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 1عدالتهای غواص دردانهکاتوزیان، 
 اکبر گرجی اَزَندَریانیعلی 

 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیدانشیار 
 

ترديد به لحاظ دانش و بی ،او .به شمار آورد 2جهانی نظیر در سطحملی و كم در سطحنظیر بی یاستاد و انديشمندتوان را می (1310)متولد  امیرناصر كاتوزيان
برای جامعه چنین فردی  فقدان شود. از اين رو،يافت می ترنظیر او كم هممحسوب شده و در ديگر كشورها های بلندپايه در ايران بینش حقوقی يکی از وزنه

 درازپرثمر و  بی وقفه، تالش .دانستفتوا صاحب و  سبکصاحب او را توان میكه در اوج بود چنان  یدانش حقوق نظر يشان ازا ناپذير است.علمی كشور جبران
ناصر استاد ويژگی ممتاز  گرايی و سراب نوگرايی افراطی برحذر داشت.و آن را از درافتادن در مرداب واپس بخشیدايران ای را به حقوق او شرافت تازه دامن

 و اين های سیاسی، اقتصادی و اداری نفروخترا به رذالت آزادیو  عدالتقداست  و گاه، شرافت حقوقهیچاو كه  اين استكاتوزيان در دوران حیاتش، 
 باشد.  آموزدرس هابرای ديگر حقوقدانتواند میكه است موضوعی 

توان است، اما رويکردهای كلی او را میتر های گسترده و ژرفهای استاد كاتوزيان در اين مختصر ممکن نیست و نیازمند پژوهشگرچه، تبارشناسی انديشه
الی آثار ايشان ديشه های استاد كاتوزيان است و تحلیل و نقد احتم. ناگفته نماند هدف نوشتار حاضر، توصیف و ترسیم سیمای كلی انتلخیص نموددر موارد زير 

 :ای باشدهای جداگانهبايد موضوع نوشته
 

 ،در حقیقت .رودن به شمار مینظیر در عرصه حقوق ايراكمتفکری م اوتوان يکی از پدران توسعه دانش حقوقی در ايران دانست. دكتر كاتوزيان را می -1
و عدالت بدانیم. كاتوزيان از معدود انديشمندانی بود كه اسیر ماشین حقوقی نظم مساله توانیم در تقید توامان ايشان به بارزترين ويژگی اين شخصیت را می

. ستنادتلفیق نظم موضوعه با عدالت و حقوق طبیعی توان برآيند را می انديشه حقوقی استاد نشد.و دادرسی مکانیکی مبتنی بر آن ويسم حقوقی یرحم پوزيتبی
زند كه ای عدالت مرا جزو سربازان خودت قرار بده و از سوی ديگر پايبندی دهد و فرياد میشديد نشان می سمت عدالت و تحقق آن گرايش به او از يکسو،

شود، همه بايد خود را در پناه آن بیابند، از مفاد قانون آگاه شوند و قانون تشکیل میماعی كه بر مبنای در اجت": كندپیرايه عیان میونمدار را بیخود به دولت قان
   ."3داندمجری اراده عمومی يعنی قانون می از آن اطاعت كنند. دادرس در خدمت مردم و حامی حقوق آنان است و قطع نظر از اعتقادهای شخصی، خود را

داد كه وجدان دادرس تذكر می اودانست.  و آزادی هايی چون عدالتحقوق موضوعه و ارزش ینكاتوزيان را پلی بهای در نگاهی كلی، انديشهتوان پس، می
جو نبايد آن قدر محدود باشد كه نتواند در عرصه عینیات به ای داشته باشد و به تعبیری اين وجدان عدالتدر عرصه اجرا و تفسیر قانون بايد جايگاه برجسته

