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و رسالت  ییقضا يرأ لیدر نقد و تحل انیگامی استاد کاتوزپیش لتیفض
 اکنون

 1زادهشیمحمد درو

 3مالک ابن»/ 2تفضیال/ مستوجب ثنائى الجمیال زیحا بسبقٍ هوَو «

 : مقدمه

 تیبا محور یآثار علم يداریدر پد انیگامی استاد کاتوزنوشتار ضمن اشاره به پیش نیدر ا
با  »فضل تقدم«دو مفهوم  انیم ییبه تفاوت معنا شودیم يااشاره »ییو نقد آراء قضا هیتوج«
سوال مطرح  نیاعالم وا انیمختص استاد کاتوز وهیش نیدر ا »فضل تقدم«در ادامه  ،»تقدم فضل«
همواره  نهیزم نیدر ا »فضل تقدم«همانند  زین »تقدم فضل« ای »بودن نیبر« لتیفض ایکه آ شودیم

گرفته  جهیشاهد آورده شده و نت ای لیسوال سه دل نیخواهد بود؟ در پاسخ به ا انیبا استاد کاتوز
 انیپس از استاد کاتوز يبه نسلها تواندیم »تقدم فضل«و  »بودن نیبر« لتیکه فض شودیم
به  لیکه به منظور ن ستا آن رانیا یحقوق تیجمع يبرا »رسالت اکنون«و لذا  ابدی تصاصاخ
 بکوشند. ییآراء قضا لیدر نقد و تحل »فضل تقدم« گاهیو کسب جا »بودن نیبر« لتیفض

                                                           
 . قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران.1
 گامی، فضیلتی را حائز است که مستحق ثناي جمیل من است.. و او به خاطر پیش2
به ابن مالک، از  قمري، معروف 672. ابوعبداهللا، جمال الدین، محمد بن عبداهللا بن مالک طالع چیانی، متوفاي 3

بزرگترین علماي تاریخ علم نحو است. یکی از کتابهاي او در علم نحو، با نام الفیه یا الخالصه مشتمل بر هزار بیت 
عنوان شرح نوشته شده است و صدها عنوان مقاله و پایان 50شعر، در قواعد علم نحو است. بر این کتاب بیش از 

ترین منابع یر درآمده است. این کتاب در طول هشت قرن گذشته یکی از پایه اينامه در ارتباط با این کتاب به تحر
آموزشی در نظامهاي آموزشی سنتی حوزه علمیه بوده و در مدارس اسالمی از هند و پاکستان و عراق و اندونزي و 

 ابن معطی است.ایران رایج و فراگیر شده است. بیت مزبور از ابیات آغازین الفیه در مقایسه اثرش با الفیه 
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 : ییقضا آراء لیتحل و نقد با ارتباط در انیاکنون و انیکاتوز سهیمقا -1
فراوان شده  »ییقضا هیرو«و  »ییقضا يرا«به مقوله  یو پژوهش یعلم توجهاکنون 

 لیانجام نقد و تحل نهیزم ،یو عمل ییاجرا يهانامه وهیها و شنامهنییآ ،است. مواد قانون
در ارتباط با  يمتعدد اتیکتابها و نشر نیهمچناند. کرده جیو ترو لیرا تسه ییآراء قضا
 یانقباض يمخالفتها و نگرشها هرچنداست  آمده در ریتحربه  ییآراء قضا لینقد و تحل

 شیبا شتاب به پ ،ییو نقد آراء قضا لیاما کاروان تحل ،وجود دارد نهیزم نیا درگاه  زین
 تا گذارد،یم يجا به ییقضا آراء در ستیناشا و ستیشا مشاهده از یگزارشو  رودیم
 .شود ماندگار نیسرزم نیا یعلم خیتار دل در

و  با نقدرا در ارتباط يآثار يدآوریو پد زدکمر دامن همت به ان،یکه استاد کاتوزیدرزمان
مساعد  یقانون يهاتیظرفنه ،دنبال کرد ییقضاهیروهیو توج یدهو سامان ییقضايآرالیتحل

 آمده بود. دیپد نهیزمنیدر ا یقیمصادها و نمونهنهوجود داشت و  ياکنندهتیو حما

 آراء لیتحل و نقد در فضل و تقدم بودن شناور و انیکاتوز استاد تقدم فضل -2
 : ییقضا
 شانیبا ا ناً یقی ر؛یمس نیا ییدایگامی در پپیش لتیفض ایتقدم  فضلِ گذشت چهآن بنابر

