
 

 

 

 1از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی
 

 2دکتر سید محمد هاشمی

 

 چکیده

 و عمده لياص رود. غرضبكار مي آنمربوط به اجتماعيمتنوع ها وگروههايو پديده سياسي جامعه در باره كه است ايخردمندانهانديشه سياسي فلسفه 

 از سازماندهي عبارت اصلي در معناي اساسي حقوق .است زمامداري و شيوه سياسي زندگي و آيين جوامع و ارزيابي تحليليوصف و شرح سياسي فلسفه

 جامعه است. رهايي آزادي و در جوهره استيال قدرت . در جوهرهاست سياسي در هر جامعه و آزادي قدرتعوامل آميز بينمسالمت و ايجاد همزيستي

 صيلدو عنصر ا ناپذير اينو اجتناب وجود همزمان كه در حالي ;و تنازعند در تقابلهمواره فردي و آزادي جمعي ، قدرتدر آن كه است ايپديده سياسي

 د.بياور ارمغان، بهانساني جامعه مطلوب الكم عنوان را، به و عدالت ودوستي آنها برقرار باشد تا صلح بين وخردمندانه منطقي تعامل نوعي كند كهاقتضا مي

افراد و  ، ناظر بر روابط گوناگونعدالت ، با مدنظر قراردادنباشد. حقوقميآن به نيل امور براي انتظام ،حكومت آرماني و وظيفه عدالت ،حقوق هدف

 .است سياسي درجامعه قدرت اعمال كننده ارائه و سياست استجوامع

، نويسنده كوشيده است تا با نگاهي  به نظريات ارائه شده توسط فيلسوفان سياسي درباره مفاهيمي چون قدرت، آزادي، جامعه و ه بين رشته ايدر اين مقال

 حكومت،  زمينه هاي پديدار شدن رشته حقوق اساسي را مورد مطالعه قرار دهد.   

  

 اساسي، قدرت، آزادي، جامعه سياسي، جامعه مدني، دموكراسيفلسفه سياسي، حقوق  کلیدواژه ها:
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 استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. 1 



 مقدمه

 

دو استعداد،  . ايناست ساخته خودمشغولبه را همواره فالسفه خود، ذهن 4جوييو معاشرت 8تنهايي دوگانه با استعدادهاي نسانا      

در  انسان ايي، تنهطرف ازيك كه معني بدين ;در ارتباط و متالزمندباهم رسند، در حقيقتنظر مييكديگربه ظاهرا ضد هرچند كه

 آورد. اينيم همراهرا به جمعي زندگي ،افراد مستقل در بين معاشرتبه ميل ديگر، و از طرف اوست و خودمشغولي فردي استقالل

شمار به ريبشجامعه بخشهستي دو قطب كنند، بلكهنمي يگر را نفيتنها يكد دارد، نه خود اصالت در جاي هريككه حالت دو

 5آيند.مي

 جويي، يا برآيند معاشرتجامعه اين باشد.مي جامعه نامبهايپديده مجموعا دربرگيرنده 6،اجتماعي مذكور، انسان مالزمه با قبول      

، ، اجتماعياقتصادي گوناگون و مشترك و منافع خاطر عالئقنامند و يا انسانهابهمي 7((طبيعي آنرا ))جامعهكه انسانهاست طبيعي

 ناميده 8((مدني اصطالحا ))جامعه نهند كهو هنر خود، آنرا بنا مي انديشه دارند، بابكارانداختنكه عقيدتي و حتي و فرهنگي سياسي

 مفاهيم و دموكراسي مدني ، جامعهترتيب با اين .باشد 1((سياسي))جامعه مقابل نقطهيا  همسان است ممكن جامعه اين شود.مي

و  سنتي ا موانعب آنتحقق ديگر براي و برخي آنرا تجربه جوامع ، برخيآورد مطلوبدستيك عنوانبهرسند كهنظر ميبه متداخلي

 .نندكمي نرم و پنجه خود دست پيرامونفرسوده

 .رسدر مينظ به توجه جالباساسي حقوقتا بعثت فلسفي ، از نگرشهايسياسي جامعه مربوط به متنوع مجادالت بررسي      

 
 
 

 سیاسی : فلسفه بند اول

 

 كه است بوده تاكنوندور هاياز گذشتهسياسي خصوصا فالسفه بينژرف انديشمندان مطالعه محور اصلي سياسي جامعه       

 است ايخردمندانههانديش سياسي اند. فلسفهپرداخته وتحليل تجزيه به حكومت و در مقابل سياسيجامعه در انسجام آن نقش پيرامون

 شرح ياسيس فلسفه و عمده اصلي رود. غرضبكار مي آنمربوط به اجتماعيمتنوع ها وگروههايو پديده سياسي جامعه در باره كه

 .است زمامداري و شيوه سياسي زندگي و آيين جوامع و ارزيابي تحليليوصف و

                                                 
8 Solitude 
4Sociabilité  
5 Nicolas Tenzer : Philosophie politique, P.U.F 1994, p 60. 
6 Homme social 
7 Naturelle.  Société 
8 Société civile 
1 Société politique. 



 و اصالت 11فرد اصالت بين وتضاد و يا تالزم در تنازع و بحث قدرت و يا مساله و دولت در مورد ظهورجامعه فالسفه جدال       

 يا باواسطه مستقيم رابطه و دولتها، جوامع شود. پديداريملحوظ مي در آن بشريت سعادت كه استدافياه به مجموعا متكي11جمع

، در امر زمامداري مردم و منفي مثبت و نقش وگروهي فردي وآزاديهاي ، حقوقو قانون ، حقوقو حكومت ، حاكميتفرد و دولت

 .اندگفتهاز سخن تفاوتبه فالسفه رود كهشمارميبه سياسي جامعهدر  توجه قابلاز موضوعات

 

 سیاسی و جامعه يونان قديم : فالسفه اول

  

گرفتند و مي شهر(( در نظر ))دولتنامبه جمعي زندگييافتهتكامل را نوع يافتهسازمان شهري از زندگي ايگونه قديم يونانيان     

، است جتماعيا ذاتا حيوانانسان چون نظر را داشتند كه اشتراكو ارسطو اين دانستند. افالطونمي وشايسته خوب زندگي آنرا مايه

 11آيد.ميحساب به نهادطبيعي يك شهري يافتهسازمان جامعه

از نيستند و نياز يكديگر بي باشد. زيراآدميان انسانينيازها در خدمت وجود دارد كه اين براي ، كشور و دولتنظر افالطونبه      

و  منظوروجود حكومت و بدين است (( منظور اصليعموم))خير و مصلحت مورد نظر افالطون يار و ياور يكديگرند. درمدينه

 مت، حكوقانون رعايت در صورتباشد.  مردم چندو يا عامه ، تنيتن توانددر اختيار يكمي باشد. حكومتمي ضروري قانون

 باشد، بدتريننقانوبي، اگر جامعهخواهد بود. برعكس نوع بدترين عام و حكومت دوم چند در مرتبه تني،حكومتنوع بهترين فردي

، الطوناز نظر اف تيبتر . بدينراداراست بدي كمترين عامه حكومتكه ، در حاليو ستمگر است فرد خودكامه ، حكومتنوع

 18.بهتر است قانونبيحكومتهاي قانونمند بدتر و از همه حكومتهاي ازهمه دموكراسي

، آنرا افراد پندارد زودگذر ميانهايبند و بسترا حاصل حكومت آنكه جايبه . وياست الطبعمدني از نظر ارسطو نيز انسان      

 يزندگ براي كه است ابتدائيجامعه اعتقاد، خانواده اين براساس 14داند.خود مي همانندان هب آدمي رشتس پنهاني كشش پديدآورده

