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مخاطرات تدوين قوانين مدنی ايران؛ خطابه ای از محمد علی فروغی

 

ر سايت منتشر شود. اينيکی از بينندگان سايت فارسی صدای آمريکا طی يادداشتی اين مطلب را فرستاد و درخواست کرد د

است مقدمه و مقاله ای که آقا يا خانم «ع. ب.» برای ما ارسال کرده است: 

تهراندر ميان مجله های قديمی و مطالب آرشيو به خطابه محمد علی فروغی در دانشکده حقوق دانشگاه 

 ايراد کرد. متن اين سخنرانی ابتدا در مجله يغما و سپس به نقل از يغما در١٣١۵برخوردم که وی در سال 

د که برایجاهای ديگر تجديد چاپ شد. اين مقاله چهره ای از ايران را در اوان دوره مشروطه نشان می ده

ن گمان اندبسياری از نسل هايی که در دوران شکوفايی ايران رشد کرده اند، ناشناخته است. بسياری بر اي

 و به قدرت رسيدن رضاخان سردار سپه (رضا شاه بعدی)،١٢٩٩که اوضاع ايران قبل از کودتای 

نشان«مشروطه» و «موکراسی» بوده و سردار سپه آنها را زيرپا گذارده است. خطابه محمد علی فروغی 

کران ومی دهد در فقدان جوامع غير دولتی، عدم وجود تشکيالت اجتماعی، مدنی، و حزبی، جمعی از روشنف

تی دست بهآينده نگران چگونه زيربناهای اجتماعی و مدنی را پايه گذاری کردند و دراين راه با چه مشکال

گريبان بوده اند.
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حقوق در ايران

خطابه ای از محمد علی فروغی - ذکاء الملک

نشجويان اين دانشکدهوقتی که از من تقاضا شد که در خصوص تاريخچه حقوق ايران و دانشکده حقوق چند دقيقه برای دا

قاضای دوستان هميشه مايهصحبت کنم و آقايان را سرگرم نمايم با کمال مسرت پذيرفتم، زيرا گذشته از اين که پذيرفتن ت

مسرت من می شود. منوچهری که از شعرای خوب ماست غزل مانندی دارد که يک شعر آن اين است:

آن جا که بود مستی ايام گذشته   آن جاست همه ربع و طالل و دمن من

تاسيس آن است و از اياماين مغازله را من به دانشکده حقوق می توانم بکنم چون مناسبات من با اين دانشکده از آغاز 

يست که مدرسه حقوق وجوانی خودم، زيرا که مبداء و منشاء اولی اين دانشکده، مدرسه علوم سياسی است و سالی پيش ن

 قمری است و١٣١٧باالخره دانشکده حقوق جای مدرسه سياسی را گرفته است. آغاز تاسيس مدرسه علوم سياسی از سال 

له اسبق که وزير امورموسس آن مرحوم مشيرالدوله اخير بود که آن وقت مشيرالملک لقب داشت، و پدرش مرحوم مشيرالدو

دو نفر که به سبب تاسيسخارجه بود و بعد صدراعظم شد، و اين مسّرتی است برای من که موقعی به دستم آمده که از اين 

مدرسه سياسی به معارف اين مملکت خدمت شايان کرده اند ذکر خير و سپاسگزاری بکنم.

و مدرسه رسميت پيداخالصه، از همان وقت که مدرسه علوم سياسی تأسيس شد بلکه قبل از آن که کالس های آن داير شود 

 بود تدريس ادبيات فارسیکند من با آن مدرسه مربوط بودم به مناسبت اين که؛ اوال مرحوم مشيرالدوله صدراعظم قصد کرده

رسه داده می شد هيچ کدامرا در مدرسه به والد [پدر] من مرحوم ذکاء الملک فروغی محول کند، ثانيا درس هايی که در مد

ن اخذ می کنند مدد برسانند، وکتاب نداشت که دانشجويان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن درس هايی که از معلمي

 تدريس آن در ايرانچون يکی از موادی که در مدرسه علوم سياسی می بايست تدريس شود تاريخ بود – که آن زمان اصال

واستند از ملل قديممعمول نبود – می بايست از برای تاريخ هم کتاب تهيه شود، و چون تاريخ را برحسب معمول می خ

 اتفاقا تهيه آن کتاب را بهمشرق شروع کنند، اول کتاب تاريخی که در صدد تهيه آن بر آمدند تاريخ ملل قديم مشرق بود، و

من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای مدرسه تهيه شد.

و هشت سال قمری میپس می بينيد که از تاسيس مدرسه علوم سياسی که در واقع مقدمه همين دانشکده حقوق بود و سی 

ن هستند نه آقايانی که محض تشويقگذرد، و آن وقت شما آقايان هيچ کدام به دنيا نيامده بوديد. مقصودم البته آقايان دانشجويا

اند.دانشجويان و اظهار محبت به بنده تحمل زحمت فرموده مجلس ما را مّزين و ما را متشکر ساخته 

يت چيزی نيست، ازسی و هشت سال درعمر يک کشور و يک ملت زياد نيست وليکن اتفاقا اين سی و هشت سال اگر از کم

بسيار دارد، و در دنياکيفيت، يعنی از جهت اموری که در اين مدت واقع شده چه در ايران و چه در خارج ايران اهميت 

زه متفاوت باشد. وقايع تاريخیکمتر سی چهل سالی است که اين همه وقايع داشته باشد، و احوال ما قبل و ما بعد آن اين اندا

 من فقط در ضمن بعضی قصهاين مدت را چون شما دوره تمام تاريخ را خوانده ايد البته می دانيد و حاجت به تذکار نيست.

صحبت ياد آوری می کنم.ها و تذکارها تفاوتی را که در احوال مردم و ملت و دولت روی داده با مناسبت با موضوع اين 

س بلند از قبيل عبا يا لبادهآن زمان هنوز با کفش به اطاق آمدن قبيح بود. و روی صندلی نشستن معمول نشده بود، بدون لبا

 شما در اول عمربه حضور بزرگان رفتن بی ادبی، و اصال بی لباس بودن جلف و سبک بود. لباس و کاله همان بود که

 بود به کسانی که مدتی درداشتيد اگر فراموش نکرده باشيد، اما يقه و دستمال گردن زدن خيلی نادر بود و تقريبا منحصر

عضی کوچه ها و محله هااروپا اقامت کرده بودند، آن هم نه همه کس، و غالبا اسباب زحمت بود، يعنی بسا بود که در ب
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بته از داستان هايی کهمتعرض فکلی ها می شدند و اگر فحش و کتک در کار نمی آمد مضمون و استهزای فراوان بود، و ال

ستيد.در باب فکل و کشمکش فوکلی ها و متجددين با قديمی ها که مدت چندين سال در کار بوده مطلع ه

 برعکس امروز موی سرممن خودم آن اوقات فکلی نبودم مع هذا بعضی حکايت های بامزه دارم، از جمله اين که در جوانی

م، عاقبت از دست زحمتفراوان بود و زحمتم می داد. آن زمان مردها زلف داشتند من هم يک مدت مثل همه زلف می گذاشت

زلف ها بنا گذاشتم که موی سرم را به شکلی که حاال معمول است و همه دارند در آورم.

