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 مقدمات حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به 

و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که روح آدمی که موجودیست اجتماعی 

باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها 

برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون 

بین خود ایجاد نمودند و برای اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در 

اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، 

قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری 

یشد و در از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع م

 بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت 

هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و  124تعادلی بهتر برخودار شدند. 

بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می  راهنمایی های خود نقش

 باشند. 

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی 

زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را 

  نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.
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بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای 

 متنوع برخوردار گشتند. 

 در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم. 

 مبنا و هدف حقوق

وان گف ت ت ا كن ون در درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختالف بسيار است, چندان كه مي ت 

هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بح   و گفتو و ده ده اس تو ك اوا در اي ن ب اره ك ه 

پيه ينه ا  درخه ان دارد و از  و حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست

ل زمان حكيمان يودان تا كنون ادديهه ه ااران دويس نده و متفك ر و داده مند را ب ه خ ود مه  و

 داشته استو

زدد؛ چنان كه پيروان مذاهب و دادهمندادي كه فكر اين اختالف را اسباب گوداگون دامن مي

پرورادند سهم بساايي در اين راه داردد, ولي, رابطه اصلي ايجاد حقوق جهادي را در سر مي

 همه گفتووها را بايد در اين دو دكته جستجو  و خالصه كرد: 

ايي را كه حكمرادان زورگو بر مردم روا داشته ادد هيچ گاه تاريخ زددگي بهر ستمه-1

از ياد دمي بردو قرباديان اين جنايات هميهه در پي آن بوده ادد تا چاره ا  برا  اين درد بيابند و 

به وسيله ا  از خودكاموي فرمادروايان بكاهندو احترام به حقوق فطر  يكي از اين وسايل 

قواعد  برتر از اراده  >>ده ادد تا با طرح اين فكر كه است: گروهي از خردمندان كوشي
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مادعي در راه  <<حاكم ديا وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيرو  كند

 عدالتيها موجه سازددوتجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي

ادد و در برابر پيروان حق وق فط ر  هاز سو  ديور, طرفداران حكومت ديا بيكار دنهست

ادد كه مبنا  اصلي حقوق اقت دار دول ت اس ت و ح اكم دماين ده خداود د و اين فكر را پرورده

 مامور اجرا  فرمادها  اوستو

ادسان موجود  است مستقل و با خواستها و ديازها  ويژه خود, شخص يتي ممت از از -2

ن ان ب ه سردوش ت ديو ران آميخت ه اس ت ك ه ديوران داردو ولي, زددگي همين فرد مس تقل چ

گويي پ اره ا  از اجتم اا اس ت و ه يچ وج ود مس تقلي در براب ر آن د داردو زد دگي ف رد  و 

اجتماعي ادسان دو چهره گوداگون از حقيقت زددگي اوست و مهمت رين مس اله درب اره ه دف 

مقصود دهايي  حقوق اين است كه چووده بايد ضرورتها  اين دو زددگي را با هم جمع كرد و

 از قواعد حقوق تامين كدام يك از آدهاست؟ 

از همين جاست كه دو مكتب اصلي تمام مسائل حقوقي و اقتصاد  را تحت تاثير ق رار 

داده است: بعضي طرفدار اصالت فرد و تامين آزاد  او شده ادد و بعضي ديور من افع جامع ه و 

 اددوهضرورتها  زددگي مهترك را بر حقوق فرد  برتر  داد

بديهي ترين مفهومي ك ه هم ه از حق وق و ق ادون دارد د اي ن اس ت ك ه قواع د آن ب ر 

كندو پس اي ن پرس د در نه ن ه ر ادديه مند ط رح شود و ايجاد الاام مياشخاص تحميل مي
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ا  ما را ب ه شود كه چرا بايد از قادون اطاعت كرد؟ چه ديرويي پهتيبان آن است و چه جانبهمي

 مي دامندو <<مبنا  حقوق>>سازد؟ اين ديرو و جانبه پنهادي را ادار مياجرا  قواعد آن و

گفته شد كه ادسان موجود  اجتماعي است و برا  دواهدار  اجتماا خود الزم دي ده 

است كه قواعد  بر روابط اشخاص حكومت كندو پس, از لح ا  ت اريخي, مفه وم حق وق ب ا 

اص لي آن ايج اد ديم ي اس ت ك ه اي ن دولت )ب ه معن ي ع امر ارتب اد دادي ك دارد و ه دف 

همايستي را تامين كندو ولي, با از بين رفتن حكومته ا  خودكام ه, اي ن بح   ب ه مي ان آم ده 

است, كه آيا دقد حقوق تنها دواهدار  اجتماا و تضمين بقا  حكومت است, يا بايد بر پاي ه 

 سااوار است؟ عدالت و ادصاف باشد و برا  هركس حق و تكليفي را شناسد كه شايسته و

 به اين پرسد دو پاسخ گوداگون داده شده است:

بدين ترتيب, هم قادودو ذار باي د از قواع د مبناي اصلي حقوق عدالت است: -1

عدالت پيرو  كن د و ه م پي روان ق ادون در ص ورتي د اگاير از اج را  آدن د ك ه دس تورها  

مبن ا  اص لي خ ود )ع دالتر در ا  ك ه ب ا حكومت را عادالده بيابندو بر پايه اي ن دي ر, قاع ده

تعارض است, فقط صورت قادون را دارد و اگر به ظ اهر دي ا اش خاص مل ام ب ه اطاع ت از آن 

شودد, در وجدان خويد تكليفي در اين باب ددارددو لاوم احت رام ب ه اص ول حق وقي داش ي از 

ر  اراده حكومت ديست؛ به خاطر آن است كه ادسان به حكم فطرت خويد خواه ان دادگس ت

 گذاردواست و به اصولي كه اين هدف را تامين كند احترام مي
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ا  به عنوان ))حقوقرر قاب ل احت رام اس ت ك ه ع الوه ب ر ت امين به طور خالصه, قاعده

 آسايد و ديم عمومي, حافظ عدالت ديا باشدو

قاعده حقوقي، خود به خود  مبناي حقوق قدرت حكومت است نه عدالت:-2

ولت، هميهه محترم است، خ واه ه دف آن حف ظ دي م ي ا اج را  اص ول و به دليل پهتيبادي د

عدالتي از اجرا  قاعده حقوقي سر باز زدد ي ا توادد به بهاده بيعدالت باشدو پس هيچ كس دمي