 پديداري شود. اين)شهر( پديدار مي مدينه ،و با پيوند چند دهكده دهكده، آيد. با پيوند چندخانوادهوجود ميبه روزمره

 ذاتبه كند يا چندان زيست ندبا ديگراناتونمي كه ، كسيترتيب . بديناست سياسي حيوان بالطبع و انساناست طبيعتآفريده

 15باشد يا ))خدا((. «دد»يا بايدرو،  و از اين ندارد، عضو شهر نيست با ديگران همزيستي به نيازي كه است متكي خويش

مجري  عنوانبه و دولت است انسان طبيعيغاياتكنندهو تامين كامل زندگي برآورنده كه است مطلوبي سياسي شهر جامعه       

خير در ترينبزرگ حصيلاز ت عبارت سياسي يا جامعه دولت ، غرضبنابراين گردد.مي تشكيل ،انساني غايات به خدمت وظيفه

                                                 
11 Individualisme. 
11Collectivisme.  
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ناچاربايد در به است دولت در تشكيالت قدرت مرجع باالترينكه حكومت 16.است سياسي جامعه اعضايبراي صور آن عاليترين

ر ( باشد. دجمهوري) اشخاص ازهمان كثيري ( يا عده)آريستوكراسي از اشخاص معدودي (، عدهپادشاهي) واحد شخص دست

، انيتور پادشاهي منحرف هستند. شكل منحرف اشانباشدهمهشخصي منافع تامين قدرت ، اگر قصد اعمالاشكال اين تمام

 فرمانروا كشيده منافغتامين راه فقط به كه ستمگر آنست . حكومتاست افراطي دموكراسيو جمهوري اليگارشيآريستوكراسي

 .نظر دارد تهيدستان صالحبه فقط و دموكراسي توانگران صالحبه فقط اليگارشي;شود

موجود در  يطبقات نظام به كند و باتوجهمي مشروط دفاع دموكراسي حكومتها از حكومت نوع بهترين مقايسه ارسطو در مقام     

بيشتر از  يكايك آيند مجموعا و نه گرد هم باشد، چون بهرهبيكامل از فضيلت هر فردشان مردمتوده گويد: اگر چهخود مي زمان

 فيانصاو بي زيرا ناداني ;است كار خطرناكي مردم توده به عاليمناصب واگذاري البته17شوند.مي فضيلت داراي كوچك گروه

 كه زيرا در كشورهايي ;نيز خطردارد حكومتاز  ايشان كردنديگر، محروم شود. از سويو بيداد ميزيانكاريمايه آنان

مجاز  مناصب اشغالخود براي آنكه، بيعادي آورد. اما مردممي فراهمحكومت بسيار براي بسيار باشند، دشمنان تهيدستمردم

و  نآيند و با نيكا گرد هم چون مردم زيرا ;بخواهندگزارش از آنان خدمت را برگزينند و در پايان دارند فرمانروايانباشند، حق

از  جلوگيري ، برايهرحالبه 18كنند. بيشتر سودبرسانند و بهتر داوري حكومتتوانند بهدرآميزند مي برگزيدگان

و  هوياز  تبعيت جايرا، به كند وفرمانروايانرا تجويز مي قانون ( ارسطو حاكميتوعمومي ، گروهي)فردي خودكامهحكومتهاي

 11.استهوسها گسسته از همه كه است خردي زيرا قانون ;نمايدمي دعوتاز قانون تبعيت ، بهشخصيهوسهاي

، راسيديگر، دموك بودند. ازطرف مستثني از آن بردگان و شد و زناننمي اطالق افراد بالغ همه، شهروند بهباستان در يونان     

ر شد. دمي اعمال طورمستقيمبه آن محدود شهروندانـ شهر(( و با مجموعه ))دولت عنوانبه جغرافيايي كوچك خاطر محدودهبه

(( صرفا دنيم ))جامعه كه تا جايي خود قرار داشت سطح تريندر ساده و سياسي ،اقتصادياجتماعي مناسبات كوچكي جامعه چنين

 .شدمتظاهر مي ((سياسي ))جامعهقالب در
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 دموكراسی و جديد، قرارداد اجتماعی : فالسفه دوم

 
بعد  هب شانزدهم ،از قرنمطلقه از سلطنت و گذرتاريخ ـ شهر(( يونان (( و ))دولتسياسي از ))جامعه پس دو هزار سال قريب     

 متمايز ازايجديد را با جلوه و دموكراسي آميختدر هم مردمي و گريخته جسته ومقاومتهاي و مبارزات سياسي هايانديشه

اند. در فراخو خويش سياسي سرنوشت در تعيين مشاركتخود به نوينرا با آهنگ و مردم متظاهر ساخت باستان دموكراسي

 انسهپيروز شد. در فرپادشاه الهي بر حق ردمم سياسي مرجعيت و آيين فروشكست سلطنت قدرت ،1688 ، بعد از انقالبانگلستان

 .11ساخت مبدل مطلق دموكراسي بهو آنگاه مشروطه را بر سلطنت مطلقه سلطنت 1781 نيزانقالب

ز ا ، بار ديگر پسوخواست اراده قلمدادگرديد و اين حكومت تشكيل اساسي پايه مردم و خواست ، ارادهدوران در اين     

 15(())قرارداداجتماعي عنوان تحت 14روسو ژاك ( وژان18)الك ، جان11هابز توماس همچوناي، توسط فالسفه11سوفسطائيان

 «آنان عقلي سنديافراد و خر نفع بر مباني سياسي قدرت به توجه» در سياسي فلسفهاين صاحبنظران مشترك شد. وجه بنديعبارت

 يرندكهپذرا مي قراردادي خويش واراده ، بنا بر مصلحتطبيعي جامعه هايكاستي جبران ، برايافراد مردمكه نيمعبدين ;بود

 .آوردمي ارمغان افراد به همه را براي و آرامش شودو صلحمي ريزيپي مدني جامعه آن موجببه

 گرفتهشاتيا ن ائتالف زند. ايندورمي افراد انسانيائتالف بر محوريت مدني جامعه دهد كهمي نشان سياسي هايسير انديشه     

ـ شهر((  ))دولت متكاملصورتبه كه است طبيعي جامعه همانمدني ، جامعهصورت در اين باشد كهانسانهامي اجتماعي از طبيعت

افراد  كه است شده اييافتهسازمان جامعه به خود مبدل اعضاي با ابتكارخردمندانه اوليهطبيعي جامعه و يا اينكه است در آمده

 .كنندخاطر مي و آرامش ، آزاديامنيت احساسآن دراندرون

د حكومتند، و نيازمن اجتماعي آنكه، در عينافراد انسانيآيد كهمي دستبه چنين تا نوزدهم هفدهم قرون انديشمندان از نظريات     

 . بر ايننها گذاشتت حكومت، نبايد فرد را در مقابلترتيبرا ندارند. با اين كبريائي قدرت با اين مقابلهتوان ضعيفند كه آنچنان

                                                 
  

 4و  8 ، صفحات1861 ، نشر نياول ـ چاپ رامين علي ـ ترجمه انتخابي در حكومت : تاملي ميل استوارت جان    18 

 

 ناميده  (sophisme)سفسطه جماعت اين شدند.شيوهمي متشبث هر وسيله به در مباحثه بر مدعي غلبه براي بودند كه نظر در يونان از اهل جماعتي سوفسطائيان11 

 .(814 ، ص، اعالممعين شود )فرهنگمي

 

  
11 T. Hobbes. 

 
18  Jean Lock 

 
14  J.J. Rousseau 

 
15Contrat social.  



