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را نشان دهد؟  انیشاد، زنده دل دکتر کاتوزمقام و منزلت استاد روان تواندیم يچه کار

خود به دانش پرداخته است را  یکه در همه دوران پر ارج زندگانرا  ياستاد گاهیجا
 کیکه شاگرد استادان بزرگ و در  را که در خور باشد؟ او ساخت انینما دیچگونه با

 يکه به جا یکس يمایشناساند؟ س دیکالم، استاد استادان بوده و است را چه گونه با
ژرف  يهاپژوهش و آموزش، نگارش کتب اثرگذار و مقاله ،یه طلبو جا يثروت اندوز

 یکسان ژهیو بو گرانیکرده بود، در نظر د شهیرا پ يداده و شاگرد و استادپرو حیرا ترج
 ندگانیشود؟ آ انینما دیاند، چگونه بارا خوانده ياند و تنها آثار ودهیکه او را ند

که  گریو چند پرسش د نیو چند نند؟یبیرا در چه م انیاستاد دکتر کاتوز يرگذاریتاث
که ذهن جستجوگر  یآنها بوده است؛ پاسخ يبرا یپاسخ افتنینگارنده همواره به دنبال 
پرسشها،  نیبه باور نگارنده، تنها راه پاسخ گفتن به ا .را قانع کند انیپژوهشگران و دانشجو

دادن به آن در همه کارها و  تیلواستاد است؛ دانش و او ریتالش و کوشش در راه و مس
گرفته شد  میسالگرد رحلت استاد، تصم نیبزرگداشت هشتم يگونه بود که برانیا .امور

نبود  نیهدف ا .شود نیو تدو هیداشت مقام استاد تهپاس ياز مقاالت برا ياتا مجموعه
و چه  اتیمقاله به استاد را چه در زمان ح يبخت اهدا نیاز ا شیکه پ یکه الزاما از کسان
کار  نیا يداشته اند، برا میمستق يشاگرد ایبه واسطه ارادت و  شان،یپس از رحلت ا

دانند یم دیکه خود را شاگرد استاد فق یبار کوشش شد، از کسان نیدعوت شود بلکه ا
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 انیهم در م يگریبار، مقصود د نیا نیهمچن .کش کنندشیو پ هیته ياخواسته شود مقاله
 هیتوج«که استاد در کتاب  ياوهیو نقد آن با همان روش و ش ییقضا هیبود؛ پرداختن به رو

کوشش شد  .آن هیو هم توج ییقضا هیاند. هم نقد روبه کار برده »ییقضا هیو نقد رو
 یتوسط کسان یو هم در کار علم ییقضا هیرو هیهم در نقد و توج انیاستاد کاتوز شهیاند
دانند، یخود را شاگرد استاد م یاند ولرا نداشته شانیمحضر ا میدرك مستق قیبسا توفياکه 

 انیو در م رانیدر دانش حقوق ا انینشان داده شود که استاد کاتوز گریتا بار د ابدیادامه 
 رانیچکاد حقوق ا نیاست و همواره چون دماوند بلندتر دیدانان، زنده و جاوحقوق

پژوهشگران  انیآن م عیها و توزیأکار انتخاب ر اهداف، نیبه ا دنیرس يبرا .خواهد ماند
و  انیاستاد کاتوز گاهیاز نظر نگارنده، نشان دهنده ارج و جا نیبه سرعت انجام شد و ا

و  هیتوج يمجموعه برا نیکه در ا ییهایرا .است يآن در دل دوستداران و ينفوذ معنو
شده و اگر خوانندگان  نشیمقدمه گز نیشده، عمدتا به انتخاب نگارندة ا دهینقد برگز
 شتریب هایرأ کینییحقوق آ ای یدادرس نییها در حوزة حقوق آیأکه شمار ر نندیبیمحترم م
 نیا يهایرأ يمحتوا یکل يبند میتقس کیدر  .، علت همان نگاه نگارنده بوده استاست

 کینییو حقوق آ یدادرس نییحقوق آ :کردشود به دو دسته بخش یرا م ییمجموعه اهدا
دسته اول خود به  يحقوق ماهو ياجرا يبرا ییقضا يهاو چاره یدادرس نییحقوق آ

انتقال  ؛يأنواع دعاو ت؛ی: (صالحیدادرس نییحقوق آ :شده است میتقس گریچند بخش د
حقوق  -) تیامر قضاوت شده؛ طرق شکا ؛ی: (حقوق اساسیدادرس نییحقوق آ -دعوا) 

به  زیدسته دوم ن نی: دادسرا). همچنیدادرس ينهاییحقوق آ -ي: (داوریدادرس يهانییآ
حقوق  -عقود و قراردادها)  ؛یمدن تی(مسول یحقوق مدن :است میبخش قابل تقس نیچند

حقوق خانواده؛  يدعاو یدادرس نییآ ؛یخصوص المللنیخانواده (حقوق اثبات؛ حقوق ب
 یحقوق اجتماع -حقوق شرکتها) ؛ي(عالمت تجار یحقوق بازرگان -فرزند و پدر و مادر)

ها تالش شده، هدف نوشته نی). در همه ايشهردار تیدر حقوق کار؛ مسول مهی(حق ب
 ییو قضا یحقوق يکه حل پرسشها و رفع چالشها ییقضا هیو نقد رو هیاستاد در توج

شده در  ینقد و بررس يهایکه خوانندگان با مطالعه رأ ياکار باشد به گونه ياست، مبنا
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آشنا شوند و هم  رانیا ییموجود در نظام قضا يهایاز کاست ینوشته، هم با برخ نیا
مردم در  يکه به پرسشها ییبه عنوان جا ییقضا هیجبران آنها را بشناسند. رو يراهکارها
نو در  يپرسشها دیتول يست براا یشود، جوالنگاه بزرگیآنان پاسخ داده م يقالب دعاو

از آن به سبب کم  یدارند که بخش ازین زینو ن يپرسشها، به پاسخها نی. ایهر نظام حقوق
 یحقوق نیاز نگاه دکتر ییقضا هیو نقد رو هیبا توج دیبا ،ییکار قضا یعیطب يتهایمحدود
تالش  انیاستاد دکتر کاتوز شۀیاز اند یدانان با تاسباور نگارنده اگر حقوق به .شودتأمین 

کنند و با پاسخ دادن به  يجار رانیحقوق ا کریپ يهاکنند خون حقوق زنده را در رگ
شوند، در راه استاد در علم حقوق  ییایموجب تداوم حرکت و پو ییقضا نظام يپرسشها
استاد در نگارنده پژوهشگران را به مطالعۀ مقاالت اهدا شده به  اند.قدم گذاشته انیکاتوز

 جانبنیکه در نگارش مقاالت دعوت ا یکند و از همه همکارانمجموعه دعوت می نیا
 هیریتحر أتیواجب است تا از ه سندهیبر نو نیهمچن .کندتشکر می مانهیصم رفتندیرا پذ

را داشته باشد که  یکمال سپاس و قدردان ییآراء قضا لیدو فصلنامه نقد و تحل ریو سردب
 ینگاه و کار، گام بزرگ نیآنها را به سرعت انجام دادند و با ا يت و داورمقاال رشیکار پذ

 برداشتند. انیبزرگداشت مقام استاد دکتر کاتوز يبرا
 