 در برابر آن مقاومت كندو

ش ودو در اين پاسخ, به حق ايق م اد  و خ ارجي ب يد از آرماده ا  حق وقي توج ه مي

كنند كه آدچه حقيقت دارد اين است كه طبقه ح اكم ا  اعالم مييرايههيچ پگويندگان آن بي

 كند و اين گروه ديا داگاير از رعايت آن هستندوسايرين را وادار به اجرا  قواعد حقوق مي

ش مردد, معتق د ب ه وج ود قواع د  واال و طبيع ي آدان كه عدالت را مبن ا  حق وق مي

لتها وظيفه داردد كه آن قواعد را به دست آورد د و هستند كه برتر از اراده حكومت است و دو

حمايت كنندو ولي, طرفداران دير اخي ر حق وق را داپاي دار و داش ي از وض ع حكوم ت و س ير 

دادند به همين مناسبت, دير گ روه دخس ت را ))مكت ب حق وق فط ر  ي ا تاريخي هر جامعه مي

 دامندو طبيعيرر و دير ديور را ))مكتب تحققيرر مي
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 نظام حقوقي ماهيت

دادستند و پيروان مكتب تحققي آن را در شمار س اير روميان حقوق را هنر دادگر  مي

اددو در ميان دويسندگان كنودي ديا اختالف است ك ه آي ا حق وق را باي د در زم ره علوم آورده

 هنرها آورد يا در شمار علوم؟ 

ت: مرس وم اس ت ك ه درباره معني درست علم و هنر و تفاوت اين دو گفتوو بسيار اس 

گويند، علم شناسايي اصولي و منيم قواعد  است كه برطبق آدها ح واد  جه ادي ك ه در آن 

 دهدو بريم رخ ميبه سر مي

گي رد و در پ ي اس تنباد دادهمندان رويدادها را چنان كه در خارج هس ت, در دي ر مي

ك ه در دي ام هن ر   ها و تهخيص رابطه علي ت ب ين آدهاس ت؛ در ح اليقوادين حاكم بر پديده

شود و بر پايه ابداا فكر بهر و ش وق رس يدن ب ه كم ال برا  رسيدن به هدف خاص تالا مي

دهد و تنه ا ب ه مطلوب استوار استو هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنا  كاوا قرار مي

 كندوبند  حواد  خارجي قناعت دميدسته

ه حق وق عب ارت از كه   و مطالع ه به دي ر پي روان مكت ب تحقق ي اجتم اعي, وظيف 

قواعد  است كه برگروهها  ادسادي حكومت دارد: يعني حقوق علم محض اس ت و موض وا 

آن بررس  ي ح  واد  اجتم  اعي و س  ير ت  اريخي آده  ا و كه    قواع  د ح  اكم ب  ر روي  دادها  

اجتماعي استو ولي, چنان كه در مبنا  حقوق ديديم, باي د ادص اف داد ك ه در ايج اد قواع د 
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قي تنها مهاهده و تجايه و تحليل امور اجتماعي دخالت ددارد و دول ت در هن ر حكوم ت حقو

 گيردوكردن و وضع قادون از شوق رسيدن به هدفها و آرمان خاص ديا الهام مي

توادد حكم تمام وقايعي را ك ه در اجتم اا وادوهي, اين دكته مسلم است كه قادون دمي

اخواه, دادهمندان حقوق و دادرسان باي د ق ادون را تفس ير بيني كند و خواه و ددهد پيدرخ مي

تردي د از آدچ ه مواف ق كنند و قواعد كلي را بر مصداقها  آن منطب ق س ازدد, و در اي ن راه بي

بينند پيرو  خواهند كرد و عقايد اخالق ي و م ذهبي ايه ان در س اختن و پ رداختن عدالت مي

 اردوآوردد تاثير فراوان داحكامي كه به دست مي

پس, بر مبنا  تعريفي كه از علم و هنر شد, باي د گف ت دي ام حق وقي ه ر دو جنب ه را 

داراستو زيرا در ايج اد قواع د آن از ح واد  اجتم اعي و آرماده ا  اخالق ي ه ر دو اس تفاده 

شود: از طرفي بايد ديازمنديها  اجتماا را با مهاهده وقايع خارجي تهخيص داد و ب ه روا مي

طه عليت بين حواد  را دريافتو از سو  ديور, بايستي در پي بهترين قواعد بود ساير علوم راب

و از ميان مقرارت به دست آمده آن را برگايد كه با ديازمنديها  اجتماعي سازگارتر باش دو ب ه 

گفته ژدي, حقوق هنر  است كه بر مبنا  علم استوار ش ده: ب دين تعبي ر ك ه هن ر در گ ايند 

 آيدو، ولي قواعد به شيوه علمي به دست ميروددهايي به كار مي
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 رابطه حقوق با ساير علوم 

حقوق از علوم اجتماعي است, زيرا هدف آن جستجو قواعد  است كه ب ر اش خاص، 

كندو حق وق ب ا جامع ه شناس ي ارتب اد دادي ك ادد، حكومت مياز اين جهت كه عضو جامعه

اجتماا ادس ادها را تنه ا ب ه مني ور كه   ا  از علوم اجتماعي است كه دارد, زيرا حقوق رشته

 دهدو كند, مورد مطالعه قرار ميقواعد  كه ديم و صلح را تامين مي

از سو  ديور، اجرا  قواعد حقوقي مستلام ايجاد يك سلس له وق ايع اجتم اعي اس ت 

شناس بررسي شودو قادودوذار و دادرس, و به طوركلي ه ر كه به دوبه خود بايد از طرف جامعه

م حقوق, برا  به دست آوردن قواعد حقوقي و تفسير قوادين موجود, بايد ب ه روا تحقي ق عال

در جامعه شناسي آگاه باشد و با استفاده از شعبه ها  گوداگون اين علم, آن قواعد را متناس ب 

 با ديازها  اجتماا كندو

نه ا ش عبه ا  ك ه ام روز وج ود دارد, ت، به گود هبا وجود اين، دبايد پنداشت كه حقوق

ويژه ا  از جامعه شناسي است و در برابر آن استقالل دداردو زي را گذش ته از روش ها  تحقي ق 

 ا  جهات چهره هنر  داردوخاص, ديديم كه حقوق تنها علم ديست و از پاره

هدف حقوق تنها كه  قواع د ح اكم ب ر تح ول اجتم اا و بررس ي ع ادات و رس وم 

با استفاده از وسايل علمي, به قواعد  دست ياب د ك ه  موجود ديستو هدف دهايي اين است كه

