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  يادداشت ويراينده
  

  : كتاب  ايندربارة خط و زبان) الف
 چندگونـه   ناگزير.  جداييهايي با گذشته دارد    كنوني) رسم الخط (ـ بايد دانست كه شيوة نگارش       ۱

  :تغيير در اصل نوشته رويداده كه در زير شرح آنها مي آيد 
  م در مـتن اصـلي بـصورت        كه اينجا نوشته اي   » دوري اي « يا  » ياوري اي « يكم ، واژه هايي مانند      

   يـاي   واژه  آن نوشـته بـوده و خواننـده از روي معنـي مـي بايـست دريابـد كـه                  » دوري« يا  » ياوري« 
  .دارد) نكره(» ناشناختگي« 

  يـا  » خانـة « كه نوشـته ايـم در اصـل بـصورت       » جامه اي « يا  » خانه اي « دوم ، واژه هايي مانند      
 كـه مـي بايـست از جملـه          افتادگي داشـته  هم  » هاء  ياي كوچك روي    « گاهي  . نوشته بوده » جامة« 

  .فهميده گردد
 بـوده و  » مايـه « يـا   » نامـه « كه نوشـته ايـم در مـتن         » ماية« يا  » نامة« وم ، واژه هايي مانند      س

  .در آخر واژه را مي بايست خود از معني جمله دريابد» ي« خواننده تلفظ 
  و » خانهـا  « بيـشتر كـه نوشـته ايـم در مـتن         » انامه هـ  « يا  » خانه ها « چهارم ، واژه هايي مانند      

 اينجا هم خواننده ميبايست     ).از دو حرف يكسان پشت هم يكي را مي نوشته اند          ( نوشته بوده    »نامها« 
  .بوده» خانه ها«  بلكه »خانها«  نه  براي مثالكه ، خواست دريابد از جمله

  آنهـا را نيـز بـشيوة امـروزي         پنجم ، برخي واژه ها در گذشته طـور ديگـري نوشـته ميـشده كـه                  
  .آورده ايم» گرفتارند« و» نپنداريد« كه » گرفتاراند« يا » نه پنداريد« : ، مانند  آورده ايم

پاره اي را كـه     . »اينانرا« يا  » آنهنگامست« نوشته مي شده مانند     » سرهم« برخي واژه ها     ششم ، 
  . تر آمده ايمخواندنش دشوار بوده جدا نوشته ايم و بشيوة امروزي نزديك

. »بمردم« يا  » باين« در شيوة نگارش پيشين به واژه ها مي چسبيده ، مانند            » ب« حرف  هفتم ،   
. اينكار علتي دانشي دارد كه نويسنده نيز شرح داده و گاهي براي دوري از اشتباه ، آنرا جدا نوشته انـد                    

  . جز در برخي جاها ما آنرا به همان حال گذارده ايم
در » فاصـله « نداشته و براي آسـانِي خوانـدن از   ) ويرگول( در آغاز ، چاپخانه ها كاما    هشتم ، گويا  

  بجاي . رفتهنمي بكار    جز در برخي جاها    حروفچيني سود مي جسته اند و پس از آنكه آمده و رواج يافته            
 را دربـارة     همين كـار   .بجمله افزوده ايم    آنرا يا هرجا كه كامايي خواندن را آسان گردانيده ما        » فاصله« 

  .ِاعراب كرده ايم
  .اينگونه تأكيدها از ماست. ـ برخي جمله ها را براي تأكيد پررنگ نوشته ايم۲
  .، از متن اصلي جدا شده[] يا نشانة » و« ـ يادداشتهاي ويراينده با ۳
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  دربارة جستار اين كتاب) : ب
به عدلية نوپاي   ه سالگي    بيست و ن   در ۱۲۹۸در سال   نخست بار   نويسندة كتاب ، احمد كسروي ،       

 كه آزمايِش قضاِت عدليه اجباري شد ، امتحان فقه و حقـوق و عربـي را بـا                   ۱۳۰۱در   .مشروطه درآمد 
 بانجام  دليري و كارداني   مأموريتهاي اداري را يكي پس از ديگري با          چون. رتبة اولي پشت سر گذاشت    

  هميـشه   او نيـز   . مي شد  واگذاربه او    ي بيم آور  مأموريتهايه   شناخته گرديد   ، ستودگيهايش  ميرسانيد
  . باز بود دشوارپذيرفتن وظايفآغوشش براي 

يكي از آنها با عنواِن رئيس عدلية زنجان ، او را درگيِر ستيزي سخت با ماليان و زورمنـدان آنجـا                     
چاره اي جز سـپر انـداختن نديدنـد          و زورنماييها سودي نبرده و     از كشاكشها ماليان  آنكه   پس از    .كرد
  . سي و دو ساله بوداين هنگام او. رانجام عدليه در آن شهر برپا و استوار گرديدس