ساخته، گاه كرد كه پای استدالل حقوقی گاه چوبین است و اطاعت محض از قوانین دولت، كاتوزيان اعتراف میسخن انصاف عمل كند. به ديگرقواعد عدل و 
شود، جان همنوا  تواند مخل اخالق و عدالت باشد. او صادقانه معتقد بود كه قانون را بايد با عدالت جانی دوباره بخشید. قانون اگر با اخالق و عدالتمی
  .روح بر صفحه كاغذ خواهد بود كه مشکلی از مشکالت اجتماعی را حل نخواهد كردای بیگیرد. در غیر اين صورت، قانون واژهمی

د كه قی بونظیر بايد مورد توجه قرار گیرد، اين است كه كاتوزيان نه آنچنان شیفته مدرنیته حقونکته ديگری كه در بازشناسی انديشه اين بزرگمرد كم -2
توان استاد پركشیدن از كاتوزيان را می ،دهد و نه آنچنان برده سنت حقوقی كه كرامت انسانی را قربانی آن بنمايد. به همین دلیلاصالت خويش را از دست 
ق های تاريخی حقوگاه ريشهیچهگرايانه خود با رويکرد بومیهمزمان پايی در سنت و دستی در مدرنیته حقوقی داشت. كاتوزيان  اوسنت به مدرنیته دانست. 

اين كدام عاقل است كه آينه را بشکند و گذشته را در خالء تاريک جستجو كند... درست است كه بخشی از "و صراحتا اعالم كرد:  نگرفت هايران را به سخر
پردازد و درختان های مزاحم و بیهوده میو آگاه به كندن علفاغبانی دلسوز آورد، ولی بی از دست داده و نیازها را برنمیكنونها موضوع خود را در زندگی نوشته

گاه هیچ او ،وانگهی .4"خردبانی را به لذت گلچینی به جان میكند و زحمت باغبخشد، لیکن باغ را ريشه كن نمیجوانی و شادابی می ،كهن را با پیوندهای نو
در اين میان عده ای هم فقط به حقوق اروپايی پرداختند، گويی در اين كشور حقوقی وجود ندارد. يک  " :پذيرفتنهم چشم و گوش بسته حقوق غربی را 

بسیار نپخته است. نمونه ديگر كتاب تعهدات مرحوم دكتر قائم مقامی  ،كندكه اگر گاهی هم به فقه اشاره می نمونه آن كتاب حقوق مدنی مرحوم عدل است

                                                           
 است:متن در كتاب زير منتشر شده اين  1 

 .1395، تهران: انتشارات خرسندی، سازی سیاستحقوقیعلی اكبر، گرجی 

زمین در ديگر كشورهای جهان شناخته نشد، اما بی ترديد قوت فکر و آوران ايرانسیاسی و جبر جغرافیايی، چهره استاد همانند بسیاری از نام-گرچه، به دلیل عسرت تاريخی 2 
 های بزرگ دنیا به شمار آورد. طراز با حقوقدانجودت ذهن استاد را می توان هم
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داد و به حقوق ايران كاری نداشت. تفسیر وی از قانون مدنی ی بود، ولی حقوق سويیس را درس میكشو مرد بسیار زحمت است. ايشان تحصیل كرده سويیس
 . 5"نیز در سايه اصول حقوق سويیس بود، نه در سايه فقه يا حقوق اسالمی

انديشمندی كه از يک سو دغدغه ملی، دينی و  است.های فقهی و حقوقی تلفیق حقوق مدرن با سنتاستاد كاتوزيان  متودولوژیپس می توان گفت، 
به خوبی  مسوولیت مدنیكتاب  ديباچه آورد. او خود در حقوق سنتی را تاب  نیافتگی درتوسعهتوانست پروراند و از ديگر سو، نمیگرايانه را در خود میدرون

های دور نیز مايه های اصلی آنچه را امروز نو و جديد می پنداريم در خود سرايی است كه در گذشته جهان كهنه ": می سازداين روش تحلیلی را نمايان 
 "آنچه هست"جکاو و پژوهشگر نمی تواند اين حركت را نديده بگیرد و به مشاهده نمفاهیم نو فرزندان انديشه های كهن هستند و ذهنی ك داشته است.
  .6"قناعت كند