 ها برخورد، و مهره ها راروزی در کوچه ای می رفتم و بچه ها مهره بازی می کردند، ملتفت نشدم و پايم به يکی از مهره

 آن طفل جا به جا شدن مهره راجا به جا کرد، طفلی که مهره متعلق به او بود البته خللی در بازيش پيدا شد. من که گذشتم و

بود و حال آن که ازديد شنيدم که پشت سر من می گفت، قربان آقای وزير مختار و البته مقصودش وزير مختار فرنگی 

فرنگی مآبی غير از همان موی سر چيزی نداشتم.

. اتفاقا من از جوانیعينک زدن جوان ها آن زمان خيلی به نظر غريب می آمد و حمل برخود نمايی و فرنگی مابی می شد

 پزشک]، به من اصرارچشمم نزديک بين بود و از اين بابت در کوچه و بازار به زحمت بودم. دوستی داشتم کّحال [چشم

وچه می رفتم،کرد عينک بزنم و می گفت هر چه تاخير کنی چشمت ضعيف می شود ناچار عينکی شدم. يک سرشب در ک

يدن پيش پای خود میکوچه هم تاريک بود و هم ناهموار و من در حرکت به زحمت بودم، و مکرر خم می شدم و سعی در د

ی از کسان من که او همکردم. يکی از بچه های کوچه که عجز مرا ديد گفت عينک را برداريد تا چشمتان ببيند. وقتی يک

تاسوعا هم عينک میعينک می زد روز نهم محرم در کوچه ای شنيد يکی به ديگری می گويد اين کافر را ببين که روز 

ع به استعمال کارد وزند! با کارد و چنگال غذا خوردن آن زمان معمول نبود و با دست غذا می خورديم. تازه که شرو

مابی ما مضمون می گفتچنگال کرده بوديم رفيقی داشتيم خوش صحبت و مضمون گو [لطيفه گو، لطيفه پرداز] برای فرنگی 

 از موضوع است، اينها تاريخکه آقايان سکنجبين را با کارد و چنگال ميل می فرمايند! تصور نفرماييد که اين قصه ها خارج

چگونگی احوال و اخالق و آداباست و تاريخ مفيد همين است. البته می دانيد که امروز در تعليم تاريخ بيشتر نظر دارند به 

کمتر اهميت می دهند،و رسوم مردم و تفاوت هايی که به مرور زمان می کند و به جنگ و به صلح و شرح زندگانی رجال 

و حاال می خواهم بيشتر به اصل موضوع گفتگو بپردازم:

عنی آن توضيحات الزمموضوع گفتگو حقوق و دانشکده حقوق بود. شايد بعضی از آقايان باشند که در باب لفظ حقوق و م

ز همان زمان که مدرسهداشته باشند. حقوق از اصطالحاتی است که در زبان ما تازه است و شايد بتوان گفت که تقريبا ا

 درست شده است، و درعلوم سياسی تاسيس شده است اين اصطالح هم رايج گرديده و آن به تقليد و اقتباس از فرانسويان

لزامی را که بر روابطهمه ممالک اروپا برای اين معنی اين قسم اصطالح ندارند. فرانسويان مجموع قوانين و مقررات ا

 می گويند، و ما چون اين کلمه را «حق» ترجمه کرده بوديم، لفظ جمع آن را گرفته برایd’roitاجتماعی مردم حاکم است 

رقرار باشد مردم نسبت بهآن معنی اصطالح کرديم، مناسبتش هم اين است که قوانين و مقررات الزامی وقتی که ميان قومی ب

قوانين کشور است، و علميکديگر حقوقی پيدا می کنند که بايد رعايت نمايند. حاصل اين که «حقوق» که می گوييم مقصود 

 مدرسه علوم سياسی همحقوق علم به قوانين و دانشکده حقوق مدرسه ای است که در آن جا قوانين تدريس می شود. تاسيس

 داشته باشند تا بهتر بتوانندبرای همين بود که وزارت امور خارجه مامورينی تربيت کند که به اندازه لزوم از قوانين اطالع

در مقابل خارجيان حقوق کشور خود را حفظ کنند.

ونی می نامند و کشورهایهر کشوری که روابط مردم با هم، و با دولت، در آن طبق مقررات قانونی باشد، آن کشور را قان

 مسأله محل تامل است کهقانونی هم اقسام مختلف دارند که برای شما دانشجويان حقوق حاجت به شرح آن نيست و ليکن اين

آيا کشوری بی قانون هم می شود؟

-------
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قانون که اين اال عادی؛ و عرفی قانون قسمتی در و بود حاکمشرعي قانون امور، از قسمتی در يعنی... نداشتيم مکتوب مدّون قانون پيش سالچند تا

الزم بودنش حمرتم و جمری و است، شرط بودنشمتناسبمقتضي نيست، کافی تنها بودنش شرعی، خواه و عرفی خواه و مکتوب خواهباشد که قسم هر

...شود می مشکل کاررسد می جا اين به سخن چون و است،

)(بخش های از متن

------------

ستبدادی است، و از نظردر اين باب قدری تحقيق الزم است. کشوری که قانون نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم ا

 خيلی کم است و شايد هيچروابط مردم با يکديگر هرج و مرج است. از اين رو می توانيد استنباط کنيد که کشور بی قانون

رج و مرج نمی توانند آسايشنباشد، و اگر احيانا مملکتی در وقتی از اوقات بی قانون باشد دوام نمی کند، چون مردم با ه

شود که هرج و مرج راداشته باشند، و اگر آسايش از مردم سلب شد يا از داخله خود کشور يا از خارجه قوه پيدا می 

