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رهیافتی از تبار فرهی و فرزانگی حقوق ایران

«جهان چون من و چون تو بســیار دید؛ نخواهد همی با کسی 
آرمید» اما این قواعد کهن هستی است که چونان قاموسی پایدار، 
پدیداری زیست خجسته تر و شایسته تر را در اطوار مختلف محقق 
می ســازد. بیراه و گزافه نیست اگر بگویم تاریخ همه سرگذشت و 
سرنوشت حق ها و حدهاست. سنت ها و قاعده ها و شکستن ها یا 
ارج گذاشتن ها همه صورت هایی از زیست تاریخی و تجربه زیسته 

بشر در بستر زمان است.
اثر مستطاب دوست فاضل و محقق حقوق پژوه، آقای علیرضا 
غریب دوست، خواننده را با هفت هزار سالگان تاریخ این کهن دیار 
جان، ایران ســرفراز و ساالر، سر به ســر می کند و دست خلجان 
اندیشه حقوق خوان مشتاق فرهنگی و فرزانگی را می گیرد و او را 
به بارگاه دیرینگی ها و بن مایگی ها رهنمون می سازد. داور داوران 
مر نگارنده این اثر فاخر را یار باد که چنین وطن خواه و ایران دوست، 
اندیشــیده و تتبع و تفــرج در اقلیم حقوق ایران را وامدار کســی 
شــده که خود تجلی اخالق واالی ایرانی و نماد عشــق به وطن 
است. استاد علی آزمایش، ترجمان همان یک بیت شعری است 

کــه آقای غریب دوســت نازنین در البه الی کتاب روی نشــانه ای 
درج کرده که: «همه عالم تن اســت و ایران دل؛ نیســت گوینده 
زین قیاس خجل». آنگاه که نوآموزی چون من، بر ســر شاخه ها 
نشسته و سر سودایی را به تماشای ریشه ها و عمق ها سوق داده 
و درصدد کالبدشکافی علل احکام و موازین امروزی برآمده است، 
چه سفینه ای بهتر از تاریخ نگاری تخصصی حقوقی که مرا با خود 
به دل گفت وگوهای تاریخی پیشدادیان ببرد و از کرانه مستوره ها 
و اسطوره ها، داستان های راستان را عیان کند و حقایق حقوقی را 
برمال ســازد. من از رهگذر اوستا و شاهنامه مسعودی و ابوالموید 
بلخی و ابومنصوری و فردوسی عزیز ایرانمان قاعده کشف می کنم 
و حرف هــای مگوی تاریخ ایــران را در نجوای کوچه های صعب 
و تنگ تاریــخ وطن جان، با دلی پرخون حــس می کنم. از اواخر 
عهد کیانی و آمدن ســکندر به ایران تا حمله اعراب و شکســت 
ایران را با گوشت و خون خود لمس می کنم و تاریخ را برای قصه 
و فکاهــی و تفنن نمی نگرم. تاریخ ایران بــا من حرف های پردرد 
دارد. اما تاریخ حقــوق ان حرف های جانگدازتری دارد تا بدان جا 
که آه شــبگیر دادخواهان و خون جگر ایران پرستان عدالت خواه 
را در ســطر ســطر و برگ برگ کتیبه بیستون و منشور کورش کبیر 
و شاهنامه فردوسی تا رساله یک کلمه مستشارالدوله تا تقریرات 
میرزای نائینی و آخوند خراسانی تا تتبعات منصورالسلطنه عدل 
و مرحوم داور و مشروطه ایرانی آجودانی درک می کنم و نجوای 
درونم ســکنات نظام حقوقــی ایرانی را با همــه خلل و فرجان 

می فهمد. هرچند وارستگی های نگاه عرفانی ایرانی چنانست که 
فیه ما فیه راوی اســت: «در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و 
تقاضایی هســت که اگر صدهزار عالم ملک او شــود که نیاساید 
و آرام نیابد» امــا از او اذن می خواهم وطنم ایــران را آرام جانم 
بپســندد و عزم می کنم با تورق در تاریخ حقوق، عدالت خواهی و 
حقوق بشرســاالری وجدان تاریخی ایرانی را دستمایه پرمباهاتی 

