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فردین مرادخانی در سال 1360 در شهرستان آبدانان از استان ایام به دنیا آمد و تحصیاتش را در آن شهرستان گذراند. وی در سال 
1378 برای تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شد و سال 1383 در مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه شیراز 
در گرایش حقوق عمومی پذیرفته شد. ایشان در سال 1392 دكتری خود را در همین رشته از دانشگاه شهید بهشتی اخذ كرد. عنوان 
پایان نامه كارشناسی ارشد دكتر مرادخانی، »فلسفه دولت و فلسفه حقوق در اندیشه ماركس« و موضوع رساله دكتری ایشان »اصول 
بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی« بوده است. ایشان از 1387 در دانشگاه های مختلف كشور به تدریس اشتغال 
داشته و از سال 1393 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان مشغول به فعالیت های علمی و آموزشی است. از 
ایشان تاكنون دو كتاب »خوانش حقوقی از انقاب مشروطه ایران« )نامزد جایزه كتاب سال( و »مقدمات مشروطه خواهی )آشنایی 
ایرانیان با مفاهیم حقوقی در عصر قاجار(« منتشر شده است. همچنین بیش از 50 مقاله در مجات علمی كشور از ایشان چاپ شده 
است و در چندین همایش شركت داشته است. حوزه تحقیقاتی و مطالعاتی ایشان حقوق عمومی، نظریه های حقوق اساسی، نظریه 

مشروطیت، تاریخ حقوق و فلسفه حقوق است. 

یكی از جنبه های مهم نظریه مشروطیت، جنبه حقوقی آن است. مشروطیت محدود كردن قدرت است و محدود كردن قدرت با 
ابزارهای حقوقی صورت می گیرد. از اینرو تا زمانی كه رویكردهای حقوقی در تحلیل نظریه مشروطیت ایران وارد نشوند، این نظریه 
ناقص خواهد بود. دوره مقدمات مشروطه خواهی از زمان عباس میرزا تا عصر ناصرالدین شاه، دوره آشنایی و اولین تامات نظری 
و تاش های عملی در خصوص پیدایش مفاهیم حقوقی جدید در ایران است و آشنایی دقیق تر با این مفاهیم در دوره های بعد رخ 
داد. این دوره برای درک مشروطیت ایران بسیار كلیدی است و به خوبی نشان می دهد كه نظریه مشروطیت ایران چندین دهه قبل از 

پیروزی مشروطیت آغاز شده بود و آنچه در انقاب مشروطیت ایران رخ داد نتیجه همین كوشش ها بود. از 
میان مفاهیم حقوقی دوره مقدمات مشروطه خواهی در این كتاب تنها رابطه سلطنت و حكومت، مفهوم قانون 
اساسی، مفهوم پارلمان و كابینه و مفهوم عدلیه مورد بررسی قرار گرفته اند. آنچه برای نویسنده در این كتاب 
مهم بوده است تحول این مفاهیم از منظر دانش حقوق و نظریه مشروطیت است. بررسی این مفاهیم نشان 
می دهد كه ایرانیان چگونه از طریق سفرنامه ها، رساله های سیاسی، كوشش صدراعظم های اصاح گر و حتی 
در مواردی فرمان های شاهان قاجار توانستند تامات نظری و تجربه های عملی در خصوص این مفاهیم داشته 
باشند. با این مطالعات روشن می شود كه مشروطیت ایران دارای چه تاریخی است و چه كوشش های فراوانی 

برای آن صورت گرفته است.