ر مقرر است صورت هاموقوف کند، يعنی قانونی ميان مردم برقرار سازد. چيزی که هست اين است که قانونی که در کشو

ردند اين تحقيقات را کرده اندو کيفيت های مختلف دارد. البته استادان شما وقتی که حقوق را برای شما تعريف و تقسيم می ک

است. پس همين که کشوریکه حقوق گاهی کتبی و مدّون است، و گاه عادی و فرعی، و گاه بشری، و گاه الهی يعنی ديانتی 

 که ببينيم هرج و مرج است.را ببينيم که قوانين مدون مکتوب ندارد فورا نبايد حکم کنيم که کشور بی قانون است مگر اين

ون الهی يعنی شريعتی ووگرنه هرگاه هرج و مرج نباشد ناچار اگر قانون مدون مکتوب ندارد قانون عادی و عرفی يا قان

 اين که کشوری که قانونديانتی دارد. يا اختالطی از اين اقسام مختلف است و چنين مملکتی را هم قانونی می نامند، اال

آسانتر می باشد.مکتوب مدون دارد تکليف مردم در آن روشنتر است و کسانی که با قانون سرو کار دارند کارشان 

 نمی شود که بی قانون صرفکشور ما کدام قسم از اين اقسام بود؟ البته کشوری که سه هزار سال تاريخ و تمدن داشته باشد

ت که از قسم آخری که ذکرباشد. از آن طرف می دانيم که تا چند سال پيش قانون مدّون مکتوب نداشتيم، پس حقيقت اين اس

ال اين که قانون هر قسم کهکرديم بود، يعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ ا

 است، و مجری وباشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نيست، مقتضی متناسب بودنش شرط

 به هر قسم از اقساممحترم بودنش الزم است، و چون سخن به اين جا می رسد کار مشکل می شود، به اين معنی که قانون

است غالبا با حوايجباشد در آغاز امر که ظهور می کند و وضع می شود چون اقتضای حال و احتياج سبب وجود آن شده 

 و مادی و معنوی ومردم مناسب و مطابق است و مرعی و محترم می باشد، اما اوضاع زندگانی مردم و احوال اقتصادی

 کند، و مقتضيات وفکری و اخالقی آنها، مناسباتشان با خودی و بيگانه، همواره بر يک حال نمی ماند، و تغيير می

 متاسفانه اين تحول واحتياجات ديگرگون می شود. و الزم می آيد که قوانين هم بر طبق مقتضای حال تغيير کند و ليکن

به علت های مختلفتکامل هميشه به درستی و چنان که بايد صورت نمی گيرد. عامه مردم عقلشان نمی رسد، خواص هم 

از اين وظيفه خودداری می کنند.

ه واسطه اغراض و منافعيعنی به واسطه غفلت و نادانی، و بعضی به واسطه الابالی گری و بی قيدی و بی همتی، و بعضی ب

 تميز نمی دهد. وشخصی، زيرا که انسان هميشه طالب منافع شخصی است و متأسفانه هميشه منافع شخصی خود را درست

غالبا اشخاص طبقات متنفذ درغالبا مصالح را با منافع عمومی منطبق نمی يابد بلکه عکس آن را معتقد می شود، و بنابراين 

، رعايت منافع عامه راميان مردم که موفق شده اند قوانين و آداب جاری را با منافع شخصی و جماعتی خود منطبق کنند

ير نکند. به اين ترتيب طبقهمهمل گذاشته جد و اصرار می کنند دراين که آن قوانين و آداب به حال خود باقی بماند، و تغي

د را در نظر دارند،محافظه کار در کشور پيدا می شود. نمی خواهم بگويم محافظه کاران همه منحصرا منافع شخصی خو

ميميت اين مسلک را دارند والبته بسياری از آنها هم نفع عمومی را در بقای اوضاع موجود می دانند، و از روی عقيده و ص

ن در محافظه کاریغالبا وجود جماعت محافظه کار برای جلوگيری از افراط، مفيد و الزم است به شرط اين که خودشا

افراط نکنند.
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 رعايت آنها مشکل میدر هر حال، چون قوانين و آداب از مقتضای حال خارج شد و مطابق احتياجات حقيقی نبود اجرا و

شود و دو نتيجه بد ظهور می کند.

ند که در نگهداری اينيکی اين که جماعت کثيری از اوضاع ناراضی می شوند و کم کم پی می برند به اينکه جماعتی هست

اين دسته بندی غالبا از رویاوضاع ُمجد و ساعی می باشند و بنابراين آنها هم در مقابل آن جماعت دسته بندی می کنند، و 

 و دسته ای تشکيل دهد؛علم و عمد نيست بلکه به طبيعت واقع می شود. يعنی هميشه کسی نمی آيد ناراضی ها را جمع کند

شند؛ و اين کيفيت، هم دربلکه اوضاع و احوال طبيعتا ناراضی ها را به هم پيوند می دهد بدون اين که خودشان متوجه با

د خواه عرفی و عادی.امور کشوری پيش می آيد و هم در امور شرعی و ديانتی، خواه قانون و مقررات کتبی و مدون باش

االن در ممالک اروپا که همه قوانين مرتب مدّون مکتوب دارند همين کيفيت به شدت جريان دارد.

ع و چه در عرف،در کشور ما هم چهل پنجاه سال پيش، چه در اوضاع دولت و چه در دستگاه ديانت، يعنی چه در شر

دوم اشاره ای بکنم و آن اينهمين حالت پيش آمده بود و ليکن قبل از آن که اين مطلب را دنبال کنم خوب است از نتيجه بد 

عتبارش سست میاست که قانون کشور همين که مطابق مقتضيات نشد و رعايت و اجرای آن مشکل شد کم کم حرمت و ا

 شاکی می شوند، و گروهیشود، و چنان که بايد محترم و مجری نمی ماند. جماعتی با توجه و يا بدون توجه از خود قانون

 پنجاه سال پيش در کشوراز مرعی نبودنش دلتنگی می کنند، و روی هم رفته همه ناراضی می شوند. اين نتيجه دوم هم چهل

ه است به موجباتی کهما کامال ظهور کرده بود، و حاصل آن که هرچند از زمان قديم در ايران قانون شرعی و عرفی بود

ردم ظهور کرده بود، يعنیشرح دادم اوضاع و حقيقت اين بود که قانونی در کار نبود، و همه آن نتايج فاسدی که اشاره ک