برای ترسیم آینده ای روشن تر از گذشته سازم.
چه خوب که نویســنده این کتاب رابطه میــان مبنای حقوق 
و هــدف حقوق را پرورانده و چشــم دور داری بــر تکوین قواعد 
برساخته از جان و جهان ایرانی داشته است. چه اخالق ایرانی را 
متأثر از فرهنگ باستانی پنداشته و با طرح چند سؤال مبنایی نقطه 
عزیمت را در پرسشگری هدف جویانه برای پرده برانداختن از نظم 
و نظامی حقوقی که به قول نویســنده دو قرن سکوت مستوری و 
مهجوری را به تقیه و احتیاط ناگزیر پیشــه ســاخته، مقرر نموده 

است.
بیــش از هر چیــز می خواهم بدانــم آنچه پیوند مــا با ایران 
بزرگ اســت روح بلند عدالت خواهی اســت که انسان و جهان و 
گیاه و حیوان و زمین و آســمان را امانتی خداداد پنداشته و نظم 
حقوقی امینانه بر آن سایه گســتر نموده است. شناخت هر ملتی 
با مطالعه تاریخ آن ملت میســر است و استمرار هر جامعه ای با 
پذیرش قواعدی که قانون نامیده می شــود امکان پذیر می باشد و 
من امروز با پروازی در ســپهر کتاب ارزنده دوســت دیرینم، حس 

جست وجوگری در مسیر عدالت و آزادی را تجربه کردم.
تلنگری بر ضرورت شناسایی اندیشــه های حقوقی ایرانی به 
دســت نگارنده ثمری اســت که کتاب حاضــر دارد و چه خوب 
که این منظومه اندیشــه حقوقی به دســت کاتب محقق ما رقم 
خــورد تا خألهای جدی در پرداختن بــه تاریخ حقوق ایران برای 
همه کنشــگران اقلیم قلم آشکار شــود و از البه الی مستندات و 
داللت های اقوام ایران زمین از دوران پیشــاتاریخی تا تمدن حاضر 
اســتنتاج نظام حقوقی پیوسته و منسجم کشف گردد و با نگاهی 
بین دانشــی و چندوجهی قاعده های حقوقی پردازش و پیمایش 
شــود. روزهایی بر این کشور گذشــته که «هنر خوار شد جادویی 
ارجمند/ نهان راســتی آشــکارا گزند/ شــده بر بدی دست دیوان 
دراز/ به نیکی نرفتی ســخن جز به راز» اما همین کوران مصائب 
رادمردانی از تاریخ خرد و حقوق ایران برخاســتند که قاعده های 
حقوقی را به زبان شــیرین ما به جهان صادر کردند که «خداوند 
کیوان و گردان ســپهر/ ز بنــده نخواهد به جــز داد و مهر» آنها 
آموختند که در منظومه حقــوق عمومی و حکمرانی خوب یک 
بالد طیب و طاهر، قداســت حکمران به فرشــته بودن او نیست 
و ســایه فرخنده فره ایزدی بر ســر و دســت رادمردان دادپیشه 
حق شناس و حدشناس خواهد بود. «فریدون فرخ فرشته نبود/ به 
مشــک و به عنبر سرشته نبود/ به داد و دهش یافت این نیکویی/ 
تو داد و دهش کن فریدون تویی». این حقوق ایرانی است. باید با 

زر نوشت و با عزم، عمل کرد.
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یادداشت