 لتیفض«ل و فضتقدم  ای. اما آمیشناسیاو نم يپاهم  لتیفض نیرا در ا یاست و کس
 اتیو توسعه ادب یآثار حقوق يداریپد ایآ ؟بوده و خواهد بود شانیهم با ا »بودن نیبر

 دیخواهد رس شانیا يورز شهیبه عمق اند ییآراء قضا لینقد و تحل تِیبا محور یحقوق
  رفت؟ خواهد فزونتر هم آن از و
 سوال دارم.  نیبه ا مثبتپاسخ  يبرا لیدل سه
. مداشت فشانیعمر شر یانیپا يدر سالها شانیا محضردر  کهاست  ياخاطره ؛لیدل نیاول
ضمن  م،شده بود مشرفاز دوستان و همکاران به منزلشان  یبه اتفاق بعض که يروز

حقوق  انیدانش از يدیجد نسلشاگردان و  يداریاز پد شانیا ،صحبت در مباحث مختلف
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 جوان رانخودشان را به شاگردان و پژوهشگ دیکردند و ام ياظهار خشنود نیسرزم نیا
 فرمودند که:  و داشتندبا مسرت ابراز  ،حقوق عرصه

مندتر از من خواهند توان يافراد و دارند رو شیپبهتر  يریحقوق مس ينسل بعد ناًیقی«
 رما مجبو که بود ياگونه به طیشرا ،در زمان ما را؛ی. زدوارمیاز خودم ام شیب آنان. به بود
 1»میکن دایمحتوا را پ صعوبتو با  یسخت به یچاپ سنگ يکتابها هیدر حاش میبود

 فرمودند: زیآمطنز يلبخند با سپس
 نییپا ياو گاه از شاخه میشدیشاخه به آن شاخه م نیاز ا م،یرفتیاز درخت باال م دیبا«
 يهاوهیش اکنون. اما میرا بفهم یفقه نظر کیتا  میکردیسقوط م هو گا میدیپریم

اند و سرعت و سهولت افتهیتوسعه  یفقه و یحقوق يهاهینظر ،یمتون آموزش آموزش،
 2».است شده لیتسه یحقوق هاينظریه تأملو  لیتحل ،يریادگی

پژوهشگران حقوق داشتند  دیکه از نسل جد یآن است که استاد با شناخت ؛اول لیدلپس 
توسعه  به دیامدر حوزه حقوق و  ترمتقن و ترفاخر يآثار آمدن دیپد به بودند مطمئن

 داشتند.  ندهحقوق را در خود ز
فضل تقدم و  شهیهم: اگرچه گزارش نیا مطابقعلم است  خیگزارش تار ؛دوم لیدل
فضل « گاهچیعلم ه خیتار دراما  ،است بوده ینخود ستود گاهیدر جا »گامیپیش لتیفض«
 يدست باال«همواره به مصداق  استمانده ن یگذشتگان باق يبرا يابد لتیو فض »بدأت

 »فضل تقدم« همان نیا و میاها بودهشهیشاهد توسعه و تکامل اند ،»است اریدست بس
 .است گرفته یشیپ »تقدم فضل« بر که است

 و يخواستار به اگرچه مجموعه نیا. است آن رینظ ییهامجموعه و حاضر اثر ؛سوم لیدل
 است، آمده فراهم یمحسن حسن دکتر یعنی انیکاتوز استاد موفق شاگردان از یکی کوشش

                                                           
 . نقل به مضمون از جلسه حضوري نگارنده با استاد.1
 . همان.2
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 میمستق درك به موفق یسن لحاظ به که هستند يافراد مقاالت نیا سندگانینو غالب اما
 ریمس که هستند یشینواند و نوخواسته نسل همان نانیا. اندنشده انیکاتوز استاد محضر
 ادامه استاد راه که یعنی ن،یا و. انددانسته را آن قدر و گرفته یپ را استاد توسط شده آغاز
 و داردیم زنده را راه نیا تکامل و توسعه به دیام که است »داشتن ادامه« نیهم و دارد

 لیتکم يبرا اکنون که یتوجه و تکاپو به دیبا پس. اندینمایم امروز از ترفربه را آن ندهیآ
 . بود دواریام دارد، وجود رانیا حقوق بزرگ استادان توسط شده آغاز يرهایمس توسعه و