 كسانی كه فقط در حقوق اروپايی كار كردند"های بومی با شکست روبرو خواهد شد: اين است كه بی توجهی به داشته تحلیل تاريخی استاد كاتوزيان
فرزانه و رستگار "در جايی ديگر می گويد : .7"و دانش را از خارج وارد كردند، نتوانستند آن را بر شاخه درخت مناسب پیوند دهند و چیزی عايدشان نشد

نیست كه  كسی است كه چشمی به گذشته داشته باشد و چشمی به آينده و بدين سان تمام حقیقت را ببیند. اگر ما به گذشته افتخار می كنیم معنايش اين
مدت ها است كه هم و غم عده زيادی از دانشمندان ما صرف  ...فتن به جلو تخته پرش ايجاد كنیم.بلکه بايد از آن برای ر ،در گذشته استقرار پیدا كنیم

فقه هم بايد  عقايد شیخ شده است. در جاللت قدر شیخ مرتضی انصاری كسی ترديد ندارد، ولی از آن روز تا حاال همان اندازه كه زمانه تغییر پیدا كرده،
  .8"گی را جبران كنیمتغییر می كرد، ولی اين تغییر پیدا نشده است. ما بايد اين عقب ماند

وانگهی در جهانی كه با همه پیشرفت های  "اين است:  ،در تبیین نگاه تركیبی خود آوردهدر مقدمه كتاب ضمان قهری استاد ای كه زيباترين جمله
يشه صنعتی و علمی، از ساختمان های قديمی و ظروف كهنه خود به عنوان میراث تمدن نگاهداری می كنند، دريغ است كه ما از چنین منبع عظیم اند

تاريخ اين علم در جامعه خود نهم و از فراز آن بر افق بازتری نظر های بلند قامت ن توفیق سرافرازم كه پای بر شانههای انسانی پاسداری نکنیم. من بدي
 .9"، بر نردبانی عاريتی تکیه زنید و بر نخستین پله چوبین آن گام نهیدپسنديدانگیز را نمیا، اگر اين عروج دلدوزم و شم

 
نشین نبود. كاتوزيان روشنفکری اما برج عاج ،روشنفکر بود اواين است كه  -بايد برای همه ما سرمشق باشد -در شناخت استاد كاتوزيانكه نکته سوم  -3

او برخالف بسیاری از . بودحقوق بشری های انسانی و دغدغه نگاه او به دنیا آكنده از گرايانه به عرصه عمل داشت. بود كه همیشه نگاهی نقادانه و عدالت
 ،كرد. بنابراينل میای، استقبارد و در بسیاری از مواقع از اظهار نظر عمومی و رسانهكاجتماعی و اقتصادی را رصد می ،ها، عرصه واقعیات سیاسیحقوقدان

گاه از اين نکته غافل نشد اما هیچ ،گرا بودپنداشت. به تعبیر ديگر، كاتوزيان نخبه و نخبهگاه حضور در عرصه عمومی را خالف شأن خويش نمیكاتوزيان هیچ
تواند انسان را تا اگر در بستری شايسته رشد كند می محور است كه نطفه آن در خاک بسته می شود وحقوق دانشی انسانكه مقصد حقوق، عموم مردم است. 

، همیشه دستی هم در عرصه كاتوزيان در عین اينکه به معنای كامل كلمه به تخصص و مباحث علمی آكادمیک وفادار بود ،بنابراينملکوت اعال پرواز دهد. 