 بهتر بتوادد عدالت و ديم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامين كندو
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وادوهي در ديامها  حقوقي مكتبي, قواعد حقوق در چهارچوب معين و برا  رس يدن 

 اسي منافات داردوشود كه با روا آزاد و تجربي جامعه شنا  تدوين ميبه هدفها  ويژه

 رابطه حقوق و اقتصاد سياسي:

حقوق و اقتصاد سياسي از علوم وابسته به يكديور اس تو ب رخالف آدچ ه بعض ي ادع ا 

اعتن ا ماد د و د ه در وض ع و ت وان ب ه قواع د حق وقي بيكنند, ده در كاوشها  اقتصاد  ميمي

ها  حقوقي و اقتص اد  در اجرا  قوادين ممكن است عوامل اقتصاد  را داديده گرفتو پديده

يكديور اثر متقابل دارد: برا  مثال, همان گوده كه وضع تولي د و توزي ع ث روت در چو ودوي 

قواعد مربود به مالكيت اثر دارد, قوادين داظر به حدود اختيار مالكان و تنييم رواب ط آده ا دي ا 

 در مقدار و كيفيت توليد موثر استو

ترين ش يوه ترين راه را برا  ازدي اد تولي د و عادالد هخواهد بهدادهمند اقتصاد  كه مي

توزيع ثروت بيابد, داچار بايد قواعد حقوقي را كه بر اين امور حاكم است بدادد و مقررات بي ع 

ب ردار  از ام وال اس ت, بهناس دو از س و  ديو ر, و تقسيم و اجاره را كه وس يله ادتق ال و بهره

قتصاد  وضع شود و ب ا دت ايع علم ي ك ه از اقتص اد  ا  كه بدون توجه به ضرورتها  اقاعده

توادد ديم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه سياسي به دست آمده است مخال  باشد, دمي

 تناسبي اين گوده قواعد سبب ادقالبات خودين ديا بهودوبسا كه كهنوي و بي
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از مب ادي اص لي  كن د و يك يدر جهان امروز, اقتصاد سياست دولتها را دي ا رهب ر  مي

قواعد حقوقي است, منتها در اين راه دبايد مبال ه كردو زيرا درست است كه ديازمنديها  ماد  

و اقتصاد  برا  ادامه زددگي اهميت فراوان دارد, ولي ادسان غرايا و ديازمنديها  ديور  ه م 

ميل ب ه تع الي  دارد كه در ساختمان قواعد حقوقي موثر استو دياز ادسان به محبت و آزادگي و

و دادستن و داشتن اختيار و قدرت و بسيار  غرايا ديور را باي د ب ه ديازه ا  م اد  او اف اود و 

قدرت مذهب و رسوم و سنتها  پيهين را ب ه حس اب آورد ت ا مبن ا  واقع ي قواع د حق وق از 

ب ادي اختالد آدها به دست آيدو به همين جهت است كه علوم فلسفي و اخالقي را ديا در زمره م

 آورددومسلم حقوق مي

 رابطه حقوق و علوم سياسي:

موضوا علوم سياسي مطالعه روا حكومت در جامعه استو در اين علم مبنا  ق درت 

شودو با اين ترتيب, عل وم سياس ي عمومي و چوودوي ايجاد و اعمال آن مورد بررسي واقع مي

يده قدرت عمومي است و تنها ب ا در مطالعه قواعد حقوق سهم بسيار موثر داردو زيرا حقوق زاي

توان به رودد ايجاد و اساس هدف قواع د حق وقي تحقيق در چوودوي اين قدرت است كه مي

 بردوپي

برا  مثال, در حكومتها  پارلمادي, قدرت را  اكثريت است كه حق وق را ب ه وج ود 

وقي و ده  د ك  ه در ايج  اد قواع  د حق  آورد و اس  اس آن را آرماده  ا و اص  ولي ته  كيل ميم  ي
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تحوالت آدها تاثير فراوان داردو اصل آزاد  قراردادها, كه هم اكن ون مبن ا  بخ د مهم ي از 

قواعد مربود به معامالت است, از ادديهه ها  فلسفي مربود به حاكميت اراده و آزاد  ادسان 

ش ود ك ه ج ا در م ورد داشي شده استو اصل سياسي تس او  م ردم در براب ر ق ادون س بب مي

 ا  از مردم در برابر ديوران دباشدومحجوران, هيچ امتياز  برا  پارهحمايت از 

توان از تمام دتايع اي ن اص ول منتها, بايد توجه داشت كه در وضع قوادين هيچ گاه دمي

توان گفت ))براب ر پيرو  كرد و در بسيار  از موارد جمع بين آدها امكان دداردو برا  مثال, مي

ست كه از دير اجتماعي ديا همه وضع مساو  داش ته باش ند و ت امين مدديرر مردم مستلام اين ا

اين برابر  با اصل لاوم رعاي ت آزاد  مناف ات داردو زي را در اث ر آزاد  مع امالت ق درتها  

تواد د ديو ران را در دف ون خ ود بوي رد و آي د ك ه ب ه آس ادي ميبارگ اقتصاد  به وجود مي

ادد ك ه ا  از دويسندگان به درستي دريافتهين جهت, پارهتساو  مورد دير را از بين ببردو به هم

در دولتها  كنودي فكر تساو  بر اص ل آزاد  غلب ه دارد و دولته ا، ب ا مداخل ه در چو ودوي 

ادعقاد قراردادها و محدود ساختن شركتها  بارگ, اصل آزاد  قراردادها را به مني ور ايج اد 

 اددو تساو  بين اشخاص محدود ساخته

 حقوق و علوم طبيعي و رياضي:رابطه 

علوم طبيعي و رياضي با حقوق رابطه مستقيم دداردو ولي اخت راا و پيه رفت در داد د 

 تجربي و عقلي از دو جهت در حقوق و چوودوي اجرا  قواعد آن موثر واقع شده است:
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استفاده از قوا  مربود به بخ ار و ب رق و ات م مح يط زد دگي اجتم اعي و ديازه ا  -1

ا به كلي دگرگون ساخته و وضع قواعد جديد حقوقي را ايجاب كرده است؛ چنان ك ه ادسان ر

قواعد مربود به حم ل و دق ل در زم ادي ك ه از دي رو  حي وان و ادس ان ب را  ب اربر  اس تفاده 