حقوق ایران زمین 

وقتی سال ها پیش دانشــجوی حقوق شدم، در ابتدا گمان 
کردم حقوق صرفا یعنی نحوه کاربســت مقررات موضوعه و 
از برخــی مقــررات در غصه و حیرت بودم تــا اینکه گذارم به 
کالس های آزاد اســتاد علی آزمایش افتاد که تیشــه بر ریشه 
ایــن باور زد و فهماند که چقدر به خطــا رفته ایم و اینکه باید 
جــور دیگر دید. در کالس های حقوق او بود که می دیدم آنچه 
در قالب مقررات حقوقی برای ما تجویز شــده، لزوما ربطی به 
باورها و خواســته های ما ندارد و برآمده از ذهن کسانی است 
که ترجمه صرف را پیشه خود ساخته و سیرت را فدای صورت 

کرده اند.
شــاید نوپایی حقوق موضوعه در قریب صد ســال پیش، 
توجیهــی برای ایــن وجه تلقی می شــد؛ اما چنــدی پس از 
سامان گرفتن جامعه، دیگر محملی برای این گرته برداری های 
ِصــرف و صورت گرایی های محض نبود؛ ولی متأســفانه هنوز 
هــم در مــوارد قابل توجهی در بــر همان پاشــنه می چرخد. 
اینجاســت که احســاس می شــود باید طرحی نو درافکند و 

اندیشــه فعال را جایگزین 
پیشــه منفعل ســاخت؛ و 
اینجاست که بایسته است 
باید  کــه  ملتی  باورهــای 
پایبند باشــد  به مقــررات 
را دریافــت و با حقوق در 
اجتماعی  امور  تسهیل  راه 
آنان پرداخت. این امر ابتدا 
و شناخت  واکاوی  نیازمند 
کــه  اســت  جامعــه ای 
حقوق، نسخه های خود را 
برای آن می پیچد و سپس 

مســتلزم اصالح و به روز کردن نسخه هاســت. برای این مهم 
انجمن حقوق شناســی تحت آموزه های همان استاد واالقدر 
سر برآورد تا به ســهم خود و با امکانات بسیار محدود نقشی 
را ایفا کند و با شــناخت مقتضیات جامعــه ایرانی و تأمل در 
مباحث میان رشته ای، به این اندیشه کمک کند و امیدوار باشد 
تا با گشــودن این باب، دیگران را هم به طی این مسیر توصیه 
کند. در این راه، گام هایی برداشــته شــده کــه معرف حضور 
جامعه حقوقی هســت و از جمله کارهــای آخر در این حوزه، 
حمایت از انتشار کتابی تحت عنوان «در جست وجوی حقوق 
ایرانی» است که توسط جناب آقای علیرضا غریب دوست، دبیر 
انجمن حقوق شناسی به رشــته تحریر درآمده و همت ایشان 
در گام نهادن در این راه، تحســین اندیشــه ورزان را برانگیخته 
اســت. برای نگارش این کتاب، نویســنده عــالوه بر مطالعات 
بنیادین، از مشورت های عده قابل توجهی از صاحب نظران هم 

بهره جسته است.
نویســنده کتاب، با مروری کوتاه بر پیشینه قانون گذاری در 
عصر مشــروطه به موضوع «حاکمیت قانــون» و عدم توفیق 
قانون در نهادینه شــدن در رفتارهــای اجتماعی پرداخته و آن 
را از منظر نامتجانس بودن مبانی قانون گذاری و اندیشــه های 
حقوقــی غیر ایرانی مورد توجه قرار داده و با اشــاره به منابع 
اندیشه های حقوقی در تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ایرانیان 
معتقد اســت منابع کافی برای اســتخراج اندیشــه حقوقی 
ایرانی در این هزاران ســال فرهنگ و تمدن ایرانی وجود دارد. 
نویســنده که با ارائه تعریف ویژه خود از «ایران زمین» به منابع 
اندیشــه های حقوقی از هزاره هشــتم پیش از میالد تا هزاره 
ســوم و دوم پیش از میــالد پرداخته، از منابع اســاطیری نیز 
غافل نبوده و در مبحث مســتقلی به جان مایه های اساطیری 
نیز می پــردازد. در پایان، با توجه به بازه زمانی مورد بررســی 
و نیز انگیزه و همــت نگارنده باید منتظر جلد دوم و دیگر آثار 