 لیتحل و نقد در فضل تقدم کسب يبرا رانیا یحقوق تیجمع یکنون رسالت -3
 :ییقضا آراء
 يافهیبا چه رسالت و وظ رانیا یحقوق جامعهمطرح است که اکنون سؤالی  اساس؛ نیبر ا

گامی استاد به پیش لتیو فض »فضل تقدم«داشت با پاس توانیچگونه م هستند؟ مواجه
 ترقیباالتر و عم يپژوهشها و لیتحل ارائه با توانیم چگونه افت؟یدست  »نیبر یلتیفض«

 نهیرید يو آرزو داد توسعهو استاد بلند مرتبه را  کرده سفر آن توسط شده آغاز ریمس
 کرد؟فراهم  ییقضا آراء از استفاده با یبوم حقوق دانش سطح يارتقا نهیرا در زم شانیا
نقد و « ،که بودخواهد  یزمان آرمان نیا تحقق يهانهیزم از یکی جانب،نیا گمان به

 گر؛ید عبارت به. باشد یحقوق اتیو تحول در آثار و ادب دیتول مدار »ییآراء قضا لیتحل
شود و آراء  جیرا يامر یقضائ يرأ تیبا محور یحقوق اتیو ادب آثار يداریکه پدیزمان

 یبررس و بحثچرخه  در ،نادر دادگاهها آراء یحت ای ،دادگاهها و آراء فاخر ریتکرارپذ
 موضوعات ،یکتب درس يو محتوا دیآبرآنها  انیاز م یآموزش يو سرفصلها رندیگ قرار

 میتنظ زین ییقضا يرأ تیبا محور ک،یکالس يهاوهیش بر افزون ،یو مقاالت علم یپژوهش
حقوق فراهم شده  دانش قیو توسعه و تعم یدانش بوم دیتول نهیزم صورت نیا در شود

 يآرزوآرمان و  تحققآمده است که  دیپد یحقوق اتیادب دیلدر تو نینو ياوهیاست و ش
 تقدمبرتر و  لتیآمدن فض دیپد نهیگاه زمآن و داد خواهد قرار دسترس در زیاستاد را ن

 .شدل فراهم خواهد ضف
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 أتیآمده است و ه دیپد یآرمان نیتحقق چن يبرا ،ییآراء قضا لینقد و تحل هینشر
در  دارند، ییآراء قضا دورکه در ص يابا سابقه ،ارجمند آن ریو سردب هینشر نیا هیریتحر

و توسعه  جیترو قیرا از طر »نیبر یعلم لیفضا« يداریدپ نهیزم تیآنند تا در نها یپ
 فراهم کند. ،ییآراء قضا تیبا محور یار حقوقثآ

 یمجموعه سع نیا ییدایدر پ هیپا نیهم بر زین یدکتر حسن محسن ،دوست ارجمند من
 با زین هینشر منتخب داوران و هیریتحر أتیند و هاهدیفراوان کش یو زحمات کرده غیبل

. بپوشندبه هدف استاد جامه عمل  تا اندافزوده متفاوت يغنا بر خود يشنهادیپ اصالحات
نقد و  وهیبا ش ،و تقدم فضل نیبر لتیفض تولد،آثار  نیصاحبان ا انیآن که از م دیام

 قیتعممنظر توسعه و  نیرا از ا یو دانش حقوق بوم میرا شاهد باش ییآراء قضا لیتحل
 یاهللا تعالعون. بمیبخش

 ریو مس یرسالت کنون تیاهم ،حقوق انیدر گرو آن است که دانش مهم، نیا تحقق قناًیقی
 يخود توجه کنند و آن گونه که سهراب سپهر طیشرا و فهیوظ به و ابندیشده را در یط

 که:  کنند توجهگفت 
 .ییو نه در فردا يروزید دراکنون است ... / تو نه  نیدرك هم یزندگ«

 هاست.ـدنیم نفهمـفه یـودن توست.../ زندگـپر از ب ،روزـرف امـظ
 با ماست. یپنجره باز است جهاننیوجود/ تا که ا يایدنباز به ياپنجره ،یزندگ

 سعادت با ماست. ،عشق ،خدا ،نور ،آسمان
 .میبه آرامش پر مهر نس میدر نبند ،نوربه  میدر نبند /میابیره را درـپنج نیا يفرصت باز

 ....» میبکن یپنجره با شوق سالم نیرو به ا /ـمیریت دل برگـپرده از ساح