و  روهيگ اركتمش زمينه وسيلهناپذير خواهد بود تا بديناجتناب شهرونداننامبيهايتوده بين حايل ، حضور هياتهاياساس

توانند افكار ميهستند كه تعادلي رابط و وزنه منزله،بهحال هياتها، در عين شود. اين فراهم و سياسي درامور اجتماعي مؤثرشهروندان

 نظام ر يكآميز دومسالمت منطقي گفتگويراهگشاي وسيله سازند و بدين را نهادينه در جامعه ومطرح متنوع هايو انديشه

 هياتهاي ينا برجسته هاي، نمونهمحلي و شوراهاي سياسي ، احزابوصنفيشغلي باشند. انجمنها، مجامع گرا و دموكراتيككثرت

 .باشند اقتدارحكومتي در مقابل توانند سد محكمي، مياستقالل در صورتروند كهشمار ميبهواسطه

 . عالوهاست شده مطرح وسوسياليسم دموكراسيمفاهيم در ارتباط با توسعه نوزدهم خصوصا در قرن هواسط هياتهاي دكترين     

 دكتريناين به جديدي متعدد، جلوه فكري با جريانهاي 1181ـ1111سالهاي جهاني اقتصاديبحران همچون سختي ، حوادثبر آن

 .داد

 دوندر آمريكا(( ب ))دموكراسيكتاب و مؤلف ليبرالانديشه پردازاناز نظريه ( يكي1851ـ1815) دو توكويل نظر آلكسيس به     

وجود نخواهد  واقعي، دموكراسيمحلي و شوراهاي مجامعنامد، همچونمي 16((ثانوي آنهارا ))هياتهاي وي كه واسطه هياتهاي

 رنوشتس متشكل صورتو به واسطه در هياتهاي عضويت ازطريق مردم داند كهيم ازحكومتي را عبارت دموكراسي . ويداشت

 .زنندميرا رقم خويشسياسي

 علمي و مذهبي و انجمنهاي وشغلي خانوادگيگروههاي ، همچونانساني طبيعي ، گروههايمسيحيت علمي انديشه بر اساس     

 قكند، از طري بايد آنراتامين دولت در واقع كه عمومي را دارا باشند.منفعت جايگاهي تماعياجدر هيات هريك وجود دارد كه

 )اصل) عنوان تحت از آن مسيحي . انديشمنداناست دولت مسؤوليتآنها مكمل خاصمسؤوليت شود كهمي گروهها تامين همين

 اسطهو هياتهايدهد. پس انجام تنهايي كارهارا به همه قادر نيست دولت كه معني بدين ;اندياد كرده 18((تكامل يا))اصل17((معاونت

 .باشند عموميمنافع كنندهتامين وسيله و بدين فرد و دولت رابطه كنندهفراهم هستند تا آن دقيقا براي

 برتري هيات آنكه باشد، بدونميواسطه تعددهياتهاي مستلزم راسيو اصوال دموك است ايدئولوژي تنوع واسطه هياتهاي الزمه     

را در  جامعه ماميت متعادلفضائي وسيله خود قرار دهند تا بديننهائي را هدف عمومي هياتها بايد منافع، اينباشد. البته وجود داشته

 .بر گيرد

يكاها و ، سندسياسي آنهااحزاب از بين شوندكهمتظاهر مي گوناگون در اشكال واسطه معاصر، هياتهاي سياسي در نظامهاي     

 كه دانستدموكراتيك نهادهاي بنيانگذاري مبناي توانرامي واسطه هياتهاي كنند. اينميرا بازي نقش فشار مؤثرترين گروههاي

 و فكري سيسيا اردوگاه اين ديگر كشورها نيز تدريجا بهو بسياري هكرد آنراتجربه گذشته دو قرن طي زمينمغرب كشورهاي

 .اندپيوسته

                                                 
16 Corps secondaires. 
17 Principe de subsidiaritéإ. 
18 Principe de complémentarité. 



 جوامع ي، برخآورد مطلوبدستيك عنوانبه رسندكهنظر ميبه متداخلي مفاهيم و دموكراسي مدني ، جامعهترتيب با اين     

 .كنندمي نرم و پنجه خود دست پيرامون وفرسوده سنتي موانعبا  آن تحقق براي ديگر كنند و برخيمي آنرا تجربه

 
 
 

 دولت : پديده بند دوم

 
 : قرار داد موردبررسي ذيل بنديآنرادر دسته توانمي كه است ابراز شده متفاوتي نظريات دولت در مورد پديداري     

 

 قدرت و پديده : دولت اول

 
 : وجوددارد خاصي نگرشهايدر ظهور و بروز آن كه است قدرت دولت وجودي ، مبناياساس بر اين     

 

 و هنجارگرا شناختی جامعه : نظريات الف    

 نظم كه است ريتدابي به ( ويا متكيحقوقي شناسيجامعه)است و اجتماعي موجود سياسي هايبر واقعيت يا مبتني نظريات اين     

 .كندميرا طلب اجتماعي

 

 11دوگی لئون : نظريه يك

 
 : فرانسه اساسي حقوق استاد برجسته دوگي لئون نظريه بر اساس     

 .كندمي راطلب هنجاريچنين اجتماعي زندگي زيرا ضرورت ;است اجتماعي همبستگي محصول حقوق  -1    

 داشته را بايد بر عهده اجتماعياستقرار نظممسؤوليت ناپذير دارد و دولتاجتناب ضرورت اجتماعي نظم جمعي زندگي -1    

 .باشد

 ( روابط مردم)حقوق قواعداجتماعي ، بتواند، با اعمالقدرتاين تا، با اتكاء به است نيازمند قدرت استقرار نظم براي دولت -8    

 81بخشد. را سامان اجتماعيو همبستگي نظيمرا ت

 

 31وبر ماكس دو : نظريه

 

                                                 
11 Léon Duguit (1859-1928) 
81 Charles Cadoux : Théorie générale des institutions politiques, édition Cujas, 1969, p 134.. 
81 Max Weber (1864-1920). 



 جوهره رت: قد تحليلاين . بر اساساست دوگيبا نظر لئون ، متفاوتآلماني و فيلسوف شناس وبر، جامعه ماكس تحليل     

 يبترت رابه مشروع قدرت وبر مباني باشد. ماكسميمشروع آن اعمال هدف در نظر گرفتن ، باقدرت . ايناست دولت وجودي

 : نمايدمي بنديدسته ذيل

 
. است نموده خود آنرا طلب زندگييافتن سامان براي اجتماعيو انسان گرفته پاي تاريخي تحول طي قدرت : اين سنتي قدرت  -1

 هيچز، بيافراد ني اند كهرا برقرار كردهو امنيتي ، نظممردم درآوردناطاعت و با به گرفتهقرار  قدرت در راس ،افرادياساس بر اين

 .اند، آنرا پذيرا شدهمقاومتي

 دارند، شكل اساسي نقشآن افراد در برقراريهمه كه اجتماعي مطلوب رابطه معموال در يك قدرت : اين منطقي قدرت  -1

 .سازند را سپري باصلحي همراه جمعي زندگي آنبينند، تا در زير سايهمي اطاعت به ،خودرا ملتزمالزام ، بجايدمگيرد و مرمي

 عنوان به العادهطورفوق به شود كهمي اعمال افرادي، معموال از سويقدرت ( : اينمعنوي )قدرت 81كاريزماتيك قدرت  -8

 به هرا مشتاقان ، مردمجامعهسعادت كردنخود، با عنوان گيرند و با نفوذ معنويافراد قرار مي مورد ستايش((ن(( و ))قهرما))ناجي

 88سازند.وادار مي اطاعت

 

 84كلسن هانس : نظريه سه

 
 علم حقوق اد دارد كهتقاع نامند،مي 86را پدرهنجارگرايي وي كه 85((حقوقي خالص ))نظريه كتاب ، صاحبكلسن هانس     

 زندگي ،اساس دارد تابر اين وامي اطاعت را به مردم دولتدر دست كه است با قدرتي همراه حقوقيمراتب و سلسله است منطقي

 .باشند را داشته با صلحي همراه

 

 ماركسیستی : نظريه ب    

 
د. داننمي تاريخي ديالكتيك ماترياليسمعنوان باشند،تحتمي 88و انگلس87 ماركس آن اصلي بنيانگذاران را كه نظريه اين     

 : نمود خالصه توانميذيل ترتيب را به ماركسيسمنظريه اساسي و اهداف اصول

                                                 
81 Charismatique.  

88 Charles Cadoux, op-cit, p 135 
84 Hans Kelsen. 
85Théorie pure du droit -. 
86Père de Normativisme.  
87Karle Marxe (1818-1883)  
88 Engles (1820-1895). 