ایشان هم بود.
در جســت وجوی حقــوق ایرانــی، اندیشــه های حقوقی در 

ایران زمین، علیرضا غریب دوست، نشر نگاه معاصر

گزارش یک ارائه در آکادمی حقوق بین الملل بیگدلی
در جست وجوی حقوق ایرانی

برگزاری کرسی ترویجی حقوق ایرانی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
اسطوره های ایرانی و مبانی اندیشه حقوقی

آکادمی بیگدلی به عنوان یک نهاد آموزشی و بنیادی علمی در حوزه فلسفه حقوق، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و دانش های مرتبط است که در سال 
۱۳۹۵ و توسط دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی (استاد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی) و دکتر صادق ضیایی بیگدلی (استاد حقوق بین الملل دانشگاه یورک 
کانادا) فعالیت خود را آغاز نمود. این نهاد علمی در طول ســالیان گذشــته، همواره با برگزاری دوره های آموزشی، دوره های آنالین، کنفرانس ها و مطالعات در حوزه 
بین الملل، درصدد توســعه دانش حقوق بین الملل به ویژه در ایران و مجامع دانشگاهی کشور بوده اســت. در زمره  این نشست ها و ارائه های علمی، موضوع «کتاب 
درجست وجوی حقوق ایرانی» نیز مورد توجه قرار گرفت و به تشخیص و دعوت استادان، نویسنده کتاب برای ارائه «مفاهیم و رهیافت هایی از حقوق ایرانی در حوزه 

حقوق بین الملل» دعوت شد.

علیرضا غریب دوست که پژوهشگر حقوق ایرانی و نویسنده این کتاب است، در آغاز ارائه 
خود به دو پرســش اصلی پرداخت. نخست اینکه آیا حقوق ایرانی می تواند رهیافتی برای 

حقوق بین الملل درپی داشته باشد؟
نویســنده کتــاب در جســت وجوی حقــوق ایرانــی، پاســخ بــه ایــن پرســش را بــا 
قاطعیــت منفــی دانســت و معتقــد بــود ازآنجاکــه تاکنــون دســتگاه نظــری بــرای 
«حقــوق ایرانــی» ارائــه نشــده و نظریه پــردازی در ایــن حوزه صــورت نگرفته اســت 
و مــا دقیقــًا و از منظــر علمــی نمی دانیم «حقــوق ایرانــی چگونه موجودی اســت»، 
لــذا امــکان شناســایی و تفکیــک ویژگی هــای آن از نظام هــای حقوقــی دیگــر چــون
 Civil law / Common law / Religious law و دیگــر نظام های حقوقی ملی وجود ندارد. 
بنابرایــن، انتظار ارائه رهیافت امــری واقع بینانه و علمی نخواهد بود. اما برخالف پاســخ 
ســؤال نخســت، او با طرح ســؤال دوم مبنی بر اینکه «آیا در جست وجوی حقوق ایرانی و 
در فرایند مطالعه به منظور شناســایی اندیشــه حقوقی متناسب با فرهنگ و تمدن ایرانی، 
می توان رهیافت هایی بــرای عرضه در دانش حقوق بین الملــل ارائه نمود؟» معتقد بود 
قطعًا نشــانه ها، ریشه ها و رهیافت های بســیار جدی و قابل توجهی در فرایند این پژوهش، 
قابل بهره برداری در حوزه حقوق بین الملل اســت. او به تحــوالت حقوق بین الملل متأثر 
از تحوالت حقوق ملی در کشــورها پرداخت و خاطرنشــان شد که بی شک، هرگونه تحول 
و تعالــی در نظام حقوق ملی ایران به همان میزان کــه نظام های حقوقی ملی بر عرصه 
حقوق بین الملل تأثیرگذار هستند، مؤثر خواهد بود اما معتقد بود که تأثیرگذاری مطالعات 
در زمینه حقوق ایرانی، به مراتب بیش از این قابلیت تأثیرگذاری بر حقوق بین الملل را دارد.
او که سال هاســت مسئولیت دبیری انجمن حقوق شناسی را نیز عهده دار است، با اشاره 
به این مهم که دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه حقوق بین الملل به دلیل برخورداری 
از پیش شــرط اشراف بر زبان خارجی یک قدم از دیگر پژوهشگران جلوتر هستند، به فقدان 
منابع کافی و معتبر دست اول فارسی در حوزه مطالعات ایران شناسی و تاریخ حقوق ایران 
اشاره کرد که اغلب آنها توسط پژوهشگران غربی و در قالب کتب، مجالت و مقاالت علمی 
به زبان انگلیســی، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی نگاشته شده اند. وی در ادامه تبیین مسئله 
با تأکید بر اینکه «پژوهشــگر حوزه حقوق بین الملل» نیســت و آنچه در این جلســه ارائه 