رس دو شد, برا  حل مسائل مربود به حمل و دقل هوايي و دريايي امروز كافي ب ه دي ر دميمي

ا  در زمين ه اس ناد تج ارتي و حماي ت از ص نايع و لل ي قواع د ت ازهالمآسان شدن تجارت بين

كند, و امكان تلقيح مصنوعي و تحولي كه در زمين ه اختراعات و قواعد مربود به بيع ايجاد مي

 شناسي ايجاد شده در حقوق خادوادگي و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده استوزيست

عي از عل وم طبيع ي و رياض ي اس تفاده علم حقوق در بس يار  از كاوش ها  اجتم ا-2

دوار  و كاوشها  روادي و پاشكي درب اره باهك اران كند: وسايل علمي مربود به ادوهتمي

 تحول اساسي در حقوق جاا به وجود آورده استو

 قانون

 مفهوم قانون اساسي

از قادون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موض وعه ي ا عرف ي, م دون ي ا 

شود كه مربود به قدرت و ادتقال و اجرا  آن استو بنابراين اصول و م وازين اكنده گفته ميپر

حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباد با دولت و دهادها  سياسي كهور و شيوه تنييم آده ا و 

همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمادروايان و فرمادبران از زمره قواعد ق ادون اساس ي اس تو 
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ن اساسي، از ي ك س و ح د و م رز آزاد  ف رد را در ب رار عملكرده ا  ق درت )دهاده ا  قادو

فرمادروار و از سو  ديور حدود اعمال قوا  عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فرد  رسم 

 كندومي

توان يافت كه فاقد ق ادون كهور ، دمي -با اين برداشت, هيچ جامعه كهور  يا دولت

ها اين مفهوم يا ب ه ص ورت مق ررات موض وعه پراكن ده, ي ا م دون ي ا اساسي باشدو در گذشته

عرفي يا آمياه ا  از ادواا آن در جوامع بارگي مادند مصر قديم, ايران باس تان, يود ان باس تان, 

رم و چين وجود داشته استو لكن از قرن هجدهم شكل جديد  يافته و به ص ورت س ند  در 

 ررات و اصول حاكم را در خود گرد آورده استوآمده است كه اساسي ترين قواعد و مق

 گرايش به قوانين اساسي مدون

جنبهي كه در جهت دستيابي به قوادين اساسي شكلي به ويژه از قرن هجدهم آغاز شد, 

ها  مربود به ادقالب ص نعتي ب ودو ادق الب ماب ور موج ب ش د ك ه ق درت معلول دگرگودي

و فئ ودال ب ود جابج ا ش ده و ب ه دس ت طبق ه اقتصاد  جوام ع ك ه متمرك ا در طبق ه اش راف 

 بورژواز  بيفتدو

گرف تو در ه ا, بخص وص از اقتص اد كه اورز  سرچه مه ميقدرت اشراف و فئودال

ه ا  اقتص اد  ش هر  يعن ي حالي كه طبقه رو به گسترا بورژواز  قدرت خود را از فعاليت

قدرت رساديد و صنعت ك اران و كردو اين امر دهايتاً بورژواز  را به صنعتي و خدماتي اخذ مي
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بازرگادان و وكال  دادگستر  و پاشكان و سر دفتران و دياير آدها را به صورت ديرو  غال ب 

در جوامع صنعتي فعال كردو روابط و مناسبات اجتم اعي در چن ين فض ائي خواه ان حكوم ت 

ه كردو رواب ط غ امض و ا  بود كه بر پايه آن بتوان جامعه را در قالبي دو ادارقادون و روال تازه

ب ردع جامعه صنعتي ديور در حال و هوا  گذشته و براساس سنت و عرف و احساس شرف و 

 افتخار قابل ديم و دسق دبودو

توادست پاسخوو  ديازها  جدي د باش د و بن ابراين موازين دوره فئواليته به تنهائي دمي

تر و تر، معق ولب ه گود ه مه خصكرد تا بتواد د ا  را طلب ميخود به خود شكل حقوقي ويژه

 تر  روابط سياسي و اقتصاد  را تنييم كندوادديهيده

ها  پيهتازان فكر  و دويسندگان ها  نهني جوامع ياد شده قبالً زير تاثير ادديههزمينه

و فالسفه، آماده قبول موازين دوشته بودو ديريه بسيار مههور قرارداد اجتماعي در چه ار چ وب 

طر  دضع گرفت و پرورده شدو صاحب ديراد ي چ ون گروس يوس پوفن درف مكتب حقوق ف

الك ول  واتل و امثال آدها در باب چنين قرارداد  ك ه آن را ارم  ان تواف ق اعض ا  جامع ه 

ها گفتندو ادديهه قرارداد اجتم اعي ك ه در اث ر متفك ر مع روف ها زده و سخنپنداشتند، قلممي

ا  ادعكاس يافت در تعميم ترين شيوهين عنوان به برجستهزمان ژان ژاك روسو در كتابي به هم

 اين ديريه دقد قابل توجهي ايفا كردو
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جنبد به سو  قادون اساسي دوشته و شكلي در طول قرون هفدهم و هج دهم در واق ع 

 رفتو زيرا:واكنهي عليه ديام عرفي گذشته به شمار مي

ش د ا تعداد آده ا را ب ه آس ادي دميقواعد عرفي اكثراً دامهخص و طبعاً داقص بودو زير-

گير  احص  ا ك  ردو اف  اون ب  ر آن طي    عملك  رد ع  رف و ع  ادات قاب  ل ارزي  ابي و اد  دازه

 توادست باشدودمي

اين قواعد, به گوده دائمي در معرض تحرك و پويائي ق رار داش تو س ابقه جدي دتر، -

اً مقي د ب ه احك ام و ش د و كمت ر كس ي خ ود را دائم ادحرافي دسبت به قواعد گذشته تلقي مي

اعتنائي و ع دم اج را  آده ا از س و  دادست و در دتيجه به سهولت امكان بياصولي مستمر مي

 فرمادروايان و تصميم گيران فراهم بودو

از لحا  بورژواز  قرن هجدهم, عرف به تنهائي برا  مح دود ك ردن و مه ار زدن ب ه 

ه ا  رفي گذشته در ح ال و ه وا  رژيمكردو به ويژه آدكه قواعد عقدرت سياسي كفايت دمي

ه ا  د وين, توادست گرايددوره فئوداليته و آريستوكراسي صورت بند  شده بود و طبعاً دمي