 اكثريت خود در مقابل اقتدار ماديو از ثروت پاسداريآنرا براي81جوامع ثروتمندان كه است طبقاتي سلطه تاريخ حاصل دولت

 كه گفت توان، ميترتيب با اين. ندارد همگان منفعت به ربطي البتهتاسيس اند. ايننموده خود تاسيس پيرامون 41فقير و زحمتكش

 .وذاتا استثمارگر است آنانو ابزار قدرت ثروتمندان از آن دولت

 : خواهد بود تحقققابل ذيل در مراحل كه است دولت و حذف تدريجي تحليل ماركسيسم هدف     

 ندانثروتم ،زور و خشونتبه ، با توسلعمومي انقالبيك ، طيزحمتكشان مرحله : در اين 41پرولتاريا ديكتاتوري - اول مرحله     

، د استزاي ايپديده كه دولتتدريجي حذف را برايراه ،ترتيب بدين كنند. ومي حذف را از جامعه و عمالبورژوازي و قمع را قلع

 : مرحله سازند. در اينمي فراهم

 .شودمي حاكم برجامعه41جمع سپارد واصالتمي جمعي مالكيت آنرا به رود و جايمي از بين فردي ـ مالكيت 1

 .شودلغومي زحمتكشان مصلحت هتها و در جزمينه در تمام فردي ـ آزاديهاي1

 .شودمي جامعه امور و شؤون بر كليه پرولتاريا حاكم ديكتاتوري بر اساس سياسي ـ نظام 8

، پرولتاريا توسطديكتاتوري بورژوازي كامل از حذف ، پسمرحله : در اين48((زحمتكشان يا ))دولت ـ سوسياليسم دوم مرحله     

 جامعه نزحمتكشا از صرفا متشكل دولت گيرد. اينميامور را بر عهده (( ادارهسوسياليستي دولت )) عنوان تحت تكشانزحم دولت

 را در سر بورژوازي هنوز انديشه خاطر آنكه اند، بهشده قدرت و فاقد سالح خلعجهات بورژواها از تمام و با وجود آنكه است

 گرمحسوبكار يكسان افراد با وضع همه كه مرحله دور از احتياط خواهد بود. در اين بدانان امور حكومتي ادارهسپردن پرورانند،مي

 .شودمي حاكم 44(كارش اندازه به شوند، شعار ))هركسمي

 ركندهب كلي به بورژوازي، نسلمتمادي يانسال سرگذاشتن از پشت ، پسكه مرحله : در اين 45كمونيستي ـ جامعه سوم مرحله     

 تحقق عمال كمونيستي جامعه كه باشند و در اينجاستميمشابه ، در وضعاجتماعي كالس ، با حذفجامعه افراد ، همهاست شده

 هگيرند. بمي بر عهده دولت ز بهنيا را بدون خويش جمعي سرنوشت مشتركا 46(خود)كمون جمعي با مشاركت كند و مردمپيدا مي

 حاكم 47((نيازشاندازه به هركس)) سر خواهند داد و شعار شعار آزادي طور مساوي به مردم همه آرماني مرحله دراين :لنين قول

 48خواهد شد.

                                                 
81Bourgeois  
41 Proletaires 
41 La dictature du prolétariat 
41 Collectivisme. 
48 Etat prolétarien 
44  A chacun selon son travail 

45  Socétécommuniste 

46 Commune. 

47 A chacun selon ses besoin. 

48 Charles Cadoux, op-cit, p 138. 



 

 و تنفر از دولت آنارشیستی : نظريه ج    

 عقيده . بهاست و دولت قدرتبدون بر جامعه آن مبناي كه است سياسي از انديشه عبارت ناگرايي يا حكومت 41آنارشيسم     

تجاوز و  سرچشمه دولتها را قوانين آنارشيسم 51.است بشريآزاديهاي اصل مانع دولت قدرت و حكومت ها، سازمانآنارشيست

 تحميل بر مردم كه است قدرتي دولتها و هر نوع همه رفتن از ميان خواستار دليل اين داندو بهمي اعياجتم بديهاي همه خاستگاه

 51شود.مي

 لكهخواهند. بنمي سامانبياينيستند و جامعه ((طلب و مرج و ))هرج ، آشوبخواهاست معروف آنچه ها، بر خالفآنارشيست     

ها نارشيست. آاست خودگردان ايجاد گروههاي آن شكلباشد و بهترين پديد آمده آزادانه همكاري بر اثر ديشند كهانمي نظامي به

دهد، مي زور انجام به امروز دولت را كه زور بهتر خواهد بود و آنچه از آزاد و خاليايدر جامعه اقتصادي نظام گردش بر آنند كه

 بهاحترام ايآزادانه حالت به بالذات . زيرا، بشرنيست كردار فرد الزم خواهند داد و محدودكردن بهتر انجامداوطلب گروههاي

و  آيدوجود مي خودبخود به كه سازمانهايي دهد، بايد بهمي روي بزهي كه در جايي دارد و پيگرد بزهكاران فرد گرايش حقوق

 داد اكثريترا نيز استب همرايند و دموكراسي دولتنوع هر در برافكندن شود. آنارشيستها همگي روند، واگذاشتهمي از ميان سپس

 51.نيستاستبداد سلطنتي كمتر از شر آن دانند كهمي

 به در اثرش كروپتكين دانند.( مي1841ـ1115)54كروپتكين ( و1814ـ1876) 58را باكونين مكتب اين پرداز برجستهدو نظريه     

 تصاحب سوسياليستها در جستجوي كه آن اند و حالقدرت درصدد حذف ناگرايان نويسد : ))حكومت(( ميناگرايي ))حكومت نام

بودند  اروپا فعالدر  نوزدهم قرن دوم ، مخصوصا در نيمهناگرايان سازد((. حكومتمي را ازيكديگر جدا تمايز از آغاز آنان . اينآن

   55.زدبار نيز ميو خشونت مستقيم اقداماتي به ودست

 

 ارادي و پديده : دولت دوم

 

                                                 
41 Anarchisme. 

 .18 ، ص1868 هفته ، انتشاراتجديد سياسي محمود مهرداد : فرهنگ - 4 8

  

  18 ، ص1868 هفته ، انتشاراتجديد سياسي محمود مهرداد : فرهنگ .51 

  41 ، ص1871 دوم مرواريد، چاپ ، انتشاراتسياسي : دانشنامه آشوري داريوش 51 

 . 41 ، صهمان 51 

58 Bakounin. 

54 Koropotkin. 

 .18 ، ص1871 دوم ، چاپكيهان ، انتشاراتاجتماعي علوم : فرهنگ دكتر باقر ساروخاني55 

 



 57پذيرياجتماع انسانها با خصيصه56فرد( اصالت ) دارد اصالت تنهايي به هركس ، افراد، با وجود آنكهارادي پديده بر اساس     