می کند صرفًا برداشــت های او از موضوع است، با اشــاره به تقسیم بندی «دانش حقوق» 
توســط شادروان دکتر کورش کاویانی (استاد فقید دانشگاه عالمه طباطبایی) به سه سطح 
«قضا»، «حقوق موضوعه» و «حقــوق محض»، موضوع مطالعات در زمینه حقوق ایرانی 
را در ســطح بنیادین حقوق محض دانســت و معتقد بود که در این ســطح است که میان 
دانش حقوق و دیگر دانش های علوم انســانی -به صورت اخص- پیوســتگی و آمیختگی 

جدی وجود دارد.
در نهایت او با پرداختن به برخی از مصادیق چون مقایســه مفهوم «کشــور» به عنوان 
اصلی ترین تابع نظام حقوق بین الملل با مفهوم «دولتشــهر» در هزاره چهارم و سوم پیش 
از میالد در ایران زمین، ریشــه های نظریه رئالیسم آفندی در «روابط بین الملل» در مناسبات 
میان «ایالم» و «سومر» در هزاره چهارم و سوم پیش از میالد صرفًا به منظور حفظ هژمونی 
خود در جهان شناخته شده آن روزگار، همین طور مقایسه مفهوم «فر ایرانی» و «فر کیانی» 
در تاریخ نــگاری اســاطیری ایران با مفهوم «کیتِن» در کتیبه هــا و الواح خطی هزاره دوم و 
اول پیــش از میالد در بین النهریــن در تبیین هویت ملی و مشــروعیت حکمران، تعریف و 
بازخوانی مفهوم «خیانت به ملت» در اسطوره جمشید و مرگ او به این اتهام نابخشودنی 
در برابر عهدی که با اهورامزدا بســته بود تا مردم و ســرزمین را از اهریمن محافظت کند، 
جایگاه و حقوق زن در ایران زمین و به صورت ویژه در دوران دوهزارساله تمدنی و فرهنگی 
«ایالم» در شــوش و سوزیان و نمونه ارث مادرانه برای زنان -اینکه زنان از مادران خویش 
ارث برده و می توانســتند به دختران خویش میراث گذاشته و در اموال خود به هرگونه که 

تمایل دارند مداخله کنند.
 همچنیــن موضوع تفکیک قوانین شــرعی و قوانین معابد از قوانیــن عرفی که مبتنی 
بر ســنت های جامعه بوده اســت، فرمان های شاهی در اواخر هزاره ســوم پیش از میالد 
چون «اوروکاگینا» به عنوان نخستین نمونه حکمران اصالح طلب در تاریخ نگاری حرفه ای 
و مســئله بخشــش دیون و بدهی های مردم به یکدیگر و حکمــران در اثر تقلب در معیار 
ســنجش «گور» که واحد اندازه گیری بوده اســت، همین طور موضوع اتباع بیگانه در حوزه 
قلمرو ســومریان موســوم به «مودو» که حقوق آنها و امنیت فعالیت اقتصادی و تجاری 
آنها مورد حمایت قرار داشــته است، نخستین نمونه از تبیین «منابع طبیعی» و جلگه های 