آزاد  خواهي, قادون طلبي و ثبات و دوام مقررات را ب ه اس لوب جدي د خرس ند كن دو مت ون 

تر برا  جلوگير  از يا  قطعتر بوده و وسيلهتر و معلومدوشته, برعكس قواعد عرفي, مهخص

شودو متن دوشته به سبب وضوح و روشني خطود و معلوم ها تلقي ميخودسريها و خودكاموي

دارد و اف اون ب ر آن در م يبودن دامن ه و ب رد قواع د آن, ش ك و ش بهه و ابه ام را از مي ان بر
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در آن زمان توان آدها را از دسترس قدرتها  زمامدار بيرون آوردو لذا صورت تصويب عام مي

تر از موازين عرفي جل وه ها  دمكراتيك قاعده دوشته بسيار برجستهبه عقيده اكثريت, خصلت

 كردومي

به دالئل مذكور در باال، دهضت دستور گرائي در جهت تهيه و ت دوين ق وادين اساس ي 

ها و دوشته و شكلي روز به روز رواج بيهتر  گرفت و به جا معدود كه ورهائي ك ه ب ه س نت

 ها  خود پا  بند مادددد, جنبد ياد شده جنبه تقريباً جهادي به خود گرفتو رفع

 دالئل و چگونگي ظهور قوانين اساسي

 اددوقوادين اساسي در موارد زير پا  به عرصه هستي دهاده

الف( به دنبال تحول تدريجي جوامع و آماادگي ههناي مرمانرواياان و 

رمادرواي ان روش ن ب ين ب ه مني ور حف ظ و ت داوم به بيان ديور در اين ص ورت ف شهروندان:

موقعيت و مقام خود با اعطا  شمار  از حقوق به شهروددان, از راه صدور منهور و فرم ان ب ه 

اددو زيرا در برخي مقاطع زمادي, زمينه برا  شورا و ادق الب و دوعي قادون اساسي تن در داده

ده از ساز و كار خود مح دوديتي ب را  دادن در هم ريختن بنيادها فراهم بود و در حقيقت استفا

 1215گرفتو پادشاه بريتادي ا در س ال ا  از امتيازات به مردم جلو  اوضاا خطرداك را ميپاره

گ ذار  با صدور منهور كبير اولين قادون اساسي را زير فه ار ش رايط اجتم اعي و سياس ي پايه

 كردو
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ه اس تقالل و حاكمي ت پ س از اينك ه مس تعمرات ب  ب(ايجاد كشورهاي جدياد:

رسيددد خود موقعيت ديور  بود برا  تص ويب ق وادين اساس ي ك ه ه م س اختارها  سياس ي 

گردي دو ديد و هم سند استقالل و حاكميت اين كه ورها تلق ي ميجامعه جديد را تدارك مي

, يوگسالو  و چكسلواكي 1787آمريكا, پس از استقالل خود از بريتاديا در سال اياالت متحد 

ر, هن  د و پاكس  تان ب  ه ددب  ال دس  تيابي ب  ه اس  تقالل و 1918-1914بع  د از جن  ل اول جه  ادي )

همچنين كهورها  مختل  آمريكا  مركا  و جنوبي از يوغ استعمار كهورها  اروپائي, در 

 اددوجرگه كهورها  جديداالحداثي هستند كه به قادون اساسي خود دست يافته

هااي هاا و كودتاهاا و جن بج(حوادث دگرگون كنناد  مانناد انقا

ق ادون  گاردد:داخلي كه منجر به سقوط رژيم موجود و استقرار رژيم جديد مي

ش ورو  بع د از پي روز   1924و  1918به ددبال ادقالب كبير فرادسه, قوادين سال  1791اساسي 

اي ران پ س از ادق الب مه روطيت و ق ادون  1286و  1285, ق ادون اساس ي 1917ادقالب اكتب ر 

 آيندواز اين گوده موارد به شمار مي 1358اساسي جمهور  اسالمي در سال 
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 انواع قوانين اساسي

 شود:كنند كه نيالً به آدها اشاره ميقوادين اساسي را از ديدگاهها  متفاوت تقسيم مي

 الف( قانون اساسي عرمي و قانون اساسي موضوعه

مربود به ادتقال و اج را  ق درت و  قادون اساسي عرفي ديا مادند قادون اساسي موضوعه

ساختار سياسي هر كهور است كه در اثر تحوالت تدريجي به وجود آمده استو قادون اساس ي 

ها, منهورها, مصوبات مجل س قادودو ذار  ش بيه ق ادون ع اد  و ا  از اعالميهبريتاديا مجموعه

)اساسير داردد در ح الي  همچنين عرف و عادات و كنوادسيودهاست كه قواعد آدها ماهيتاً جنبه

كه قوادين اساسي موضوعه توس ط ارگاده ا  موس س )مجل س موسس ان, آرام م ردم ي ا س اير 

آيندر در ي ك ي ا چن د م تن تهي ه و ب ه تص ويب دستواههائي كه برا  اين منيور به وجود مي

 رسندومي

تفاوت بين اين دو قسم قادون اساسي اين است ك ه قواع د و هنجاره ا  عرف ي گ اهي 

دامهخص و غير دقيق بوده و گاهي هنوام اجرا اشكاالتي به همراه خواهد داشت, در حالي كه 

شود و اگ ر ب ه چن ين م وارد برخ ورد اين مسائل به ددرت در قوادين اساسي موضوعه يافت مي

توادند با توجه به متن موج ود حاصل شود چندان قابل توجه ديست و ارگادها  صالح تفسير مي

ت وان ابقه تا حدود  در رفع مسائل مورد اختالف بكوشندو براساس اين معي ار ميو رجوا به س

 از قادون اساسي مدون و غير مدون ديا سخن گفتو
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قادون اساسي مدون در اكثر موارد متن واحد و جامعي است كه كليه قواعد مرب ود ب ه 

ون اساس ي س وئيس و ساختار سياسي و قدرت و ادتق ال و اج را  آن را در ب ر داردو م ثالً )ق اد

قادون اساسي بلژيكر ولي در موارد  ديا از چند متن مكمل تركي ب يافت ه اس ت )م ثالً ق ادون 

مهروطيت ايران يا سه م تن ق ادون اساس ي جمه ور   1286و متمم قادون اساسي  1285اساسي 