پس از پايان سفر زنجان ، از سوي دادگستري مأموريت يافت تا از قضات قزوين و زنجـان آزمـون                    
 توانست در درِس فقه و عربي و       كرد و تا مي     برپا مي  هابراي آمادگي ايشان در اين آزمونها كالس      . گيرد

  . ون بايشان ياوري دريغ نمي داشتقان
 .سپس مأموريت بيمناك خوزستان به او واگذار گرديد كه با شايستگي بيماننـدي بانجـام رسـاند                

بـودن    افسران رشوه خوار در خوزستان     فيروزي بزرگ و پيش از آنكه ازو ارجشناسي شود ،         اين  پس از   
  .د او واداشتنبرداشتنبه را او را در آنجا برنتافته زير پايش را تهي ساخته و عدليه 

بـدگمان  » انتـصاب « همان آغاز ، باين     از   .پس از ديرزماني به مدعي العمومي تهران برگزيده شد        
كسيست كه دسـتور  ) وزير دادگستري آن دوره (داوربود زيرا مي دانست كه مدعي العموم در دستگاه          

  . كردستيو هرگز نكرده و نخواكاري كه ا. داور و خواهش شهرباني را از قانون جلوتر گيرد
او را  : هنوز بيست روز از كار او بعنوان دادستان تهران نگذشته بـود كـه بـدگمانيش بجـا درآمـد                     

سپس بـا تلگـراف   . نخست بمشهد رفته و مأموريت را بانجام ميرسانَد      . بمأموريتي در خراسان فرستادند   
. ته كرده نتيجه را بتهران تلگراف مـي كنـد  آنجا هم بپرونده رسيدگي شايس . او را بشيروان مي فرستند    

كسروي بار ديگـر شـكيبايي      . مي كنند  ليكن از تهران تلگراف كرده او را براي كار ديگري روانة قوچان           
  .مي رساند و نتيجه را بتهران تلگراف ميكند بقوچان رفته آن كار را هم بفرجام. كرده دم بر نمي آورد

تهران و او در رفت و آمد بود كسروي دانست كـه شـكيبايي              كه ميان عدلية     تلگرافيچند  پس از   
  ن چـه  در مقـام دادسـتاني تهـران بكـار بازرسـي در شهرسـتانها واداشـته شـد             . بيش از آن زيانبارست   

ايـن بـود در پاسـِخ       . خود را در ميدان زورآزمايي و نيرنگ بازيهاي داور گرفتار ديـد           !. ؟معني اي داشت  
  : ، تلگرافـي چنـين پاسـخ داد          »بـي اجـازه حركـت نكنيـد       « : وشته بود   تلگراف آخر از وزارتخانه كه ن     

  سپس از عدليه و از جايگـاه دادسـتاني تهـران بيكبـار             . »وزارت جليلة عدليه بي اجازه حركت كردم      « 
  . ...كناره جويي كرد و پس از اين كناره جويي ، بوكالت پرداخت

   : وكالت را با همان شيوة رادمردي و درستي پيش برد 

 ii
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  بـسياري بمـن وكالـت      . ولي من وارونة آنرا ديـدم     ... در ايران پنداشته شده كه وكيل بايد دروغ گويد          
  . مي دادند تنها براي اينكه اين شيوة راستي را پيش گرفته ام

رئـيس كـلّ   « يكسال و نيم    . بيش از يكسال در كار وكالت بود كه عدليه دوباره او را بكار بازخواند             
زيرا در يـك    . سرعت كار در اين شعبه زبانزد شده بود       . د كه در شعبة يكم كار ميكرد      بو» محاكم بدايت 

زمان ميانگيِن محاكمات ، بر پاية آماِر وزارتخانه در اين شعبه ، براي             . نشست محاكمه بپايان مي رسيد    
دو  ها عادي مي بود و اليحه دادن هاي          عرضحالكسروي ميگويد بسياري از     .  روز بوده  ۴۲هر محاكمه   

طرف ، زمان مي برد و در آنسال كه اين آمار گرفته شده دو بار در سفر بوده وگرنه اين زمان بكمتـر از      
  .ده روز مي توانست برسد

،  رفت و از اين رهگذر بقم ، خمـين ، گلپايگـان ، اراك ، ماليـر      » ادارة بازرسي كل  « زماني نيز به    
  . سد آباد سفر كردتويسركان ، همدان ، كرمانشاهان و قصر شيرين و ا

ده سـال در   در كتاب  برخي از آنها اي دارد كه و بس آموزندهاين مأموريتها داستانهاي تكاندهنده  
 است كه به محكوميت دربار رضاشاهي و بازگردانيـدن          داستان اوين آخرين آنها   .  ي او گرد آمده    عدليه
را   تركيد و آتش كينـه هـاي داور        پايتخت همچون بمبي در     آن حكم  . دهقانان اوين انجاميد    به زمينها

در هرحـال  .  گردانيـد شانبـدخواه  را نيـز  وابستگان ايـشان وزير دربار ، و       ، تيمورتاشزبانه زن ساخته    
پاداش پاكدامني و پايبندي بقانون و رأيهاي بيباكانـه اش را            تا   نديدان گرد »منتظر خدمت  «  را كسروي
   .دريابد

