالس و شوراها
 -3هزار بد یا نخست وزیر

مبحث سوم -تشكیالت اداري و اجرایی
گفتار اول -سازمان اداري و تقسیمات کشوري
گفتار دوم -مقامات دیوانی
 -1ریاست امور تشریفات
 -2نایب رئیس تشریفات
 -3نظام دربار
 -4خزانه دار
 -5کاخدار

 -6کارگزاران محلی دولت
 -7مقامات مسئول ساتراپها
 -8دستگاه بازرسی
 -9سازمان امنیت
گفتار سوم -ساختار نظامی ارتش
گفتار چهارم -سازمان مالیاتی و نظام پولی هخامنشی
گفتار پنجم -تجارت و امور گمرکی
گفتار ششم -شبكههاي ارتباطی و راهها
گفتار هفتم -سامانه آموزش و پرورش
گفتار هشتم-روابط خارجی و امور بیگانگان

مبحث چهارم -دستگاه قضایی
گفتار اول -منشأ سازمان قضایی
گفتار دوم -نظام قضایی
گفتار سوم-آئین داوري
گفتار چهارم -منابع قضایی

مبحث پنجم -جمع بندي
گفتار اول -تحوالت شكلی
 -1قدرت قانونگذاري
 -2قدرت اجرایی
 -3قدرت قضایی
گفتار دوم -تحوالت ماهوي
 -1منشأ حاکمیت
 -2رژیم سیاسی

فصل دوم -دولت اشكانی و ساختار شبه فدرالی
مبحث اول -سیر تحول قدرت عمومی از هجوم اسكندر تا پیدایش اشكانیان
گفتار اول -دولت سلوکی ،رواج هلنیسم و دموکراسی غربی
گفتار دوم -طلوع اشكانیان

مبحث دوم -سازمان قانونگذاري
گفتار اول -منشأ حاکمیت و رژیم سیاسی

گفتار دوم -مقامات عالی رتبه کشور
 -1شاهنشاه
 -2مجالس و شوراها
الف -شوراي خویشاوندان
ب -مجلس شیوخ
ج -مجلس مهستان
 -3وزیر اعظم یا هزاربد

مبحث سوم -تشكیالت اجرایی و اداري
گفتار اول -مقامات دیوانی و تقسیمات کشوري
گفتار دوم -ساختار اداري دولت پارت
 -1دولت مرکزي
 -2امور اداري در محدوده شهریاران ایاالت
الف -استقالل اداري
ب -روابط شهریاران ایاالت با دولت مرکزي
اول -وظایف شهریاران
دوم -پشتیبانی دولت مرکزي از شهریاران
گفتار سوم -منابع مالی دولت اشكانی و اقتصاد کشور
 -1مالیات
الف -مالیات زمین
ب -مالیات مقطوع
ج -مالیات تجاري
د -دیگر مالیاتها
 -2اقتصاد کشور
گفتار چهارم -تجارت و امور گمرکی
گفتار پنجم -شبكه هاي ارتباطی و راهها
گفتار ششم -سامانه آموزش و پرورش
گفتار هفتم-روابط خارجی و امور بیگانگان
گفتار هشتم -نظام ارتش
 -1تقسیمات ارتش
الف -گارد سلطنتی
ب -سپاه شهریاران ایاالت

 -2پست هاي نظامی در دولت اشكانی

مبحث چهارم -دستگاه قضایی
گفتار اول -منشأ نظام قضایی
گفتار دوم -تشكیالت قضایی
گفتار سوم-منابع قضایی

مبحث ششم -جمع بندي
گفتار اول -تحوالت شكلی
 -1قدرت قانونگذاري
 -2قدرت اجرایی
 -3قدرت قضایی
گفتار دوم -تحوالت ماهوي
 -1منشأ حاکمیت
 -2رژیم سیاسی