 املك رضايت خودرا با مشترك آيند و زندگيمي ، گرد همجمعيزندگي دادن سامان براي فردي در امور خود با قيد استقالل

 : نمود بنديدسته توانمي ذيل نظريات را براساس ارادي بخشند. پديداريمي سامان

 

 قرارداد اجتماعی : انديشه الف    

، خصوص . در ايناست انسانيمشترك زندگي تكوين را مد نظر دارد، مبناي 58انسان اصالت همواره كه اجتماعيقرار داد      

 :شودمي از آنها اشاره برخيبه اند كهرا ابراز داشته متفاوتي ديدگاههاي ،سياسي هايانديشه صاحبان

 هابز : نظر توماس يك 

 از چنين رهايي براي كه كند و معتقداستمي توصيف صفتانهو گرگ خويانهانسانها را درنده زندگي 51اتانلوي هابز در كتاب     

 را براي رد تا امنيتگي قرار و قدرتمندي باكفايت حاكمدر دست اشاناختيار زندگي كنند كهمي موافقت ، افراد با يكديگروضعي

 .است شهروندان گروهي و اراده قرارداد اجتماعي حكومت تشكيل بنابراين نمايد. برقرار مدني جامعهرا در  و نظم افراد تامين

 : دهندمي رضايت ذيل از طرق يكي به دولت تشكيلبه مردم اساس بر اين

 افراد و انعقاد بين از تفاهم ناشي تاسيسي : دولت تاسيسي دولت -1

 حكومت در تاسيس حكام ، افراد با انتخاباساس. بر ايناست اجتماعيقرارداد 

 .دارند مورد نظر خود ابتكار عمل

 تشكيل هب زور مبادرتو نوعا از طريق مردم رضايت كسب بدون افرادي كه است وقتي اكتسابي : دولت اكتسابي دولت-1   

 چنين را مد نظر دارد، مردم عموميخود نظم قدرت در اعمال دولت يز، چونن صورت نمايند. در اينمي حكومت

 .كنندمي را تحمل دولتي

 از انسانها از ترس گروهي تاسيسيدر حكومت :گذاردمي فرق 61((اكتسابي و ))حكومت 61((تاسيسي ))حكومت هابز ميان     

او بيمناكند. با  از كه آينددر مي كسي تبعيت به آنان اكتسابيآورند و در حكومتر ميب برگزيده حاكم تبعيت يكديگر خودرا به

 .61است بنيانگذار حكومتعمومي ، از نظر هابز ترسترتيب اين

 الك دو : نظر جان

                                                 
56 Individualisme. 

57 Sociabilité. 

58 Humanisme.  

51  Leviatan. 

61  Gouvernement par institution. 

61 Gouvernement par acquisition. 

 

 بعد به 58 ،صفحات1875 ، سروشاعلم الدينجالل  امير ـ ترجمه انگليسي ، فيلسوفان5، جلد فلسفه : تاريخ كاپلستون فردريك61 



بر  انسانها مبتني طبيعي ووضع فطري انصاف حس هابز، معتقد به بر عكس 68مدني حكومت در باب دوم در رساله الك جان     

 است طبيعي قانون داراي طبيعي وضع بند و بار. اينبي ، انسانها طبيعتا آزادندو نهاساس بر اين  .است بوده64((طبيعي اخالق ))قانون

نبايد  كساند، هيچبرابر و مستقل چون زد كهآمومي همگانبه است طبيعي قانون همان كه گرداند و عقلمي را ملزم همگان كه

 درونر نيازمندند و بهيكديگندارند، اما طبيعتا به اختياردار مشتركي انسانها بالطبع بزند. اگر چه ديگري و مال، جانسالمت به گزندي

 هگردد. هرچند كمي تشكيل سياسي و مدني جامعه شود و سپسمي شروع ابتدا از خانواده جامعه شوند. اينمي داده سوق جامعه

 رو به پذيرد. از ايننمي كامال صورت احترامي بگذارند، اما عمال وواقعا چنين احترام ديگران حقوق به افراد اخالقا مقيدند كه

يا  مدني جامعه همان دهند كه تشكيل 65((فتهياسازمان ))جامعه و آزاديهايشان حفظ مؤثرترحقوق براي كه انسانها است مصلحت

 آنها از آناز آيند و هريك گرد اجتماع در يك از آدميان ايعده آيد كهوجود ميبه مدني جامعه تنها وقتي ،.بنابرايناست سياسي

 66بگذارد. عمومرا بر عهده، در گذرد و آناست اجتماعي طبيعت قانون اجراي مربوط به خود كه از حق قسمت

 روسو ژاك : نظر ژان سه

 ارههمو اما درروابط خود با ديگران ;است شده زاده (())آزاد انسان كند كهمي عنوان چنين قرارداد اجتماعي روسو در كتاب     

، هر روابط اجتماعي باشد. درمي انسان اجتماعي ازخصلت ناشي و در بند بودن فردي از خصلت ناشي . آزادي))در بند(( است

 اپذير انسانين، در روابط اجتنابجهت همين. بهيكديگر است آزادي به تعرض آن نتيجهپندارد كهمي ديگران خودرا خواجه شخص

يا  ميثاق وقرارداد باشد. عصاره بر توافق مبتني خواهد بود كه موجه وقتي ضروري نظم كند. اينپيدا مي ضرورت 67اجتماعينظم

 گذارند و در پيكرمي كلي و اراده هدايت تحت خودراباالشتراك نيروي و همه افراد، شخص همه كه است آن قرارداد اجتماعي

 و يك تالفيائ هيات يك و اجتماع اتحاد كند. اينمي را دريافت كل  از ناپذيريشود، هر عضو جزءتجزيهمي تشكيل كه اجتماعي

 اين گيرد.خود ميبه 61((حاكم)) نام فعال و در حالت 68))كشور(( نام انفعالي در حالت سازد كهپديدار مي راحقوقي شخصيت

 اعتبار اين به و71))شهروند(( شريكندحاكمه در قدرت كه اعتبار اين ، بهآن فردفرد اعضاي كه است 71(())ملت متحد همان اجتماع

 .روندشمار ميبه 71((كشورند ))تابع قوانين مطيع كه

                                                 
68 Gouvernement civil. 

64 Naturel moral law. 

65 Société organisée. 

 .بعد به111 ، صفحات1868، اميركبير اول قسمت ،1ـ جلد  رامين علي ـ ترجمه سياسي انديشه . جونز: خداوندان و . ت66

 
67  Ordre social.   

68  Etat. 

61 Souverain. 

71  Peuple.  

71 Citoyen. 

71 Sujet 



اد . در قرارداستاجتماعيه يا هيات حاكم مجمع تابع قدرت و در اعمال است اجرايي قدرت صرفا يك روسو، حكومتعقيدهبه

 مدني جامعه رد كه نيمع بدين ;گيردمي صورتتوجهي قابل تغيير مدني التح  به طبيعي از حالت انسان روسو، انتقال اجتماعي

 طبيعي دهد. آزادي(( ميو سياسي مدني ))آزادي خود را به (( جايطبيعيشود و ))آزادي(( مي))غريزه (( جانشين))عدالت عنوان

 كلي را اراده و سياسي مدني آزادي كه شود، در حاليمحدود مي فردي ضعفو  خاطر ناتوانيافرادبه يافتهسازمان در روابط غير

آورد مي دستبه درجامعه انسان كه گيرد، آزاديمي . روسو نتيجهاست جامعه اعضاي حقيقي از اراده خود ناشي كند كهمحدودمي

 اركتمش افراد، ضمن كه است مدني جامعه بود. درچنين برخوردار خواهد از آن طبيعي در حالت كه است بسيار واالتر از آزادي