 سوم فرادسهرو

پاذير ب(قانون اساسي انعطاف ناپذير )ساتت( و قاانون اساساي انعطاف

 )نرم( 

مالك اين تقس يم بن د  چو ودوي تجدي د دي ر )ب ازدور ر در ق ادون اساس ي اس تو 

توان به شيوه قوادين ع اد  )م ثالً از طري ق مج الس مقنن ه و ب ا هنوامي كه قادون اساسي را مي

همان تهريفات قادون گذار ر مورد تجديد دير قرار داد به آن اصطالحاً ادعطاف پ ذير ي ا د رم 

ورتي ت يير يا اصالح قادون اساسي به ق وادين ع اد  ش باهت دارد و ل ذا گويندو در چنين صمي

مساله سلسله مراتب و برتر  شكلي قادون اساسي بر قادون عاد  مطرح دخواه د ب ودو بريتادي ا و 

 اسرائيله دارا  قوادين اساسي ادعطاف پذير )درمر هستندو

تجدي د دي رر توس ط در قادون اساسي )سختر ي ا ادعط اف داپ ذير, مراس م ب ازدور  )

ا  ))مجلس موسسان, مجلس خبرگانرر يا به وس يله آرام م ردم )هم ه پرس ير ي ا مجلس ويژه

پذيردو به هر حال كار بازدور  به آسادي ادج ام ش ددي ها  مختل  ادجام ميمخلوطي از شيوه
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س ازدو يا  است كه آن را از اصالح و ت يير قوادين ع اد  متم ايا مدبوده تابع تهريفات پيچيده

در اين حالت, قادون اساسي ب ر ق ادون ع اد  و س اير اعم ال هنج ار  برت ر  دارد و از حي   

 گيردوسلسله مراتب قوادين در دخستين رده قرار مي

تقريباً كليه قوادين اساسي مدون ادعطاف داپذير هس تند و مق ررات مرب ود ب ه ب ازدور  

 ا ت يير و دگرگودي قرار دادوآدها طور  است كه دتوان آدها را به آسادي دستخو

قوادين اساسي سوئيس, فرادس ه, آمريك ا, اي ران, بلژي ك و دي اير آده ا را ج ام ق وادين 

 آورددوادعطاف داپذير )سختر به شمار مي

 ج( قانون اساسي يكدست و قانون اساسي متتلط

قادون اساسي يكدست آن است كه كليه اصول آن دارا  ارزشي مساو  باش ندو يعن ي 

ين تجديد دير در مورد همه مقررات آن به يكسان پيد بيني شده باشدو غالب قوادين اساسي آئ

مدون واجد اين خصلت همسادي هستندو برعكس, قوادين اساسي مختلط به متون مصوبي گفت ه 

شود كه مهتمل بر دو دوا اص ول باش ند: اص ولي ك ه ب ا آئ ين خ اص قاب ل تجدي د ديرد د مي

باش ندو دير و اصولي كه همادند قوادين ع اد  قاب ل اص الح و ت يي ر مي)ادعطاف داپذيردد هموا

شود كه از حي  بازدور  شباهت فراوادي با ق وادين مثالً در قادون اساسي هند مقرراتي ديده مي

عاد  مصوب مجلس داردد و آئين تجديد دير آدها مادند اعمال قوه مقننه, توسط كنو ره هن د 

 شودو ادجام مي
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ر در اكثر مواد و اص ول ادعط اف پ ذير 1961آوريل  24ي آفريقا  جنوبي )قادون اساس

توادند توس ط مج الس مقنن ه ب ازدور  ش وددو لك ن )درمر بوده و شبيه قوادين اساسي بريتاديا مي

ش ودد ك ه دو س وم اعض ا  دو آن در صورتي م ورد تجدي د دي ر واق ع مي 118و  108اصول 

 را به تصويب رساددو مجلس كه در يكجا گرد آمده باشند آن

توان به اقس ام مختل   زي ر تقس يم قوادين اساسي را از لحا  منهام شكل گير  ديا مي

 كرد: 

 الف( قانون اساسي اقتداري يا اعطايي

اگر قادون اساسي از سو  زمامدار بالمنازعي به عنوان )امتياز به مردم داده ش ود ب ه آن 

و لوئي هجدهم پادشاه فرادسه در هنوام تاجو ذار , قادون اساسي اعطايي يا اقتدار  مي گويند

قادون اساسي را آزاداد ه و برحس ب اختي ارات س لطنتي ب ه م ردم فرادس ه اعط ا ك ردو همچن ين 

ها  د وزده و بيس ت, از اي ن طري ق, ت ن ب ه قب ول ق ادون اساس ي بسيار  از ديكتاتورها  سده

 اددوداده

 نيمه اعطايي  -ب( قانون اساسي نيمه اقتداري

گاهي شكل گير  قادون اساسي به وسيله حاكم مطل ق ول ي ب ا همك ار  ي ك ي ا دو  

ا  از رج ال گيردو ميفرالدين شاه قاجار فرمان مهروطيت را با همكار  ع دهمجلس ادجام مي
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مذهبي و سياسي صادر كرد و دخستين قادون اساس ي در مجم ع مرك ب از دماين دگان م ردم و 

 ن آدها تهيه گرديدودمايندگان پادشاه و توافق بي

 اساسي مردم ساالرج(قانون 

ها و ادقالبه ا, از طري ق م ردم ي ا دماين دگان در بيهتر موارد, قوادين اساسي ثمره دهضت

 آدها به تصويب رسيده استو

مجالس موسسان يا كنوادسيودها كه اعضا  آدها برا  تدوين قادون اساس ي از س و  -1

 شوددومردم ادتخاب مي

يا يكي از اشكال رايع برا  تصويب قادون اساسي اس تو قاع دتاً ط رح همه پرسي د-2

 شود )رفراددم, پله بيسيتروقادون اساسي پس از تهيه و تنييم به همه پرسي گذارده مي

شيوه مختلط يا تصويب از سو  مجلس موسس و همچنين تصويب مردم يا استفاده -3

 از ساير روشها كه همه جنبه مردم ساالر  دارددو

بعضي از به بررسي ر پايان همادطور كه در ابتدا ديا گفته شد ما در اين مقاله بصورت اختصار د

 مقدمات علم حقوق و قوادين اساسي پرداختيمو

اما بايستي بداديم بارگترين علم حقوق در بهر و ادسادها، وابسته به وجدادها  بيدار و آگاه مي 