داشتند، و از اين جماعتمردم که آن اوضاع را منافی آسايش ميل و آرزوهای خود می ديدند همواره زبان به شکايت دراز 

ترقی آن ممالک را در سايهآنها که اروپا ديده يا از جريان امور آن جا آگاه بودند، چون خوشی حال آن مردم و سعادت و 

 را با منافع شخصی خودقانون می دانستند گفتگو از وضع قانون می کردند و مطالبه می نمودند، و جماعتی که آن اوضاع

خر سلطنت ناصرالدين شاهموافق ساخته بودند در حفظ آن احوال ساعی بودند، تا آن جا که در اوايل عمر من يعنی در اوا

، يعنی مانع می شدند ازاروپا رفتن و اروپا ديدن و تحصيل اروپايی کردن، به عبارت اخری فرنگی مآبی را [منع کردند]

ی از قانون خواهی و قانوناين که کسی به اروپا برود. و در اين جا يا در اروپا تحصيل معلومات و اطالعات بکند. جلوگير

طلبی هم کارش به جايی رسيد که بردن اسم قانون مشکل و خطرناک شد.

امه می خوانيد که دولتشما آقايان که امروز در دانشکده حقوق درس قانون می خوانيد، و هر روز می شنويد يا در روزن

ر تکميل قوانين کشوری وفالن قانون را پيشنهاد کرده، و مجلس فالن قانون را تصويب نموده، و گاهی می شنويد که چقدر د

رد گرفتار حبس و تبعيد ومحترم بودن آن اهتمام می شود، نمی توانيد تصور زمانی را بکنيد که اگر کسی اسم قانون می ب

عی از دوستان و همآزار می گرديد، و ليکن گواه عاشق صادق در آستين باشد چه همين پيش آمد برای پدر خودم و جم

ون به قول معروفمشربان او واقع شد و آن داستان دراز است و اگر بخواهم برای شما نقل کنم وقت می گذرد، و چ

«شاهنامه آخرش خوش است» چندين ورق از اين تاريخ را برمی گردانم و به آخرش می رسم.

 يا واقعا متجدد و ترقیهمين که نوبت سلطنت به مظفرالدين شاه رسيد، آن پادشاه يا از جهت اين که ضعيف و بيحال بود

خواه بود، به هرحال آن سختی های زمان ناصرالدين شاه را سست کرد.

های بسيار به نظرم میآدم که پير می شود طبع نقالی پيدا می کند، و من در اين مدت که برای شما صحبت می کنم قصه 

د نقل می کنم، من جمله اينرسد. اما از نقل آنها خودداری دارم، فقط بعضی را که مناسبت با موضوع گفتگوی ما بيشتر دار

يکی را که به منزله تنفس خواهد بود:

و نشر می کرد و آن همدر زمان ناصرالدين شاه روزنامه در ايران منحصر بود به يک يا دو روزنامه که خود دولت طبع 

ت های شاه به ييالق واساسش از مرحوم ميرزا تقی خان امير نظام بود. مندرجات آن روزنامه عبارت بود از ذکر مسافر
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قايع ممالک خارجه راشکارهای او و مناصب و مشاغل و القاب و امتيازاتی که به اشخاص داده می شد. بعضی اخبار و و

ی از اوقات هم در خارجههم نقل می کرد، و روی هم رفته چيزی که برای مردم نفعی داشته باشد در آن ديده نمی شد. گاه

و چندان چيزی هم نمیيعنی در ترکيه و هندوستان روزنامه فارسی به طبع می رسيد و ليکن از آنها کسی خبری نداشت، 

ه ايران جلوگيری می شد.گفتند، و اگر وقتی حرفی می زدند که به عقيده دولت از مقتضای حال خارج بود از ورود آنها ب

وزنامه غير دولتی دردر سال اول سلطنت مظفرالدين شاه، پدر من که دست از طبيعت خود نمی توانست بردارد، اولين ر

مردم را به منافع وهمين شهر طهران تاسيس کرد و مندرجات آن را مشتمل بر مطالبی قرار داد که کم کم چشم و گوش 

 که در کار آن روزنامهمصالح خودشان باز کند. آن روزنامه «تربيت» نام داشت، من هم آن وقت به درجه ای رسيده بودم

 غالبا در باب روزنامه– مخصوصا در آنچه می بايست از زبان های خارجه ترجمه شود - به پدرم دستياری کنم. بنابراين

کردم، بلی. پرسيد:با من گفتگو می کرد. يک روز پرسيد مقاله ای که امروز برای روزنامه نوشته ام خواندی؟ عرض 

که به يک زبانی حالی کنم کهدانستی چه تمهيد مقدمه ای می کنم ؟ من در جواب تامل کردم. فرمود مقدمه می چينم برای اين 

آن لطائف الحيل میکشور قانون الزم دارد. مقصودم اين است که اين حرف را صراحتا نمی توانست بزند و برای گفتن 

د که صدراعظم بود و اوبايست به کار ببرد، همين قدر را هم که می توانست بگويد به پشت گرمی مرحوم امين الدوله بو

اسی واقع شد. اين بودخود متجدد و قانون خواه بود. اين واقعه و سوال و جواب دو سال پيش از تاسيس مدرسه علوم سي

 که مربوط به اين قانوناحوال دولت يعنی حوزه ای که در آن قانون عرفی بيشتر به کار بود. اما قانون شرع و حوزه ای

، چون خود آقايان مطلعاست در چه حال بود؟ اگر بگويم شرح آن بی حد شود، لهذا از گفتن آن می گذرم. حاجتی هم نيست

هستند، و در ضمن مطالبی هم که بعد خواهم گفت به بعضی نکته ها بر خواهيد خورد.

 هم آواز شدند وپس از روزنامه «تربيت» روزنامه های ديگر نيز ظهور کرد. روزنامه های فارسی خارجه هم با ما

] تا زمان مظفرالدين شاه درغوغايی بلند شد اول نتيجه ای که حاصل شد مسئله تاسيس مدارس بود. البته می دانيد [تعليمات

 خان امير نظام [اميراين کشور منحصر بود به مدارس قديمی طالب، و يک دانشکده دارالفنون که از تاسيسات ميرزا تقی

الفنون تاسيس کرده بود. از اينکبير] بود، و يک دانشکده موسوم به مدرسه نظام که نايب السلطنه کامران ميرزا به تقليد دار

گذشته جز مکتب های سر گذرها چيزی نداشتيم.