متعلق به عموم مردم در قانون «حمورابی» در ۱۷۷۰ پیش از میالد موســوم به «اوگاروم» 
و مســئولیت مدنی ناشــی از عدم ترمیم دیواره کانال آب، و دیگر نمونه ها و مصادیق چون 
تجــارت بین الملل و تأدیــه دیون در قانون حمورابی که قابل مقایســه با موارد امروزی در 
حقوق بین الملل خصوصی اســت یا مورد دیگری در بحث محرومیت از ارث پســر توسط 
پدر، اولین قانون گذاری در حوزه حقوق دریاها و تردد در مسیرهای آبی در قانون حمورابی 
و نظایــر آنها، به اهمیت مطالعه و پژوهش در زمینه حقوق ایرانی به منظور بهره برداری و 

ارائه رهیافت به دانش حقوق بین الملل تأکید کرد.

نخستین کرسی ترویجی حقوق ایرانی با موضوع بررسی کتاب «در جست وجوی 
حقــوق ایرانی، اندیشــه های حقوقــی در ایران زمین» روز دوشــنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ 
در محل پژوهشــکده حقوق و قانون ایــران با نظارت دبیرخانــه هیئت حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد. در این نشست که 
به مدیریت جناب آقای دکتر تهمورث بشــیریه (عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی) و ضمن نقد و بررســی کتاب توســط اســتادانی چون دکتر محمدوزین 
کریمیان (دانشــیار دانشگاه علوم قضائی)، دکتر حســن محسنی (دانشیار دانشگاه 
تهران) و دکتر غالمعلی چگنی زاده (دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی) و با حضور 
جمعی از اســتادان و پژوهشــگران منعقد گردید، ابتدا ریاســت پژوهشکده جناب 
آقای محمــد درویش زاده، به طرح اهمیت موضوع ایــده حقوق ایرانی و ضرورت 
بحث و بررســی در این  خصوص پرداخت و تشکیل این جلسه را در راستای اهداف 
پژوهشکده، امری ضروری دانست و ابراز امیدواری نمود این کرسی در قالب جلسات 

دیگری به منظور نقد و بررسی، مناظره و نظریه پردازی ادامه داشته باشد.
در ابتدای جلســه جناب آقای علیرضا غریب دوست (پژوهشگر حقوق ایرانی و 
نویســنده کتاب) با ارائه چگونگی ورود و انگیزه پرداختــن به «ایده حقوق ایرانی»، 
آن  را متأثر از آموزه های اســتادان برجسته دانشــگاه ها عنوان کرد و ضمن اشاره به 
سابقه طرح موضوِع «ضرورت پرداختن به نظام حقوقی متناسب با فرهنگ، سنت ها 
و باورمندی های جامعه ایرانی» توســط اســتادانی چون دکتر علی آزمایش (استاد 
حقوق کیفری دانشــگاه تهران)، دکتر محمد آشوری (استاد حقوق کیفری دانشگاه 
تهران)، دکتر گودرز افتخارجهرمی (استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی)، 
دکتر هدایت اهللا فلســفی (اســتاد حقوق بین الملل دانشگاه شــهید بهشتی)، دکتر 
سیدحسن امین (استاد حقوق بین الملل دانشگاه گالسکو)، دکتر علی حسین نجفی 