 78برخوردار خواهند شد و اجتماعي فردي متنوع ازآزاديهاي اجتماعي منطقي نظام امور در يك در اداره

 

 

 نهادي : نظريه ج    

 هايخود در نوشته 75()ياتاسيسي نهادي نظريه ، باارائهفرانسه اساسي حقوق برجسته ديگر از استادان يكي 74هوريو موريس     

 .است را مورد تاكيدقرار داده 77((و ))رضايت 76))فشار((، انديشهدولت پديده تاريخي وصفساختن متعدد، با نمايان

 : تاس دو مرحله ،طيدوفرآيند تاريخي جريان پديده اين بلكه ;است وجود نداشته هميشه هوريو، دولت از نظر موريس     

را در اختياردارند، وجود دارد. اما،  قدرت كه كسانيزور از ناحيه پديده ، هموارهاجتماعي : در آغاز، در هر گروه اول مرحله     

 ، برايقدرت حفظ ،ضمناساس كنند و بر اينخاطرپيدا مي اطمينان آن به وند و نسبتشخود مي سازندهنقش آنها متوجه تدريج به

 .شودمي تشكيل دولتكه استترتيب شوند. بدينمي قائل عالي هدفي آن اعمال

 جتماعيساختار ا سازماندهيو ضرورت انكنندگ اداره اساسينقش به هستند كه شوندگان اداره ، اينمرحله : در اين دوم مرحله     

 .ندبخشمي مشروعيتايجاد دولت ، بهكنندگاناداره انديشه به نسبت جانبدارانه با رضايت اينكهبرند. خالصهمي پي

و  دولت ديدهپ (منطقا مبينشوندگان توسط اداره پذيرش و كنندگان اداره وسيله به )تاسيس ايدو مرحله و انفعال فعل اين     

 .است ايجاد ساختار اجتماعي

 ظريهدر ن ذيل دانند،اما اوصافمي وساختگي و آنرا تصنعي هوريو ايراد وارد ساخته موريس منطقي بر تحليل هرچند كه     

 : رسدنظر مي به توجه مذكور جالب

 .است تاريخي ايپديده دولت  -1

                                                 
  .بعد به 15 ، صفحات1875 سروش و منوچهر بزرگمهر انتشارات سعادت اسماعيل ترجمهـ  تا كانت ، از ولف، جلد ششمفلسفه : تاريخ كاپلستون فردريك78

 

 
74 Maurice Hauriou. 

75 Théorie de l’institution (ou fondation)  

76 Contrainte  

77 Consentement. 



 آن مشروعيت تواند مبينمي قدرت براعمال رضايت ناپذيرياجتنابو وصف سياسي منشا قدرت به فشار و اعتقاد عمومي آميزه -1

 .باشد

  را دولت حقوقي تاسيس يك عنوان، بهطبيعي نه ،است مدني نهادي كه جهت ، از آندولت ارادي و خصوصا وصف باالخره -8     

 .سازدمتظاهر مي حقوقي شخص يك صورت به

 

 اساسی حقوق اصلی مفهوم - بند سوم

 
 در هر جامعه و آزادي قدرتعوامل آميز بينمسالمت و ايجاد همزيستي از سازماندهي عبارت اصلي در معناي اساسي حقوق     

 .است رهايي زاديآ و در جوهره استيال قدرت . در جوهره است سياسي

را  و آزادي نظم را عامل قدرتكه 18 انديشمند قرن 78هستند. ريوارول افراد انساني و همراه قرين همواره و آزادي قدرت     

 به يدارد آزاد استبدادبه ميل تنهايي به نظم كه : ))درحالي گويد كهمي و آزادي در روابط نظم داندمي جوامع پيشرفت عامل

 فرياد نظمو مرج و افراد گرفتار هرج از استبداد فرياد آزادي خسته انسانهاهاي شود((.ميكشيده و آنارشي و مرج هرج به تنهايي

شد ودر بامي وساندر ن دو ساحل بين كه است ودر جذر و مدي متالطم اقيانوس منزله به گويد :))موجود انسانيدهند. او ميسر مي

 و آزادي قدرت مالزمهكهگفت توان، ميترتيب بدين 71شود((.مي ديگر نزديك طرف دور و به طرف ازيك و برگشت هر رفت

 .كندمي آنرا تامين اساسي قانون كه است نيازمند نظمي

 
 
 
 

 و آزادي قدرت مالزمه - اول

 
  
 

دارد.  دهبر عه ميان اين در را جنگدهنده  و متاركهميانجي نقش اساسي حقوق هستند كه عناصر در ستيزي« آزادي»و « قدرت»    

مقصود  به وافي مقابل و تنظيم ناسازگاري ، رفع حقوق درمنطق كه است و ناسازگاري تقابل انسان اصلي ازاستعدادهاي يكي

 .باشدمي

 

  انسان و اجتماعی فردي هايخصیصه - الف    

 

                                                 
78 Rivarol 

71 - Jean Gicquel : Droit constitutionnel et institutions politiques, p 18. 



 و جمعي فردي متناقض هايخصيصهموضوع كهاست ايمجموعه اساسي حقوق 81 وي هوريو و پيروان نظر استاد موريس به     

 .دهد قرارمي و تحليل و تجزيه بررسي ها را موردتناقض انسانها و جبران

 و ما قبل ختاري هستند.مندرجات و گرفتار و در گير درروابط اجتماعي در جامعه سو ناگزبر از زندگي ، از يك افراد انساني     

 اجتماعي ندر اي دارد و انسان بودن از اجتماعي و جديد نيزحكايت قديم هاينبشته سنگ باشد،همچنانكهنظر مي مؤيد اين تاريخ

ير افراد و تقد ديگر ، سرنوشت بيند. اما از سويمي و آسايش نيازمندامنيت سايرهمنوعان مقابلخود را در  انسان كه است بودن

نيز  انسانفردي باشد. شخصيتتقدير مي و سرنوشت اين بودن افراد مؤيد فردي تك تك ، مرگ اينكه المثل في دارد. فردي جنبه

 ا آنكهباشند. بمي خويش شخصيحفظ هويت كنند، عالقمند و در پيمي زندگي جامعه در افراد ، هر چند كه كند كهمي ايجاب

 آنها هاييتو مسئول و عاليق فو تكالي حقوق شوند، هيچگاهناپديد مي جماعت بيكران و اقيانوس خروشان در سيل افراد انساني

 به توجه عطف افرادهمگي 81 و اخروي و ديني و قانوني ، اجتماعياخالقي و متعددوجداني هايافتد. مسؤوليتاز اعتبار نمي

رادارند  خويش فردي سرنوشت تعيين و تكليف حق افراد انساني كه گفت توانمي خصايص بنا بر اين .افراد دارد مستقلشخصيت

 .باشدمي جامعه مقدوراتو  مقتضيات آنها در حدود فردي ، ابتكار عملحال و در عين

 

  فرد و جامعه بین سازش - ب    

قادر  ا بدانوسيلهت باشيم راقائل آزاديهايي سلسله هر كس اوال، براي كه است ممكن افراد وقتي از سوي سرنوشت تعيين امكان     

كار  را به زمال آزاديهاي برخوردار باشند تا بتوانند مساويامكاناتاز  ثانيا، همه ;دهد رشد و توسعه را خويش فردي باشد شخصيت

 ترتيب ا ايننمايند. ب خود را تضمين باشد تا بتوانند آزادي وجود داشته همه براي قدرتاعمال به دسترسي ، امكانگيرند و باالخره

 حقوقما را به كه است موضوعي شود. اينمي مطرح ،و قدرت ديو آزا فرد و جمع بين سازش ، همچوناصليمسائل كه است

 .شودمي و فرد تعيين جامعه و روابط بين سازماندهي جامعه در آن سازد ، كه مي رهنمون اساسي

