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 ییقضا آراء نقد ابتکار
 انیکاتوز دکتر استاد درگذشت سالگرد نیهشتم مناسبت به ادداشتی

 امیر حسینآبادي1 

 
 از شیب که داد دست از را ياستاد رانیا یحقوق جامعه 1383 سال ماه وریشهر 11 روز
 فیتأل. کرد حقوقوعلم شرفتیپراه در میتعل و قیتحقصرف خودرا يگرانبها عمر سال60

 جزو آنان از يتعداد که دانشجو هزاران تیوتربمیتعل مقاله، صدها گرانبها، اثر50 حدود
 . است آن حاصل هستند، کشور برجسته دانانحقوق و قضات و حقوق در آور نام استادان
 با بود زمان هم حقوق علم در انیکاتوز دکتر رشد و لیتحص دوران که نماند ناگفته
 استاد ،یسنگلچ اهللاتیآ ،يدفتر نیمت دکتر ،یامام حسن دیس چون هم یاستادان حضور
 هر که يگرید استادان و دیعم یموس دکتر گان،یشا دکتر ،یسنجاب دکتر ،یشهاب محمود

 . بودند خود به مربوط رشته در یدرخشان ستاره کی
 بزرگوار پدر يهایراهنما و قیتشو و علم به انیکاتوز دکتر روانشاد یذات عالقه و استعداد

 لیتشک ياعضا از یکی و يدادگستر مشهور يوکال از که یتهران ابوالفضل مرحوم شانیا
 هیاول و يمرکز هسته تیجمع نی(ا است بوده یشمس 1300 سال در وکال یتجمع دهنده
 توسط حقوق رشته انتخاب و عالقه در یفراوان تأثیر.) شد يبعد يسالها در وکال کانون
 . است داشته انیکاتوز دکتر
 یتهران یعل محمد مرحوم شانیا يعمو شنهادیپ به شد ياجبار یخانوادگ نام که بعدها
 انیکاتوز دکتر یگرام همسر پدر و عمو انیکاتوز یعل محمد. دندیبرگز را انیکاتوز لیفام

                                                           
 .دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. استاد 1
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 و داشته مراوده خواه مشروطه سران با و بوده تیمشروط دوران برجسته رجال از
 عنوان تحت که است کردهیم ادداشتی مشروطه انقالب از را خود روزانه مشاهدات

 در انیکاتوز ناصر دکتر استاد فاضالنه مقدمه و کوشش به رانیا تیمشروط انقالب خیتار
. است تیمشروط دوران معتبر و مهم منابع از یکی که شد منتشر و چاپ 1388 سال
 يپهلو و قاچار دوران یاسیس ،یفرهنگ رجال از انیکاتوز یمحمدعل مرحوم آن بر عالوه
 یندگینما به پنجم دوره دو و تهران مردم یندگینما به اول دوره در شانیا. است بوده اول
 سیرئ زین سال چند و است شده انتخاب یمل يشورا مجلس در زیتبر مردم طرف از

 . است بوده دارالفنون مدرسه
 قول به. دیدرخش و کرد رشد و گشور جهان به چشم ياخانواده نیچن در انیکاتوز دکتر
لسان گفته به که شد تابناك يگوهر »بودند نید عالمان وا لهیقب همه« يسعد االجلخیش
 لوءلوء یگل و سنگ هرورنه  /ضیف قابل شود که دیابب پاك گوهر« رازیش خواجه بیالغ

 . نشود مرجان
 .باد ندهیپا راهش و شاد وانش

 از که بود حقوق کرده لیتحص هزاران رابطه همان ابتدا در استاد با نگارنده ارتباط اما
 اند. کرده استفاده شانیا پربار يکالسها از و برده ضیف شانیا وجود برکت
 کنکور در بعد سال. کردم شروع تهران بخش يدادگاهها در را ییقضا کار 1352 سال
 سیتدر یمدن تیمسؤول دوره، نیا در استاد. شدم رفتهیپذ یخصوص حقوق سالنسیل فوق

 انیدانشجو با استادان ارتباط معمول طوربه انیدانشجو اندك تعداد بهتوجه با کردندیم
 و مشکالت یدرس سئواالت بر عالوه نگارنده که خصوص به. شودیم ترکینزد و شتریب

 راه لطف تینها با و کردمیم مطرح شانیا با را ییقضا يهاپرونده از یبعض معضالت
 . دادندیم ارائه حل
 نقد« عنوان تحت ينهاد ای و موسسه جادیا استاد مهم يهادغدغه از یکی دوران، همان از
 که 1366 سال در دارم خاطر به. کردندیم مطرح شهیهم که. بود »ییقضا هیرو یبررس و
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 مسؤوالن با نهیزم نیا در را استاد دغدغه و نظر داشتم، اشتغال هییقضا قوه یحقوق اداره در
 نیتحس و استقبال یهمگ. کردم مطرح هییقضا قوه یحقوق معاونت و یحقوق اداره وقت
 اتیضرور از که یحقوق معاونت در ينهاد نیچن لیتشک بودجه نبودن عدر به کنیل کردند
 . نگرفت سر بود

 راه را ییقضا هیرو یبررس و نقد و نهاد یخصوص طور به تا افتادند فکر به سرانجام
 ،داشتند یمال امکانات که یمندان عالقه و يدادگستر يوکال از نفر چند با. کنند يانداز

آراء  که ییفضال و استادان به و شود گرفته ياهینشر ازیامت و هیته يابودجه تا شد مذاکراه
 نییتع امنا أتیه شد، هیته هم يااساسنامه. شود پرداخت الزحمهحق کنند یبررس و نقد را

 . افتین تحقق استاد نهیرید يآرزو و دینرس جهینت به هم آن اما شدند

 مهم آراء از يرأ چهل حدود و دندکر اقدامیی قضا آراء نقد به شخصاً شانیا سرانجام
 1378 سال در و دندکر لیتحل و نقد را یعموم أتیه و کشور یعال وانید دادگاهها،

 . شد منتشر عنوان نیهم با یکتاب
 ارکپشت و همت با رانیا قانون و حقوق پژوهشکده که است یخوشوقت یبس يجا اکنون
 لیتحل و نقد دوفصلنامه نیدوم شان،یا یگرام همکاران و زادهشیدرو محمد يآقا جناب
 نامهژهیو انیکاتوز دکتر دیفق استاد درگذشت سالگرد نیهشتم آستانه در را ییقضا آراء
 ستهیشا اقدام نیا از استاد روان نیقی و قطع طور به. کنندیم منتشر را شانیا به ییاهدا
 قانون و حقوق پژوهشکده محترم مسؤوالن از خود سهم به جانبنیا. شد خواهد شاد
 . دارم کرانیب سپاس رانیا

 