ها و نیز اظهار نظرها ور تاثیرگذار و فعال او در حوادث پیش از انقالب در دانشگاهحض .ند نامزدی او در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی()مان .عمل داش
نقش علمی نويس قانون اساسی، نشانگر اين است كه كاتوزيان هیچ گاه و بخصوص حضور موثر او در تدوين پیش های او در حوادث پس از انقالبكتو مشار

تماشگری نقش ايفای كند. او به  "همراهی"تحوالت اجتماعی  "كاروان" ابايست بمیكه  بودرف برای خود قائل نبود. او  به مثابه روشنفکری و آكادمیک ص
-مردمی پس از انقالب می هایحركت يا ديگر "طوفان انقالب"به  "چون پر كاهی"خود را  "اشخواهیندای گنگ عدالت"كرد و در پاسخ به بسنده نمی

 .10سپرد

 :تقسیم كردزير دسته  سه توان به. اين آثار را میاندنظیران از لحاظ كمیت و كیفیت كماستاد كاتوزي آثار -4

نظیر بیدر ايران حداقل آثار اين بزرگمرد در زمینه فلسفه حقوق  است. نوشته شدهمبانی و فلسفه حقوق عبارتند از آثاری كه در حوزه  دسته اول،

يان، عبارتند از كتاب جامعی در زمینه فلسفه حقوق نداشتیم. پس دسته اول آثار دكتر كاتوز جلدی دكتر كاتوزيان، ما اساسا است. تا پیش از انتشار مجموعه چند

 .فلسفه حقوق، كلیات حقوق و مقدمه علم حقوق، های مبنايیكتاب
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های حقوق مدنی صاحب اثرند. در زمینه اموال . دكتر كاتوزيان در اكثر حوزهنگارش يافته اند یخصوصحقوق هايی است كه در زمینه كتاب دسته دوم،

 ... و ، حقوق خانوادهعقود و قراردادهاقالی، و مالکیت، ارث، وصیت، حقوق انت

د. نپردازمی حقوق اساسی ويژهو ب يعنی آثاری كه به مباحث حقوق عمومی ،است حقوق عمومیمربوط به  نوشته هایآثار دكتر كاتوزيان،  دسته سوم

های ديگری در اين زمینه است. گرچه بعدها كتاب است كه در اين زمینه در كشور ما نوشته شده تالیفی اولین كتاب، ايشان "مبانی حقوق عمومی"مثالً كتاب 
ها برخالف بسیاری از حقوقدان كاتوزيانارشد حقوق عمومی بود.  های كارشناسین سال ها رقیبی بالمنازع در دورهتدوين و انتشار يافت، اما كتاب مبانی ايشا

های خود را و ديدگاه حقوق عمومی و حقوق اساسی برسدمبانی طبیعی بود كه از فلسفه حقوق به . از اين رو، فلسفه حقوق داشتزمینه  تامالت عمیقی در
كرده باشد، نمی تواند به تصوير  ترپررنگ را  گی خود عدالتحقوقدانی كه در قاموس انديشه .درباره قواعد حاكم بر عمل حکمرانی به تفصیل بیان نمايد

متخصص در ومی در ايران، توسط يک استاد غیرمبانی حقوق عم نخستین كتاب ست كهاز اين رو التفات باشد. گفتارهای حقوق بويژه حقوق اساسی بی-كالن
گرفتند، اما در  هاهای عمومی ورود استاد كاتوزيان  به عرصه حقوق حکمرانی را نپسنديدند و بر او خردهحقوقدان . گرچه، برخی ازنوشته شداين رشته زمینه 

و آنها چشم كشید  توتیا برحقوق عمومی را سیراب نمايد، می توان آثار دكتر كاتوزيان در عرصه حقوق عمومی را همانند  غیاب جامی كه بتواند رندان تشنه لبِ
 :11دانسترا عزيز 

 ره توتیای چشم  یريزهكردم ز سنگ 
 تا آنچه كس نديد بديدم به صبحگاه

 
. ايشان دانست حقوق عمومیآثار در زمره  آنها را توانمیدكتر كاتوزيان مقاالتی هم در زمینه حاكمیت قانون، عدالت، حقوق بشر و ... نوشته است كه 