 ناحيه دولت. اولاز سال سوم مظفرالدين شاه شروع به تاسيس آموزشگاه های جديد شد، اما از ناحيه مردم، نه از

 داير گرديد برای تربيت١٣١٧آموزشگاهی که دولت تاسيس کرد همين دانشکده علوم سياسی بود که چنانکه گفتيم در سنه 

ی عبارت بود از:اعضا به جهت وزارت امور خارجه، مدت تحصيل اين مدرسه را چهار سال قرار دادند و مواد تحصيل

 [اقتصاد]. پس چنان که میتاريخ و جغرافيا، ادبيات فارسی، زبان فرانسه، و فقه، و حقوق بين الملل عمومی، و علم ثروت

ه هنوز دبيرستان ها به جايیبينيد مدرسه علوم سياسی، هم کار شعبه ادبی دبيرستان را می کرد، هم کار دانشکده را، چون ک

سی بود و ليکن علومنرسيده بودند که محصلين برای تحصيالت عالی تهيه نمايند، و اين مدرسه هر چند برای علوم سيا

زم است، ادبيات فارسیمزبور بدون تاريخ و جغرافيا فهميده نمی شود. زبان فرانسه هم که برای اعضای وزارت خارجه ال

 ما رو به انحطاطهم که برای همه کس ضرورت دارد خاصه اين که کم کم احساس می شد که معرفت به ادبيات در کشور

ز علوم سياسی به فقه ومی رود. اين بود که در مدرسه علوم سياسی اين درس های مقدماتی را هم مجبور بودند بدهند. ا

 بيش از چهار سال هم نمیحقوق بين الملل عمومی اکتفا کردند، چون اوال در چهار سال پيش از اين کاری نمی شد بکنند، و

د درس بدهند چه شعب راخواستند دانش آموزان را نگاه بدارند، ثانيا از شعب مختلف علم حقوق و سياسی اگر می خواستن

انيان آموختن بی ثمر بود.می بايست اختيار بکنند در صورتی که کشور در واقع قانون نداشت، قوانين اروپا را هم به اير

 ------------

ها دسيسه و مشکالت با بردمي، کار به احليل لطائف کردمي،کشمکشها. گرفت اجنام آسانی به[ عرفی قوانني تدوين ]کارها اين نکنيد تصور...

با آ�ا خمالفت و ابطال در و کردند بلند قوانني� نسبت را شريعت �اق... مقدسني که اين مجله من. بدهم شرح نيست مجالکه کردمي تصادف
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...نوشتند ها رسالهو زدند حرفها شريف شرع

)(بخش های از متن

------------

کرد اما يقين داشته باشيدبا مزه تر از همه چيزی است که اگر بگويم از بس با اوضاع امروزی متفاوت است باور نخواهيد 

غه هم ندارم، و آن اينکه کامال مطابق واقع است. اوال من هيچ وقت خالف واقع نمی گويم سهل است عادت به اغراق و مبال

و مرحوم مشيرالدولهاست که تدريس علم فقه در مدرسه علوم سياسی مشکالت و محظورات داشت، و اگر آن موسسه دولتی، 

ن مدرسه قرار دهند و آنوزير امور خارجه و صاحب استخوان نبود، يقينا ممکن نمی شد که درس فقه را جز مواد تدرسی اي

که به عقيده آقايان علما [=را عملی کنند. حاال شايد نمی توانيد حدس بزنيد که اين اشکال از چه بابت بود. از بابت اين 

ه بايد آخوند باشد، درروحانيان] تدريس فقه می بايست به مدارس قديم و طالب اختصاص داشته باشد، يعنی فقيه بالضرور

وی نيمکت و صندلیآموزشگاهی که شاگردانش کالهی بلکه بعضی از آنها فکلی و بعضی از معلمين آن فرنگی بودند و ر

می نشستند چگونه جايز بود درس فقه داده شود؟

زء موارد تدريسباری، از دولت سر تغيير احوالی که در آن چند سال آخر روی داده بود همين قدر درس فقه را ج

د که معلمی فقه را در اينآموزشگاه قرار دادند و غوغايی بلند نشد و چماق تکفير پائين نيامد، اما کسی هم حاضر نمی ش

 علوم سياسی برای فقيهآموزشگاه قبول کند. باالخره به تدابير و لطائف الحيل، و به عنوان اين که درس فقه در مدرسه

کنند به مسائل شرعی کهتربيت کردن نيست بلکه مقصود اين است که محصلينی که بالمآل به ممالک کفر ماموريت پيدا می 

ای ديگر باشد، آخوندی رادانستن آن برای هر مسلمانی فرض است آشنا باشند، و ثواب آموختن اين مسائل کفاره گناه درسه

د، و آموزشگاه به کارکه آدم خوب مقدسی بود راضی کردند که معلمی فقه را قبول کند و اين مشکل به اين ترتيب حل ش

افتاد، و چند سال بر اين منوال گذشت.

ر و مشيرالملک يعنیرياست مدرسه با مشيرالملک بود و معاونت رياست، يا ناظمی، با مرحوم محقق الدوله امين دربا

دوره اکثر مرحوم شده اند.مرحوم مشيرالدوله اخير عالوه بر رياست آموزشگاه درس حقوق بين الملل هم می داد. معلمين آن 

ر اداره کردن آموزشگاهمشيرالملک در همان اوايل امر مامور وزير مختاری به دربار روسيه شد و محقق الدوله مرحوم د

رقرار شدم. پس از چندیمستقل گرديد. بنده هم بعد از فوت يکی از معلمين چون سّنم مقتضی شده بود به معلمی تاريخ ب

ردم، و بعد از وفات اومحقق الدوله هم به ماموريت رفت، و رياست آموزشگاه را به پدرم دادند و من هم معاونتش می ک

تمن الملک نيز ياد کنم که ازرياست به بنده تعلق گرفت، و در اين جا الزم است که از مساعدتهای جناب آقای پيرنيا يعنی مؤ

گرفتند.طرف پدر خود آموزشگاه را سرپرستی می کردند، و به عالوه تدريس علم ثروت را هم به عهده خود 

بود، و اول دفعه ای که علمپس اول دفعه ای که در اين کشور علم حقوق بين الملل تدريس شد توسط مرحوم مشيرالدوله اخير 

 ثروت به زبان فارسیثروت به توسط يک معلم ايرانی تدريس شد آقای مؤتمن الملک بودند، و اول کتابی هم که در علم

دارم که اين اولين کتابنوشته شد آن است که من برای دانش آموزان همين آموزشگاه از فرانسه ترجمه کردم، و خبر هم ن

اده بر طرف شود و اصولدومی پيدا کرده باشد، گويا انتظار داريم هرج و مرجی که امروز در امور اقتصادی دنيا روی د

علم ثروت معين گردد آنگاه در اين علم کتاب بنويسيم.