 خاصيتي نينباشد چمي جامعهنآ طرف يك كه حقوقي قواعد در تمام بلكه ;نيست اساسي حقوق فقط خاص موضوع ، اينالبته     

از  سياسي هجامع كليت امور در از تنظيم عبارت اصلي زيراموضوع ;شودمي دنبال بيشتري با وسعت مطلب وجود دارد. اما در اينجا

 عييندر ت و مهم اصلي صحبت اساسي . در حقوقدر مورد ديگر است سياسي جامعه دراندرون امور فرد و جامعه سو و تنظيم يك

 .باشدافراد مي و آزادي استقالل تضمين در مقابل قدرت حدود و ثغور اعمال و قلمرودولت

 
  و آزادي عناصر قدرت انتظام - دوم

                                                 
  صفحه مأخذ .همان همان 81 

 ربكم الي فعليهاثم اساء و من صالحا فلنفسه عملفرمايد : منمي كه جاثيه سوره 15 شريفه آيه شود ،از جملهمي مشاهده مجيد فراوان در قرآن اراده آزادي به توجه81

 .ترجعون

 

 

 



 
 ) حقوق دو مفهوم ناي. اما بين دانست طرح قابل توانمي (( در هر جامعهبروز و ظهور ))آزادي را از زمان اساسي حقوق     

(( و رتقد)) شايسته تلفيق ، بهآزادي بيان ،ضمناساسي حقوق كه معني بدين ;وجود ندارد كامل ( مطابقت و آزادي اساسي

 .پردازد(( مي))آزادي

 

  آزادي بیان در مقام اساسی حقوق - الف    

 آن يافتن شد. اما موضوعيتكار گرفته اروپا به ( در1718) ميالدي هيجدهم قرن سالهاي در واپسين اساسي حقوق اصطالح     

ور با حض رو و متعادلميانه هاي، رژيماساسي .با استقرار قانون( بدانيم1781) ( و فرانسه 1776آمريكا ) با انقالب همزمان توانيمرا مي

 وصا در، خصمشروطه سلطنت محدود گرديد. اصطالح طور متقابل به آزادي و ، قدرتودر آن گرفت پاي سياسي در صحنه مردم

 مجلس قاز طري در امورحكومتي آنان و مشاركت مردم فردي آزاديهاي ، در مقابلپادشاه و قدرت قرار گرفت مطلقه سلطنتمقابل

 .، محدود گرديدنمايندگان

 آزاديخواهانه هايپديدارگرديد و نهضت اساسي در حقوق ديگري ،جهش جهاني دو جنگ بين فاصله و سپس مبيست آغاز قرن     

 و طرح اساسي قانون جنبش .شد و جمهوري استقرار مشروطيتمنجر به خاورميانه كشورهاي از و برخي اروپا شرقي در كشورهاي

 آن از و فالسفه نمود و آزاديخواهان فكري تحول اخير رادستخوش قرون سياسي ، جوامعزشار يك عنوان ، بهاساسي حقوق

 .فرو گذار نكردند با آن مخالفت از سابق هايرژيم ديگر، هواداران ازسوي بستند. البته دل آن كردند و به طرفداري

با  آن و همزماني كهن سنتآن جديد در مقابل سبك به دارد، ظهور آزادي كهن ريشه زمامداري قدرت كه توصيف با اين     

تگو و گف بحث ((ها از ))آزادي در آن كه است ((اصطالحياساسي ))حقوق كند كهمي را تداعي امر ، ايناساسي قانون هايجنبش

 .شودمي

 

  و آزادي درتق و آشتی تلفیق در مقام اساسی حقوق - ب    

بخشد مي تافراد مقاوم ،بهدارند. آزادي منطقي (( با يكديگر تقابل(( و ))قدرتكند،))آزادي را نفي ديگري يكي آنكه بدون     

 .داردمي وا اطاعت را به آنان ، و قدرت

ر نمايد. د(( مي(( و))آزادي))قدرت دو مفهوم بين تعادل و  هماهنگي را براي و ميانجيگري همراهي بهترين اساسي حقوق     

 قول و به ، است انساني و منطق عقل زائيدهگيرد و آزاديمي نشأت انسان از طبيعت قدرت :كه گفت توانمي خصوص اين

ر منج قدرت بدون نمايند.آزاديمي را تأمين جامعه يك مطلوب كمال باشندكهمي جدا ناشدني زوج و آزادي : ))قدرت 81پروردن

 88گردد.انحطاط مي منجر به آزاديبدون قدرت شود وفساد مي به

                                                 
81 proudon 
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 قانون حاكميت ، از طريقكننده انحطاطنگران دو فساد و اين (( در مقابل(( و ))آزادي))قدرت و تلفيق ، در تعديلاساسي حقوق

 .دارد و بازدارنده مؤثر ، نقشاساسي

و  84بحران در مواقع بلكه ;نيستامر ثابتي هميشه آيدوجود مي به و آزادي قدرت بين كه و منظمي مطلوب آهنگي، همالبته     

 از رفع سشود تا، پمي داده آزاديها، كاهش در مقابل قدرتافزايش به ، امتياز بيشترينظير آن طراريضا و شرايط جنگ در حالت

 طافانع از اين و آزادي عناصر قدرت تعديل در مقام اساسي نمود. حقوق تأمين رابهتر آزادي ، بتوانو شرايط اضطراري بحران

 .نيز برخوردار است

 

  اساسی : قانون سوم

 

 .اين 85زنند((اند، زيرافرياد نميوجود آمده به ،دقرار گيرنمورد تجاوز  اينكه براي اساسي گويد : ))قوانينويكتور هوگو مي     

 : است واقعيت كي و حقيقت يك مبين طنز سياسي

و  مامدارانز روابط متعادلكنندهتعيين كشور و هر امور و شؤون كليه بخشانتظام اساسي قانون كه است اين حقيقت -1     

افراد  تو حرم آزادي و منافذ استبداد را مسدود، ابوابمهم قانون اين بر اجراي عملي . التزام استسياسي جامعه يك فرمانبرداران

 .نمايدمي را فراهم واجتماعي سياسيعدالت به نيل براي تالش و موجبات را تضمين

 احترام هداعي بتوان در آن كهاست كمتر كشوري دنيا هايدر اكثر كشور اساسي وجود قانون رغمعلي كه است اين واقعيت -1

، با زمامدار نيرومند فرمانروا و دولت ، يعنيقانون طرفيك . زيرا، در آنجا كهرا داشت قانون آن مندرجات به نسبت عملي كامل

 از آزاديها بر خورداري براي ينمايد، جايمي تنگ اد مردمافر يعني ديگر طرف رابراي كند و عرصهمي اقتدار خود سرفرازي تمام

 .ماند نميباقي و ابراز وجود

 (( از طريقمردم حاكميت ))اصل ، در بارهاول نكته  86: است مورد پذيرش اصلي نكته دنيا ، سه مدرن اساسي در اكثر قوانين     

 يينافراد در تع مشاركت امكان سو، : زيرا، از يك است و نياز اجتماعي فردي حقوقكننده بيان اصل اين .است عمومي انتخابات

و  يافتهسازماننظارت ، تحتحاكميت ديگر، استقرار قدرت رسد و از سويمي نظر به و منطقي خود، عقالنيسياسي سرنوشت

 .گردد وطرد حذف مردم تهديد و ارعاب عوامل هشود كمي آن ، موجبطور جمعي به ملت مستمر

 اين به سبتو انتقاد ن بحثاز طريق جامعه اشرف (( وو مشخص ثابت از قوانين سياسي تصميمات ))تبعيت ، دربارهدوم نكته     

 ابواب و سياستمداران لخطا بودنرودو جايزا شمار ميبه مسلم اصل يك حد ذاته في مردم . حقانيت است تصميمات

                                                 
باشد و  خطر در و وخيم  الملليبين وظايف و ايفاي ارضي وتماميت كشور و وحدت استقالل و جمهوري نهاذهاي كه ، وقتيفرانسه اساسي قانون 16 ماده موجب به 84

  رساندمي مومع اطالع را به نمايد و خبرآنمي رأسا اتخاذ تصميم اساسي قانون شوراي و مجلسين وزير و روساي نخست از مشورتجمهور پس اقتضا كند، رئيس فوريت

85 Jean Gicquel, op-cit, p 210. 

86Jacques Donnedieu De Vabre : L'Etat, Que sais-je?, P.U.F, 1973, p 21. 