در جهان بر دوا مي كهد،  ن را  كه رسالت آباشدو اگر ادسان به تكامل فكر  و ادديهه ا

برسد بسيار  از قوادين كنودي و بدون لاوم اعمال زور در جهت اجرا  قوادين، به اجرا در مي 
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آيندو وجدادها  دهفته بهر امروز  كه تنها منافع ماد  و دديا  كنودي خويد را در دير مي 

ه فراموشي سپرده استو در جهت گيرد و مفاهيمي همچون ايثار و گذشت و فداكار  را ب

 عدم اجرا  قوادين و ضايع دمودن حق ديوران به هر شورد و ترفند  دست مي زدندو

اگر مي خواهيم جامعه ا  پاك، بي آاليد و سرشار از پاكي و صفا داشته باشيم تا هموان از 

و رسالت  زددگي در اين جامعه لذت ببرددو بايستي افكار و ادديهه ها  بهر  را رشد داده

آدمي را در جهان هستي به هموان تفهيم دمائيم تا ضمن استفاده از قوادين در جهت اداره 

اجتماا از قوادين فرادوشتار  كه به روح، تفكر، وجدان و ادديهه آدمي وابسته است بهره مند 

 شويمو

ون بايستي بداديم قوادين هر چقدر هم كه درست و بي عيب باشند زمادي متضمن زددگي بد

دغدغه مي گرددد كه ادسادها  اجتماا از درك و فهم و شعور بااليي برخوردار باشند و 

 وجدادها  بيدار حاكم بر روح آدان باشدو

ي بسازد كه با ضبداديم باالترين محاكم و قادون زمادي بدست مي آيد كه هر ادسادي از خود قا

مايد و ادسان در برابر حكم روح عمل، دحوه عمل و تمامي جوادب عمل، قضاوت دبه توجه 

ي درودي خود سر تعييم فرود آورد و حكم آدرا اجرا دمايدو آدواه قبل از محاكمه ضعادالده قا

 بيرودي، خود را محاكمه مي كنيم و حق را به اجرا در مي آوريمو
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ما در جهان کنونی با چالشهای گوناگونی روبرو هستیم، در کشوری زندگی می کنیم که از 

ع تمامی جهات دچار یک عقب ماندگی شدید قرار گرفته و با توجه به رشد روزافزون جوام

غربی و عمیق تر شدن شکاف بین کشور  ما از جهت تکنولوژی، اقتصاد و .... با کشورهای 

غربی این مسئله بوجود آمده است که چرا کشور ما با وجود داشتن منابع عظیم زیرزمینی، 

غنای فرهنگی مغز هوشمند و زمین های قابل کشت اینگونه در  تمامی عرصه ها دچار 

ه باید کرد تا کشور از این معضل عظیم خالصی پیدا کرده و در عقب ماندگی گردیده و چ

راه پیشرفت و ترقی با سرعت تمام به پیش رود، در این راستا ابتدا کمی بارورند رشد و 

تا با ریشه یابی این  آشنا می شویمترقی در جوامع اروپایی و وضع جامعه ایران در آن زمان 

 ن بست را بیابیم. عقب ماندگی راه حل خارج شدن از این ب

جامعه اروپا قبل از آنکه شروع به رشد و توسعه نماید یک دوره هزار ساله قرون وسطی را 

پشت سر گذاشت، قرنهای متمادی اروپائیان در تاریکی مطلق بسر می بردند، مردم در دوره 

هزارساله قرون وسطی تحت تسلط روحانیون پاپ بسر می بردند و هیچکس حق تعلیم و 

نداشت و سواد خواندن و نوشتن مخصوص کشیشان و روحانیون مذهب مسیح بود و  تعلم

علوم ناقص متداول آنزمان به اباء کنیسه اختصاص داشت و با وجود آنکه اروپا در دوره 

مزبور از مردم متفکر و اهل استدالل و ذوق خالی نبود بر اثر نفوذ روحانی پاپها مردم آن 

اولیه بودند و در کلیه شئون و امور اجتماعی و حتی در قطعه منکر حقایق و بدیهات 

فوق طبیعت اعتقاد داشتند و مرض توسط کشیشان نوع دوست  بقوای معالجات امراض
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بیسواد و بدون اطالع از مبانی ابتدایی علم طب بوسیله ادعیه و با آویختن اشیاء مقدس بر 

 و خرافات بودند.اباطیل پابست بدن بیمار معالجه می شد و با این ترتیب 

از قرن یازدهم میالدی به بعد اطبا یهودی علی رغم مخالفت روحانیون با ترجمه کتب 

اسالمی محمد زکریای رازی و ابوعلی سینا به تدریس طب  مشغول شدند. پس از آن با 

توجه به وجود جنگهای صلیبی و آشنایی اروپائیان با تفکر مسلمین و وضع زندگی آنان و 

پائیان به ممالک شرقی از جمله سفر مارکوپولو و سفرنامه او با نام کتاب مسافرت ارو

العجائب که دنیای شرق را به دارای ثروتهای عظیم با شئونات اجتماعی متفاوت با اروپا 

نظر لوتر  بیان می نماید به مرور اروپائیان از خواب چندین قرنی خود بیدار شدند و با اشاعه

در ید قدرت خود می دانستند بود،  در جهان نیون کاتولیک کهدر اروپا که بر ضد روحا

موجب پدید آمدن مذهب جدیدی با عنوان  پروتستان گردید که اروپائیان را وارد مرحله 

جدیدی نموده با بوجود آمدن این تفکر و فرقه جدید اروپا از آن حالت تاریکی مطلق خارج 

ائه تفکر، تحصیل و پیشرفت در زمینه های گردید و مردان اروپایی پس از قرنها اجازه ار

علمی را پیدا کردند. ابتدا در قرن پانزدهم و شانزدهم میالدی یک رنسانس ادبی در اروپا 

بوجود آمد که باعث شد هنرمندان و نویسندگان  ایتالیا، فرانسه، هلند و آلمان نهضتی در 

و نوشته های خود احیاء  عالم ادب و هنر بر پا و روش و سبک قدیم را در آثار صنعتی

کنند. در آغاز قرن هجدهم افکار تازه ای از قبیل تنفر نسبت به حکومت اشرافی و 

استبدادی، لزوم تساوی در  مالیات دخالت مردم در امر حکومت بین افراد جمعیت بروز 

کرده بود و مردم باین مسئله پی بردند که قدرت و عظمت را حکام و اولیاء امور مملکت 
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ون ملت هستند و ممکن است در نتیجه قهر و غضب ملت از مسند و  مقام خود پائین مدی