ه، يا به اقسام ديگر به دانشکدهاگر بخواهيم وقايع را به تفصيل بگويم و اسامی آقايانی که در آموزشگاه رياست يا معلمی کرد

 به اشخاص؛ پس بهخدمت کرده اند، ياد کنم، سخن دراز می شود و در اين گفتگو من نظر به وقايع ومطالب دارم نه

رای تکميل آن داشتم،اختصار گذارنيده عرض می کنم که از بدو امر که من در کار آموزشگاه دخيل شدم نقشه و طرحی ب

 يک دانشکده حقوقچون آموزشگاه علوم سياسی را ناقص می دانستم و ميل داشتم به قدری که ميسر می شود آن را به

ج سال رسانيدم، و آن را دونزديک کنم از جمله کارها که کردم اين بود که مدت تحصيل را زياد کردم و از چهار سال به پن
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ک از کالس هايی که بهدوره کردم: يک دوره مقدماتی، و يک دوره مؤخراتی، و بنابراين گذاشتم که دانشجويان به هر ي

مؤخراتی داشته باشد بآنموجب امتحان برای آن مستعد هستند بتوانند وارد شوند، و اگر هم قوه ورود به کالس اول دوره 

ند و ما از سنوات دورهکالس پذيرفته شوند، و مقصود از اين ترتيب اين بود که چون دبيرستان ها ترقی کنند و مکمل شو

اصل شد و ليکن پس از آن بودمقدماتی مستغنی شويم از آنها کسر کنيم و به دوره مؤخراتی بيفزاييم، و همين مقصود بعدها ح

زشگاه را با دلتنگیکه من خدمت اين موسسه را ترک کرده و به خدمت ديگر مشغول شده بودم؛ و از شما چه پنهان آمو

شگاه مزبور آن قسم کهترک کردم نه دلتنگی از کسی، بلکه از اوضاع که محيط آن زمان برای ترقی معارف و تکميل آموز

 اضافه کردن معلم مستلزممن مايل بودم مساعد نبود. برای توسعه آن و اضافه کردن مواد تدريس معلم های اضافی داشتيم،

اه را بيفزايد، اگر هم میاضافه کردن مخارج اين آموزشگاه می شد و دولت آن زمان فقير بود و نمی توانست بودجه آموزشگ

طول انجاميد و آرزوهایتوانست مخارج ديگر را واجب تر می دانست، بنابراين ترقی و تکميل آموزشگاه خيلی به تأنی و 

يخچه دانشکده باقیما به صورت حصول نپيوست... برويم بر سر تاريخچه حقوق که در ضمن آن چند کلمه ای که از تار

مانده است گفته خواهد شد:

تحقيقات طوالنی وتاريخ حقوق در ايران چنان که در کشورهای متمدن ديگرمی کنند شايسته است که مورد مطالعه و 

قه نقالی که برای شما بهموضوع کتاب های مفصل باشد و يکی از مواد تحصيلی اين دانشکده بشود، اما من در اين چند دقي

ره خودمان برای شما خواهمعهده گرفته ام البته نمی توانم به اين کار بپردازم و فقط چند کلمه ازين موضوع راجع به دو

 در اوضاع اين کشورگفت، و آن اين است که بنابر همان اصولی که در اول اين صحبت به آن اشاره کردم، سی سال پيش

تغيير وضع کلی روی داد که منتهی به تاسيس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطيت دولت گرديد.

 اساسی شد و يکقضيه مفصل و از موضوع صحبت ما خارج است. آنچه مربوط به ماست اين است که کشور دارای قانون

دو سه سال اول اين دورهقسمت از حقوق عمومی داخلی ايران چنان که درس آن را خوانده ايد تنظيم و تدوين گرديد و در 

 از آن تغيير وضع،جديد مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفين بودند، و با آن که اصل مقصود

د، تا اين که سلطنتاستقرار عدالت، تشخيص حقوق و جريان دادن آن بود مجال نشد که در اين زمينه کاری صورت بگير

رسيد، و موقع شد که بهمفتضح محمد علی ميرزا – چنان که مطلع هستيد – خاتمه يافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا 

دليه صورت بگيرد.اصل مطلب يعنی تاسيس و تثبيت حقوق پرداخته شود و سزاوار اين بود که اين کار توسط وزارت ع

داده بودند، اما نمیوزارت عدليه هم تاسيس شده بود، چند محکمه هم برای رسيدگی به دعاوی مردم بر يکديگر تشکيل 

دولت ورجال مملکتتوانيد تصور کنيد که چه مشکالت الينحل در کار بود. اوال حصول اين مقصود متوقف بود بر اينکه 

 و متنفذين کشور بودند بهطرفدار عدليه ومقّوی آن باشند، متاسفانه و برعکس بود زيرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال

رم باشد مدعيان ايشانزور و غصب و اجحاف اموالی بدست آورده بودند و می ترسيدند که قوه قضائيه کشور مقتدر و محت

تا می تونستند در ضعيف و بیآن اموال را از دست آنها بيرون آوردند، بنابراين از قوه قضائيه تقويت نمی کردند سهل است 

 نظر کنم. مشکل دومآبرو کردن و خرابی آن می کوشيدند و شرح اين قسمت هم به قدری طوالنی است که بايد از آن صرف

 آنها را فاقد بوديم. اوالاين که تاسيس و تشکيل يک قوه قضائيه خوب مقتدر محترم حتما و بالضروره لوازمی دارد که همه

دولت ما در حال افالسداشتن يک بودجه کافی و رسانيدن حقوق صحيح منظم به قضات و کارکنان عدليه بود و حال آن که 

و کارکنان خوب بود کهبود و اگر هم می خواست برای عدليه بودجه صحيح تنظيم کند نمی توانست. شرط دوم داشتن قضات 

انينی که بر طبق آنجای آن هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همان است که موضوع گفتگوی ماست يعنی داشتن قو

بود.قوه قضائيه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر نمايد و ليکن حصول اين شرط اهم از همه مشکلتر 

ست؛ اگر بگوييد کامال حق باخواهيد فرمود پس عدليه ما آن زمان به قول موالنا جالل الدين: شير بی دم و سر و اشکم بوده ا

 نه قوانينی در دستشماست. عدليه ای که نه اعضا خوب داشته باشد، نه اعضا آن مواجب و مقرری صحيح داشته باشند،

عدليه مخالف بودند برای مخالفتداشته باشند که بر طبق آن محاکمه کنند چه خواهد بود، و همين بود که متنفذين که اساسا با 

ر عاقل و افراد ملتخود وسايل خوب هم به دست می آوردند و عدليه را ظلميه می خواندند، اال اين که اگر رجال کشو
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اسباب کار برای او فراهم کرد وهوشيار بودند می فهميدند که عدليه اگر هم بد باشد آن را ضعيف و بی آبرو نبايد کرد، بايد 

تقويت نمود تا خوب شود.