ابرندآبادی (استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد راسخ (استاد 
حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر حسین بادامچی (استاد تاریخ حقوق 
دانشگاه تهران)، نخســتین گام برای تبیین ایده «حقوق ایرانی» را نتیجه تالش های 
استادانی چون ابراهیم پورداود (۱۲۶۴ – ۱۳۴۷)، محمدحسین علی آبادی (۱۲۸۸ – 
۱۳۷۴) و دکتر محمد معین (۱۲۹۷ –۱۳۵۰) دانست. نویسنده کتاب، با اشاره به اینکه 
ابراهیم پورداود از ســال ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۴ در سال سوم رشته حقوق قضائی دانشگاه 
تهران به تدریس «حقوق ایران باســتان» اشــتغال داشته و این واحد درسی را از آن 
پس و تا زمان بازنشستگی در دانشــگاه (تا سال ۱۳۴۳) در مقطع دکترای ادبیات و 
دکترای حقوق تدریس می نموده اســت، به خدمات دکتر محمدحسین علی آبادی 
نیز که از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۴۸ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران واحد درسی «تاریخ 
حقوق ایران» را تدریس نموده اند اشاره کرد و معتقد بود «ایده حقوق ایرانی» مورد 
مطالبه جدی جامعه حقوقی از همان روزهای نخست تأسیس دانشگاه تهران بوده 
است که به دالیلی چون فقدان اطالعات و آگاهی اندیشمندان عصر قاجار و پهلوی 
از پیشــینه کهنســال تاریخی و فرهنگی ایرانیان (تاریخ ایران پیش از هخامنشیان)، 
این اندیشــه توســعه نیافته و مدت ها مغفول مانده اســت، اگرچه استادانی چون 
موســی جوان (۱۲۷۵ – ۱۳۵۰)، علی پاشــا صالح (۱۲۸۰ – ۱۳۶۹) و بزرگانی چون 
پرویز صانعی (اســتاد حقوق کیفری دانشــگاه تهران) و عبدالمجید ارفعی (استاد 
زبان شناسی و پژوهشگر دانشگاه شیکاگو) نیز با مجموعه مطالعات و پژوهش های 

خود، به توسعه این ایده، خدمات چشمگیری ارائه کرده اند.
در ادامه او با توجه به موضوع «ناکارآمدی نظام حقوقی ایران» از عصر مشروطه 
تا بــه امروز، «نهضت ترجمــه قوانین خارجی» و موضوع «توســعه نیافتگی نظام 
حقوقی ملــی» پرداخت و به ضــرورت تکوین نظام حقوقی متناســب با جامعه، 

فرهنگ، ســنت، باورمندی ها و هویت ایرانیان تأکید و خاطرنشــان کرد گســتردگی 
موضوع پژوهش، محدودیت در اســتفاده از منابع دست اول و اعتبار منابع اصلی، 
فقدان مطالعه منســجم در این حوزه و کمبود پژوهشگران و استادان متخصص در 

حوزه های مرتبط با ایده حقوق ایرانی، از موانع اصلی این پژوهش است.
او با تأکیــد بر این مهم که «مدعی نظریه حقوق ایرانی نیســت» و نمی خواهد با 
انتســاب این ایده به خود، مانع از توسعه و گسترش بحث و گفت وگو و اندیشیدن به 
این موضوع مهم و ارزشــمند ملی شود، دلیل عدم نگارش چنین کتابی پیش از این را 
«فقدان اطالعات و آگاهی های ما از پیشــینه هویتی و تاریخ فرهنگی در ایران زمین»، 
«عدم دسترسی به مطالعات باستان شناسی و زبان شناسی باستانی»، «عدم توفیق در 
تبیین مفهوم ایران و هویت ایرانی و ســوءتفاهم به وجودآمده ناشی از تعریف نژادی 
ایرانیان و انتســاب به آریاییان و پارس ها» و از همه مهم تر «عدم تبیین دستگاه نظری 
و نظریه پــردازی در زمینــه حقوق ایرانی» دانســت و به تالش خــود در نگارش این 
کتاب در قالبی علمی، در قالب مباحثی جهت طرح مســئله، ضرورت پژوهش، طرح 
پرسش های بنیادین، تبیین قلمرو جغرافیایی پژوهش و تالش برای ارائه تقسیم بندی 