  



آنها  مايندگانو ن مردم مرتبا بايد زير ديد دقيق حكومتي اعمال كه خاطراست شود. بدينتصور مي آن مقابل نقطه حكومت  جمعي

 .قرار گيرد در پارلمان

تنها در مورد  .در اينجا، نه(( استمردم اساسي آزاديهاي و حقوق و بشر حقوق هاياعالميه به مربوط اصول))  ،سوم نكته     

با افراد  دولتمردان و روابط اعمال مربوط به الزم ومحدوديتهاي قلمرو وظايف بلكه ;شودمي بحث عمومي قدرت ساختار سياسي

 الملليبين ارزش داراي ملت بشر و حقوق قوقح انديشه كه است اين توجه قابل گردد.نكتهمي مشخص اجتماعي هايو گروه

 وقواعد آن الفاظ، عبارات تشابه بلكه ،است مندرج ايو منطقه الملليبشر بين حقوق هاي در اعالميه موضوع تنهااين زيرا، نه ;است

 .ستا جهاني عميق تفاهم اين دهندهنشان ، مختلف كشورهاي اساسي در قوتنين

 در قوانين اصلي ديگر، مطلباز سوي مردم حقوق وسيع سو و شناسايي از يك زمامداران محدوديت ، موضوعهر حال به     

 عمل آزادي كه از انقالبيون مستبد و نيز بعضي فرمانروايانكشورها ، بخصوص زمامداران اكثر كه خاطر است . بدين است اساسي

 سعهخود را تو يابند قدرت فرصت آنكه محض ندارند. لذا، به الفتي اساسي دانند،با قانونمي خود الزم هايبرنامه اجراي را در

و  مردمحقوق كردنپايمال را براي شود و زمينهمي اساسي قانون تضعيف ها موجبطلبيتوسعه اين كه استدهند. بديهيمي

 .نمايدمي فراهم بر زمامداري در نظارت آنان دست كردنكوتاه

 مهم وعيموض حاكمه هيأتو تصرف از دخالت آن و تأثير ناپذيري اساسي قانون و برتري تفوق روند خطير، مسأله در اين     

 خويش سيسيا سرنوشت در تعيين آنان تو مشاركمردم حاكميت در اصل و مراقبت دقت امر، اين تضمين گردد. برايمي تلقي

گردد. مي تلقي كننده تضمين امري اساسي قانون قدرت در حفظ و نگهداري مستمرجامعه رسد. اشرافنظر مي به و ضروري الزم

 .خواهد داشت مشروعيت مردم و عملي حضور فعال فقط از طريق كه است امري اساسي قانونو بازنگري تدوين

مايز مت عادي رااز قوانين آن كه است موضوعاتي و مفاهيم ، متضمنو سند حقوقي سياسي رويه عنوان ، بهاساسي قانون     

امور  تمام به و نسبت سياسي جامعه يك وسعت بهآن دارد و قلمرو اجراي مختلف در ابعاد و زواياي ريشه ، اوال،قانون سازد. اينمي

 اين .باشدمي نابرابر آنان قدرت كننده و تنظيم و فرمانبرداران برروبط فرمانروايان ناظر كه است قواعدي و ثانيا، مجموعه است آن

  .سازدمتماير مي را از ساير قواعد و قوانين اساسي قانون وبازنگري تدوين موضوع ويژگي

 

 گیرينتیجه

 
 وجود همزمان كه در حالي;و تنازعند در تقابلهمواره فردي و آزادي جمعي ، قدرتدر آن كه است ايپديده سياسي جامعه     

 و عدالت ودوستي آنها برقرار باشد تا صلح بين وخردمندانه منطقي تعامل نوعي كند كهاقتضا مي دو عنصر اصيل ناپذير اينو اجتناب

 .بياورد ارمغان، بهانساني جامعه مطلوب كمال عنوان را، به

اظر بر ، نعدالت ، با مدنظر قراردادنباشد. حقوقميآن به نيل امور براي انتظام حكومت آرماني و وظيفه عدالت حقوق هدف     

  .است سياسي درجامعه قدرت اعمال كننده ارائه و سياست استافراد و جوامع روابط گوناگون



 هرابط ومهار آنرا در يك حكومت كند، قدرتميو افراد بحث حكومت روابط ميان در باره آنكه ، در عيناساسي حقوق     

ناظر  ياساس ا،حقوقزير ;سازدمتمايز مي نحوخاصي ها بهرا از ساير رشته از حقوق رشته و اين دهدمد نظر قرار مي حقوقي متعادل

 يرد و فضاييگقرار مي توانافراد خرد و كمخود، در مقابل كبريائي، با قدرت،حكومتدر آن كه است ايو پيچيده بر روابط غامض

 .سازدمي ذهن را متبادر بهواطاعت از فرمان

خود  استكباري از موضع حكومتكه است آنبه ، موكولسياسي ، در هر جامعهاساسي حقوق يافتن ، موضوعيتهر حال به     

 ضعانهخاناظر بر زمامداري قواعد حقوقي به نسبت كار بردو همواره ، بهعمومي قصد خدمترا، صرفا به قدرت فرود آيد و امانت

 .كند تمكين

 قدرت ،آن بر اساس كه دانستموازيني ازمجموعه را عبارت سياسا حقوق توان، ميمطلوب فضاي ، در يكترتيب با اين     

 .شودمي تضمين مردم اساسي وآزاديهاي (( و حقوق))تنظيم زمامداري

 آنان عوثمب باشند و حكومتخويش اجتماعيبر مقدرات راسا قائم مردم شود كهميسر مي وقتي سياسي مطلوب فضاي اين     

در غير  ;و مردمساالردانست جمهوري جوامع را خاص اساسيحقوق توان، ميترتيب باشد. با اينداشته را بر عهده زمامداري هوظيف

 صفحات اعتبار، بر بي عباراتي صورت ، بهاساسي قانون خواهد ماند و محبوس آموزشيدر فضاي آنمربوط به ، بحثصورت اين

 .خواهد بستنقش جانبي

و  نهادي صورت به از آنكه امرقبل ، اينبلكه ;نبايدنگريست سياسي نظام يك عنوان ، صرفا بهو دموكراسي جمهوري ، بهالبته     

گيرد،  جاي لفمخت طبقات، در اذهانسياسي و تجربياتانقالبات و در پي با رشد فكري ، همراهتطور زمان درآيد، بايد، در رسمي

ديگر،  شود. از طرف جامعه اذهان ملكه دموكراسي پديد آيد و توقع استبداد درمردمو نفي جمهوريخواهي روحيه كه ترتيبي به

. گرفت ناديدهتواننمي و مردمساالري دموكراسيو القاء فضايل را در ارتقاء رشد سياسي فكري و رهبران انديشمندانفرهنگينقش

 87بداد بود.است و انسدادمجاري آزادي ابواب، شاهد افتتاح، با تانيتوانمي كه تالشها و تكاپوها استاين وجود مجموعه از بركت
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