فصل سوم -ساسانیان و دولت متمرکز
مبحث اول -سیر تحول قدرت عمومی از غروب اشكانیان تا طلوع ساسانیان
مبحث دوم -سازمان قانونگذاري
گفتار اول -منشأ حاکمیت و رژیم سیاسی
 -1اصل تمرکزگرایی134
 -2محوریت دین
گفتار دوم -مقامات عالیرتبه کشور
 -1شاه
 -2مجالس و شوراها
اول -بزرگ موبد
دوم -پوران ها
سوم -بزرگ مشاور
 -3وزیر کبیر

مبحث سوم -تشكیالت اجرایی و اداري
گفتار اول -سازمان اداري یا تقسیمات کشوري
گفتار دوم -مراتب اداري و نظام دیوانی

 -1وزیر کبیر (هزار پت)
 -2شهربها(والیان)
 -3دبیران
الف -کاتبان
ب -آمارنویسان
ج -منشیان
د -تاریخ نگاران
هـ -نسخه پردازان
گفتار سوم -نظام مالیاتی و پولی کشور
 -1انواع مالیاتها
الف -گزیت
ب -خراج
ج -مالیات آیین
د -عوارض و تعره ها
هـ -غنایم
گفتار چهارم -تجارت و امور گمرکی
گفتار پنجم -وضعیت آموزش و پرورش
گفتار ششم -شبكه هاي ارتباطی و راهها
گفتار هفتم -روابط خارجی و امور بیگانگان
گفتار هشتم -نظام ارتش

مبحث چهارم -دستگاه قضایی
گفتار اول -منشأ نظام قضایی
گفتار دوم -ساختارهاي قضایی
 -1محكمه شرع
 -2محكمه عرف
 -3دیوان هاي اختصاصی
الف -دادگاه عشایر
ب -دادگاه نظامی
ج -دادگاه مذهبی
گفتار سوم -منابع قضایی

مبحث پنجم -جمعبندي
گفتار اول -تحوالت شكلی
 -1قدرت قانونگذاري
 -2قدرت اجرایی
 -3قدرت قضایی
گفتار دوم -تحوالت ماهوي
 -1منشأ حاکمیت
 -2رژیم سیاسی

بخش دوم -حقوق بنیادین و چشم انداز نظریه دولت
فصل اول -حقوق بنیادین
مبحث اول -عصر هخامنشی
مبحث دوم -عصر اشكانی
مبحث سوم -عصر ساسانی
مبحث چهارم -جمعبندي

فصل دوم -چشم انداز نظریه دولت
مبحث اول -عوامل مؤثر بر تحوالت حقوق عمومی در ایران باستان
گفتار اول -وضعیت خاص ایران از لحاظ اقلیم آب و هوایی (جغرافیاي طبیعی)
گفتار دوم -موقعیت مخصوص ژئوپولیتیك ایران (جغرافیاي سیاسی)
گفتار سوم -عقالنیت و یكتاپرستی در اندیشه زرتشت (تفكر ایزدي)
گفتار چهارم -نفوذ هلنیسم و تفكر دموکراسی غربی (میراث یونان)

مبحث دوم -مؤلفههاي نظریه دولت اخالقی هگل و تطبیق آن با چشمانداز نظریه دولت
در ایران باستان
گفتار اول -منشأ ماورایی (الهی) حكومت
گفتار دوم -منطق دیالكتیك هگل
گفتار سوم -ستایش هگل از کیش زرتشت
گفتار چهارم -جایگاه بلند تاریخ در اندیشه هگل
گفتار پنجم -اهمیت خانواده در دولت اخالقی هگل
گفتار ششم -تیكه بر مذهب ملی و لزوم وحدت کشور

گفتار هفتم -مخالفت صریح هگل با قانون اساسی مدون (نوشته و منسجم)
گفتار هشتم -شكل دولت و تفكیك قدرت از دیدگاه هگل
 -1پادشاه
 -2قدرت اجرایی
 -3قدرت قانون گذاري

مبحث سوم -جمع بندي
نتیجهگیري
منابع
ضمائم