به واسطه فقر ملت درباری، حاال شايد بفرماييد بودجه نداشتن به واسطه فقر دولت در مال بود، و اعضا خوب نداشتن 

سی ممانعت می کرد.رجال، اما قوانين داشتن چرا مشکل بود. سببش چيزی بود که از تدريس درس فقه در دانشکده سيا

 روز در حکومتحکومت واقعی را علمای دين حق خود می دانستند و نمی خواستند از دست بدهند، در صورتی که هر

آنها بيرون میخودشان احکام ناسخ و منسوخ صادر می کردند، و اگر عدليه صحيح درست می شد يا حکومت از دست 

آنها بود.رفت يا مجبور می شدند با قيد به نظامات و اصولی حکومت کنند، آنهم منافی با صرفه و مصالح 

امی را که صادر می کردندمخالفت آقايان با حکومت قانون چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مديدی محاکم عدليه احک

اپرت به مقام وزارتحکم نمی ناميدند و جرات نمی کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند، و رای خود را در دعاوی ر

عنوان می کردند.

 می شويد که بهانه اين بود که باری در اين زمينه هم اگر بخواهيم وارد بشويم وقت می گذرد. از همين اشاره که کردم ملتفت

وان ناميد. اين بود که دربا وجود قانون شرع، قانون ديگر محل احتياج و جايز هم نيست و حتی چيز ديگر را قانون نمی ت

دا کند.مجلس شورای ملی وضع قوانين برای عدليه مشکل بلکه محال بود يعنی عدليه نمی توانست اساس پي

ان دو سنگ آسيا گرفتاراز آن طرف اقتضای روزگار و عقيده متجددين قانون را الزم می دانست، و وزير عدليه بيچاره مي

د که عدليه محتاج به قوانينیبود، باالخره مرحوم مشيرالدوله اخير که وزير عدليه شد، تدبيری انديشيد و در مجلس عنوان کر

بلکه قرنها طول می کشد، ازاست و آن قوانين مفصل است، و اگر بخواهيم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانيم سال ها 

وانين بد بگذرانيم، بهتر آناين گذشته ما که در اين طريق جديد تازه کاريم در وضع قوانين ممکن است اشتباهات بکنيم و ق

 می کند، مطالعه و تصويباست که مجلس به کمسيون عدليه خود ماموريت بدهد که قوانينی را که دولت برای عدليه پيشنهاد

و پس از تنقيح و تهذيب بهکنند و پس از تصويب کمسيون آن قوانين موقتا در عدليه مجری باشد و به آزمايش گذاشته شود، 

لس قبول شد، امامجلس پيشنهاد شود و به تصويب رسيده صورت قانونيت پيدا کند. اين طريقه به زحمت زياد در مج

مشکالت کميسيون هم کمتر از خود مجلس نبود.

مل آمد مبادا حکومتخالصه با مرارت و خون دل فوق العاده و با رعايت بسيار که نسبت به نظرهای آقايان علما به ع

 عدليه ايران دارای محاکمشرعيه از ميان برود، اول قانونی که از کميسيون گذشت قانون تشکيالت عدليه بود که بر طبق آن

ول محاکمات حقوقی بود کهصلح و محاکم استيناف و ديوان تميز و متفرعات آنها گرديديد و دوم قانونی که گذشت قانون اص

يت نيافته بود تا اول سالتهيه آن را مرحوم مشيرالدوله ديده و زحمت گذراندنش را از کمسيون کشيده بود، اما هنوز رسم

ن سال پيش نوبت اولی که من وزير عدليه شدم آن قانون را به رسميت رسانيدم و حکم به اجرای آ٢۵ قمری يعنی ١٣٣٠

دادم.

ند ديوان تميز رامن در وزارت عدليه مدتی نماندم ولی چيزی نگذشت که چون بر طبق همان قانون تشکيالت می خواست

 به وسيله ديوان تميز بهتاسيس کنند تکليف رياست آن را به من کردند و پذيرقتم و همان قانون اصول محاکمات حقوقی را

کمسيونی تشکيل داده به تهيهجريان انداختم. آن گاه با مرحوم مشيرالدوله و آقای حاجی سيد نصرهللا تقوی و دو سه نفر ديگر 

عطيل بود، و آن تعطيلو تنظيم قانون اصول محاکمات جزايی پرداختيم، و اين کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی ت

 قانون اصول محاکماتقريب سه سال طول کشيد ومجددا منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بين الملل. معهذا وقتی که ما

جزايی را تمام کرديم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جريان انداختيم.
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، با مشکالت و دسيسه هااما تصور نکنيد اين کارها به آسانی انجام گرفت. کشمکشها کرديم، لطائف الحيل به کار برديم

شريعت را نسبت بهتصادف کرديم که مجال نيست شرح بدهم. من جمله اين که مقدسين، يعنی مزدورهای (آنان)، چماق 

که از جمله به خاطر دارم کهقوانين بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شريف حرف ها زدند و رساله ها نوشتند 

ردن آنها فراموش شده بوديکی از آن رساله ها اول اعتراض و دليلش بر کفری بودن آن قوانين اين بود که در موقع چاپ ک

که ابتدا به بسم هللا الرحمن الرحيم بشود.