دوره ای مبتنی بر دوره های گذار در تاریخ ایران اشاره کرد.
نویســنده کتاب «درجست وجوی حقوق ایرانی» در این جلسه که قریب به چهار 
ساعت به طول انجامید، به نقش «اسطوره های ایرانی» به عنوان نخستین منبع در 
شناســایی مبانی اندیشــه حقوقی، توجه و تمرکز بر مفهوم «تمدن» و نقش آن در 
بازخوانــی هویت ملی، تمرکز بر مفهوم «فرهنگ» و توجه بیش از پیش به «هویت 
فرهنگی چندهزارســاله ایرانیان» پیش از پیدایش خط و آغاز تمدن در «شــوش» و 
«اوروک» و دیگر ساختارهای کتاب هم چون پیوست های به روزرسانی شده و استفاده 
از منابع معتبر در نگارش جلد نخســت پرداخت و تأکید نمــود، مطالعات او پایان 

مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
صالح نقره کار

رئیس انجمن حقوق شناسی
تهمورث بشیریه

نیافته و در این حوزه همچنان در حال پژوهش است. او با اشاره به سرعت تحوالت 
در حوزه مطالعات تاریخی و باستان شناســی که نشــانه ای از مرحله نوزایی هویت 
ملی و تاریخی ایرانی است، اطمینان داد که با توجه به استقبال غیرمنتظره ای که از 
کتاب شده است، چاپ سوم را با بازنگری و الحاقات جدید منتشر خواهد کرد و ابراز 

امیدواری نمود که جلد دوم نیز تا سال آینده منتشر شود.
ســپس آقایان دکتر محمدوزین کریمیان، دکتر حســن محسنی، دکتر غالمعلی 
چگنی زاده و دکتر تهمورث بشــیریه و برخی از پژوهشــگران و اســتادان حاضر در 
نشست، نقدها و پرســش هایی را درخصوص کتاب مطرح نمودند. نقدهایی جدی 
بر «روش شناســی» پژوهش، «ضابطه مندی هندسه تفکر»، «مفروض دانستن موارد 
خــاص از قوانین جاری کشــور و تعمیم آن بــه کل نظام حقوقی ایــران»، «تبیین 
بســیط ترین مفهوم از هویت ایرانی و قلمرو جغرافیایی فرهنگی ایران» که خود به 
عنوان مانع بزرگی برای ادامه پژوهش تلقی می شود، «چگونگی استخراج اندیشه 
حقوقی از منابع اســاطیری»، «پرداختن بیش از حد به برخی از موضوعات در حوزه 
تاریخ و باستان شناســی به ویژه درخصوص تمدن هلیل رود»، «عدم پاسخ گویی به 
تمامی پرسش های بنیادیِن مطرح شده در پژوهش» و «میزان سودمندی بحث برای 
استفاده در حقوق موضوعه و اعمال در قوانین و مقررات جاری کشور» و نظایر آنها 
توســط استادان و پژوهشگران مطرح شد و نویسنده کتاب به دفاع از برخی نقدها و 
ارائه پاسخ متناسب برآمد. او ضمن پذیرش کاستی های موجود در کتاب، هدف خود 
از پرداختن به این پروژه پژوهشی چندین ساله را تشویق و جلب همکاری و همراهی 
دیگر اندیشــمندان به منظور گفت وگو و مطالعه در این  خصوص ابراز و با اشاره به 
سه ســطح و الیه دانش حقوق «قضا و دادگستری»، «حقوق موضوعه» و «حقوق 
محض»، مطالعه و پژوهش در حوزه حقوق ایرانی را در ســطح «حقوق محض» و 
مطالعات بنیادین دانش حقوق معرفی نمود که پیوستگی و آمیختگی انکارناپذیری 
با دیگر دانش ها و به صورت ویژه با دانش فلســفه، جامعه شناسی، تاریخ تحلیلی، 
باستان شناسی، زبان شناسی، ادبیات و فرهنگ، مردم شناسی و روان شناسی اجتماعی 
دارد. در پایان جلســه، گزارش کرسی توسط پژوهشکده تنظیم و مراتب به دبیرخانه 
مربوطه در شــورای عالی انقالب فرهنگی توسط «پژوهشکده حقوق و قانون ایران» 

جهت تأیید برگزاری این کرسی علمی ارجاع گردید.