آیند. در همین زمان دوره شکوفائی هنر و علم بعد از یک دوره طوالنی وقفه فرارسید و 

بواسطه دانشمندان بزرگ اروپا قدمهای بلندی در توسعه علوم شیمی و علوم طبیعی 

ایستلی انگلیسی، شیل سوئدی و الووازیه فرانسوی برداشته شد. دانشمندانی همچون پر

ولی پیشرفت اصلی و پایه انقالب صنعتی در اروپا پس از اختراع ماشین بخار در سال 

توسط جیمز وات بوقوع پیوست. بواسطه این اختراع صنایع کوچک تبدیل به  1785

یت سرمایه داران و خود به خود موجب تقو ندباال گردیدرکارخانه های بزرگ و تولید بسیا 

د. پس از این اختراع کشتی بخار نیز در سال شدنو کارخانه داران و فقر زیاد قشر کارگر 

اختراع گردید و سفرهای گسترده اروپائیان به نقاط مختلف دنیا شدت گرفت.  1802

کشف مناطق ناشناخته در دنیا پرداختند که از آن جمله کشف قاره  هتعدادی از آنان ب

سط کریستف کلمب بود. اروپائیان با توجه به اختراع کشتی بخار سفرهای خود را آمریکا تو

به ممالک شرق نیز گسترش دادند. نیت استعمارگرانه، بدست آوردن بازارهای مصرف، 

رقابت با دیگر ممالک اروپائی در بدست آوردن نیروی کار ارزان و مواد اولیه ارزان، ایجاد 

ر جهت بسط کشور خویش و ثروتمند نمودن خود، و مستعمرات گوناگون در جهان د

استفاده ارزان از تولیدات کشورهای تحت سلطه باعث گردید تا اروپائیان استعمار خود را 

 در بسیاری از  کشورهای جهان شروع نماید.

این روند استعماری جا و مکان خاصی را نمی شناخت و بسیاری از کشورها در آفریقا، 

تی اقیانوسیه تحت سیطره استعمار اروپائیان قرار گرفتند. کشور انگلیس آمریکا و آسیا و ح
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و فرانسه در راستای همین سیاست جهت استعمار کشور هند با یکدیگر به رقابت پرداختند 

ا جزء استعمار خود در آورده و کمپانی هند شرقی را و در پایان انگلیسی ها توانستند هند ر

بنیان نهند. روند رشد صنعت در اروپا بگونه ای عجیب و شگفت انگیز بود که بسیاری از 

دولتهای جهان مقهور تمدن جدید اروپائیان گردیدند و تفکر برتر  بودن اروپاییان از جهات 

 وضوح دیده می شد. نژادی، تفکری، اقتصادی وسیاسی در این دولتها به 

اروپائیان نیز با استفاده از این تفکر خود را آقای جهان می داشتند و در سرتاسر جهان تا 

 آنجا که امکان داشت حکومت استعماری خود را بسط و گسترش دادند. 

اروپائیان در جهت نیل به اهداف استعماری خود از هر گونه تفکر جهانی شدن و صنعتی 

متناع می کردند و در رأس آنها استعمار پیر انگلستان بگونه ای با این شدن این دولتها ا

کشورها برخورد می نمود که بیش از مصرف گرائی کاالها و خدمات آنان باشند و در 

اندیشه تولید و رشد نباشند. یکی از عواملی که در برخی کشورها از جمله هندوستان و 

گردید. اندیشه ها وتفکرات دینی، مذهبی  ایران مانع اساسی در جهت بسط استعمار می

بود. بسیاری از دستورات ادیان با روند حکومتی انگلیسی ها مغایرت داشت و این امر باعث 

بوجود آمدن قیام های کوچک و بزرگ دینی، ملیتی علیه استعمار انگلیس می گردید که از 

 ر بوشهر و ... می باشد. آنجمله قیام تیفو سلطان در هند، قیام شیخ رئیس علی دلواری د

استعمار انگلیس در جهت سرکوب و مهار این قیامها در اندیشه مبارزه با اینگونه تفکرات 

نپرداخت بلکه با ایجاد تحریفات گوناگون و استفاده بهینه از قسمتی تفکرات دینی عمال 

می مذهب را دچار چالش انحرفی نمود و قدرت اندیشه و مذهب را گرفت. از آن جمله 
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تحریفات گوناگون در مورد قیام عاشورا در زمان دولت قاجارها نام برد و  توان بوجود آمدن

استفاده بهینه از نظریه قضا و قدر در پیشبرد اهداف استعمار و ترویج تفکر جبریون در 

 جامعه که آنچه بوجود آمده مقدرات الهی بوده و بایستی راضی بود به رضای خدا. 

ریبات تفکری استعمار، استحاله فرهنگی کشورهای شرقی بود که دارای و یکی دیگر از تخ

فرهنگی غنی و با زیر ساخت های بنیادی بودند. بدین ترتیب که عقب ماندگی دولتهای 

 ندو این تفکر را رواج داد ندشرقی را معلول اعتقادات مذهبی و فرهنگهای بوی قلمداد نمود

فت و ترقی گام خواهند برداشت که مذهب و که کشورهای شرقی در صورتی رو به پیشر

دین و فرهنگ بوی خود را به کناری گذارده و خود را هم رنگ و بوی اروپاییان گردانند. با 

این تفکر و احساس حقارتی که در کشورهای شرقی وجود داشت نوعی تفکر روشنفکرانه 

ی فرهنگی بوی، غربی بوجود آمد که ضمن کرنش در برابر تمدن غرب با زیر ساختمانها

مذهبی خود به مبارزه پرداخت و خود را چون یک اروپائی در دل کشور خود مطرح نمود 

که این موج در کشور ما که توضیح خواهیم داد منشأ بسیاری از انحرافات و عقب ماندگیها 

گردید. کشورهای استعماری با این ترفند بجای آنکه باب اندیشه و تفکر را در دولتهای 

گشایند. این کشورها را به کشورهای با فرهنگ مصرف غربی تبدیل نموده و سیطره شرقی ب

خود را از جهت فکری گسترش دادند. و بسیاری از مردم ممالک شرقی این را ندانستن که 

این مسئله حقه ای بود برای دور نگاه داشتن آنان از رشد فکری اقتصادی وسیاسی. اقبال 

 د : الهوری در این زمینه می گوی
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