د اساس کار خراب نشد.با اين مخالفت ها و ضديت ها و شيطنت ها مقاومت کرديم، و چون اقتضای روزگار تغيير کرده بو

قوانين هنوز دست نزدهقوسهای صعود و نزول طی کرديم و به جزر و مدها دچار شديم اما غرق نشديم اال اين که به اصل 

د مربوط به اساس محاکمبوديم زيرا که قانون تشکيالت و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان که می داني

وری که بر زندگانیعدليه و عمليات آنهاست و فقط محاکمه را تنظيم می کند و حقوق اصلی مردم را بر يکديگر و ام

قوانين تجارت نيز متمم آناجتماعی حاکم است مشخص نمی نمايد، و اين اصول به قوانين مدنی و جزايی استقرار می يابد و 

آن قسمت در مقابلمی باشد، و ليکن تهيه اين قسمت و پيش بردن آن از آن قسمت اول هم مشکل تر بود زيرا که در 

م و قاعده در می آورد،معارضها و معترضها می گفتيم اين قانون نيست مقرراتی است که عمليات محاکم عدليه را تحت نظ

ر مقابل قانون شرع قانون وضعولی اگر می خواستيم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنيم هنگامه برپا می شد که د

لکه قرنهاست که قانونمی کنند هر چند در جواب اين اعتراضات حرف حسابی داشتيم و می گفتيم در امور جزايی سالها ب

ن و جنايت کاران نمیشرع درجريان نيست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظيم نکنيم معنی آن اين است که مجرمي

فتن و امثال آنها مداومت شود.يابد مجازات شوند، يا بايد درعمليات قديم يعنی گوش و دماغ بريدن و مهار کردن و آدم گچ گر

 به صورت قوانين امروزیو اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نيست فقط الزم است که آن قانون ماده بندی شود و

 شود. اما اين حرفها در مقابلتنظيم و تدوين گردد و به فارسی درآيد تا مردم تکليف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری

ا محرمانه شروعمردم مغرض و بی انصاف موثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی داشت. اين بود که اين قسمت ر

تی که می کشيم هيچ وقت بهکرديم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شديم، در حالی که اطمينان نداشتيم که زحم

 کلی برگشت، هم اساسثمر برسد و به موقع عمل بيايد. خداوند ياری کرد تا مقداری از اين کار صورت گرفت و ورق به

می خواستيم درست کنيم علنی وعدليه از نو ريخته شد و هم قوانين تکميل و تجديد شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتياط 

 آن که من چانه ام تازهآشکارا صورت گرفت و قوانينی تنظيم شد که امروز در دست داريد و به شما تعليم می شود، و با

 کارها دخيل بوده اند تقديرگرم شده متاسفانه وقت گذشته است که باز به شرح و بسط پيردازم و از زحمات کسانی که در اين

کنم.

------------

جواب در چند هر کنند می وضع قانون شرع قانون مقابل در که شدمي برپا هنگامه کنيم بلند را مدنی قانون و جمازات قانون نغمه خواستيم میاگر... 

تنظيم امروز برای جمازاتی قانون اگر و نيست، درجريان شرعقانون که قر�است بلکه ساهلا جزايی امور در گفتيم می و داشتيم حسابی رفحتحتاعرتاضا اين

گچ آدم و کردن مهار و بريدن دماغ و گوش يعنیقدمي درعمليات بايد يا شوند، جمازات يابد منی کاران جنايت و جمرمني که استاين آن معنی نکنيم

...شودمداومت آ�ا امثال و گرفنت

)(بخش های از متن

------------

اين بيانات اين نبود کهبه عالوه اين قسمت ديگر جزء تاريخ نيست، وقايع روز است، و خودتان می دانيد و غرض من هم در

و برای تکميل مرام يکاشخاص را معرفی کنم، و از هر کس اسم بردم از ناچاری بود که تاريخچه ام ناقص و ابتر نشود 

رات ديگر، عالوه بر تهيهکلمه ديگر مانده است که بگويم و آن اينست که برای استحکام اساس قوه قضائيه، و همچنين ادا

انشکده حقوق بود که ازقوانين تربيت اشخاص الزم بود، و بهترين وسيله برای اين کار تکميل آموزشگاه علوم سياسی و د

 شد. وزارت عدليه يکدير گاهی منظور نظر بود، و باالخره در حدود پانزده شانزده سال پيش به اين کار هم دست برده
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ن آموزشگاه علومآموزشگاه حقوق تاسيس کرد و پس از سه چهار سال چنين به نظر رسيد و حق همين بود که جدا بود

تهای مقدماتی را هم بهسياسی و آموزشگاه حقوق از يکديگر معنی و لزوم ندارد، پس آنها را با هم ترکيب کردند و قسم

زشگاه به وزارت معارف منتقلواسطه اين که دبيرستانها توسعه يافته بود ديگر محتاج اليه ندانستند و موقوف کردند، و آمو

ر رفت، و اميد وارم باشد و به صورت حاليه در آمد، و اخيرا اسم آن دانشکده حقوق شد و يک شعبه از دانشگاه به شما

زوده شود، و دانشکدهتوجهاتی که در اين دوره نسبت به ترقی معارف می شود روز بروز بر توسعه و تکميل دانشکده اف

که بايد باشد به قوانينحقوق ما يک فاکولته حقوق حسابی شود. و از اين نکته غافل نشويم که دانشکده حقوق اگر چنان 

کشور خدمت شايان می تواند بکند.

 که در دانشگاه تنها تعليمبه خاطر بياوريد که دو سال پيش موقع افتتاح شورای دانشگاه در بيانات خود خاطر نشان نمودم

 را نبايد عهده دار باشد بلکه بايدعلوم نبايد بشود بلکه تکميل علوم هم بايد بشود. دانشکده حقوق تنها علم حقوق، يعنی قوانين

 که در آنها هست معلوم وعلم به قوانين و حقوق را تکميل کند، يعنی در قوانين کشور مطالعات نمايد و معايب و نقايصی

ن گفتگو اشاره کردم اوضاعمقامات مربوطه را متوجه سازد تا به رفع معايب و نقايص بپردازند، زيرا چنان که در آغاز اي

نمی توان معتقد شد که قانوندنيا و زندگانی بشر دائما در تغيير و تحول است و قوانين هم همين حالت را دارند و هيچوقت 

ب علم و معرفتیموجود کامل و بی عيب و بی نقص است، و ليکن البته وضع قانون خوب و اصالح قانون ناقص و معيو

 نرسيده ايد بايد خود راالزم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق بايد تحصيل شود، تا وقتی که در علم حقوق به آن مقام

ناقص بدانيد وليکن اميدوارم که ناقص نمانيد.

 

 

 

:کن پيدا را مطلب اين
http://www.voanews.com/persian/news/iran/Froughi-2011-11-11-133705093.html
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