های )مانند يادداشت فتناديده گر ن ارتباط آنها را با مباحث حقوقیتواای هم داشته است كه نمیپراكندهها و مقاالت كاتوزيان به فراخور زمان، يادداشت
توان ناديده از اين رو، تحلیل اثرگذاری استاد كاتوزيان بر ژورنالیسم حقوقی در ايران را هم نمی .ها(ه جشن استقالل الجزاير و آموختنیگذری بر انقالب، يا مقال

 گرفت.
مقدمه علم "كتاب كم نظیر ، مثالً ها بار تجديد چاپ شده و با شمارگان باال مورد استقبال مشتاقان قرار گرفته است. دكتر كاتوزيان ده برخی از آثار  

مدرن حقوقی  پراكنش فرهنگدر دهنده تاثیر اين بزرگمرد نسخه، منتشر شده است. اين امر به خوبی نشان 5000با شمارگان باالی بار  60بیش از  او "حقوق
گرچه، به گمان ما، راز توفیق اين كتاب ها را می توان در سالست و وزانت قلم، صراحت، صداقت و شجاعت نويسنده، منطق مستحکم و در كشور ايران است. 

سرشک دل پر سوز و گداز نجواگر است كه قلم او  تسلط او به دانش و مبانی حقوق قدمايی و حقوق جديد دانست، اما مهمترين راز كامیابی دكتر كاتوزيان اين
 و الجرم آنچه از دل برآيد عاقبت بر دل نشیند. 12اوست

خواهد  ايرانل تاثیر خودش را بر دانش حقوقی خواهند شناخت و آثار او تا سالیان سااز حال كه آيندگان دكتر كاتوزيان را بهتر نگارنده اطمینان دارد 
صرف نظر از اخراج يازده ساله او از دانشگاه،  ابراز تاسف نکرد. ،هايی كه در حق اين انديشمند بی نظیر روا داشته شدان از بی مهریدر پايان، نمی تو گذاشت. 

گی شده عدم استفاده از اين متفکر برجسته در نهادهايی مانند شورای نگهبان، مجلس، قوه قضائیه يا مراكز پژوهشی راهبردی بی شک موجب خسران بزر
گیری از ، خود را در معرض مشورتنظرو تنگ يران سست عنصرمانع از آن بود تا برخی از مدنظر و منش آكادمیک استاد استقالل  شايد قوت رای، است. 

ترک شاهد و "و او را به  تضعیف نکرد خواهی را در ايشانو عدالتها نه تنها روحیه پژوهشگری نامهربانیبه گفته خود استاد اين دسته از  اما، ايشان قرار دهند.
اش را در اختیار های صید شدهو عاشقانه دردانه بپردازدعدالت عشق و در میکده طربناک خود صی غوابلکه باعث شد تا او با قدرت بیشتری به  ،نکشاند "ساغر

 :شیراز بی همتای رندآن . به قول جويندگان حقیقت و انسانیت قرار دهد
 من نه آن رندم كه ترک شاهد و ساغر كنم

 محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم
 میکده ست و من غواص و درياعشق دردانه

 بردم در آن جا تا كجا سر بركنم سر فرو
 پسندد لطف دوستعاشقان را گر در آتش می

                                                           
 گرچه نقد اين آثار در جای خود امری مبارک و بس مستحسن است. 11 

توشه  به راهی كه هدايت فرمودی استوار كن و مزيد نعمت بدين فرما كه پیوند خويش با سالکان راه حقیقت و جويندگان راه عدالت جاودانه سازم وهايم را خدايا،... گام " 12 
 . رک."ناچیزی را كه اندوخته ام به پايشان بريزم ؛ پیوسته در اين كاروان روم و زينهار در كنار ستمگران قرار نگیرم

  ، يادداشت چاپ پنجم.قدمه علم حقوقمكاتوزيان ناصر، 
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 تنگ چشمم گر نظر در چشمه كوثر كنم
 

 

                                                                                                                                                              