 بوكالت پرداخت و ديگر هيچگاه به دادگـستري         ۱۳۲۲ سال    رو آورد و تا    وكالتكسروي بار ديگر ب   
چنـين   وكالـت    برگزيدن پيـشة   دربارة   رسيده بود » قاضي زبردستي «  يك   جايگاهاو كه به     .نگرديد باز

  :ميگويد 
ساني بمن ايراد ميگيرند كه كيف وكالت بزير بغل گرفته و هر روز در دادگاهها در جلو ايـن ميـز و                      ك 

زيرا همـين كيـف بـه بغـل زدن و در جلـو      .  از اينكار بسيار خرسندملي من خودو. آن ميز مي ايستم  
ميزهاي دفتر و دادگاه ايستادنست كه مرا توانا گردانيد از چنين آزمايـشهايي بـا پيـشاني بـاز بيـرون                     

١.آيم

 رنجهـا و     بـودن بـه     ، از مردم بـودن و در ميانـشان زيـستن و آگـاه              تجربه هاي گرانماية زندگاني   
هاي ايشان ، همچنين آشنايي به اوضاع كنوني توده هاي ديگر در ساية رسانه ها و كتاب هـا از     گرفتاري

سويي و آشنايي بگذشتة ايشان از راه پژوهشهاي تاريخي از ديگر سو كمك كرد كـه تـصوير كـاملي از          
  .موضوعات و فرآيندهاي اجتماعي كسب كند
 آغاز  ۱۳۱۲ در   پيماننيادگزاري ماهنامة    و ب  ۱۳۱۱ در   آيينكوششهاي اجتماعي او با چاپ كتاب       

 پـرچم  با زمينه اي كه پيمان فراهم آورد و با انتشار روزنامـة  .  ادامه داشت۱۳۲۴و تا كشته شدنش در    
 هواداران بسياري در سراسر     ۱۳۲۲تا   ۱۳۲۰ كتاب ديگر ، كسروي در مدت كوتاه ميان سالهاي         ده ها و  

                                                 
  ٦٩ـ پرچم روزانه ، شمارة ١
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در  او . بـردارد  ت سياسـ  ميـدان امهـاي مـؤثري را در       كشور يافته با شتاب چشمگيري مي رفـت كـه گ          
 كه تا ديروز به كنجها خزيده يا جامـة          از ماليان   طرح چهار پرسش    با شيعيگريروزنامة پرچم و كتاب     

  ميـدان يافتـه    ۲۰ پس از شـهريور     به پشتيباني حكومتهاي ارتجاع پرورِ     هاروزآنماليي از تن درآورده و      
پرچم سه بار بازداشت شد و از انتشار  .د ايشان را برجاي خود بنشاندكوشي  بودند ،بتاخت و تاز درآمده

  .شيعيگري و دوازده كتاب ديگر او نيز جلوگيري شد
 كتاب  كينه جويي از   بهو    آخوند منش  وزير دادگستري ١بدستور محسن صدر   ۱۳۲۲سالپايان  در  

 زهـي پنـدار      ...خاموشي نمايند او را وادار ب    تنگناآن   تا در    ند لغو كرد   جواز وكالت كسروي را    شيعيگري
بماند كه او تـا آن هنگـام        .  گردد ناگزير از خاموشي  كشته شدن   ب كسروي مردي نبود كه جز       زيرا! بيجا

كـشته شـدنش هـم    با  و   است نوشته انتشار داده بود كه هميشه ماندگار          بسياري  هاي كتاب گفتارها و 
  .ميان نمي رودآن سخنان از 

 بـا   ماند و از ب گانستمديد حق و نزد     لشكره بهر بهايي بسر آيد در       كسروي پيماني در دل داشت ك     
  تاريخ هاينگارشبلكه در     بسياري را بدشمني با او برمي انگيخت        در عدليه  نه تنها  رفتار شيوة    اين آنكه

و  ) آن جنبش از درباريان و ماليان زنده بودنـد در زماني كه هنوز بسياري از دست اندركارانِ     (مشروطه
 بـا   ، تنگناهـايي را در زنـدگاني بـراي او پديـد مـي آورد           اش بت شكنانه   انديشه هاي  چاپم  بهنگا هم

 رنجهـا كـشيد و گزنـدها ديـد           او .او هرگز ترس و سستي بدل راه نداد و دودل و نوميد نگرديد             اينهمه
  .ن پيمان ايستادآمردانه بر سر ليكن گامي به عقب نگذاشته 

 او را از     نتوانسته بود   كه با هيچ نيرنگ و زوري      تيبانان ارتجاع بدخواهان ايران و پش   دستة   سرانجام
بـسته  آشـكار گرديـدن رازهـاي نهـان و           بكينة   پيماني كه داشت و راهي كه آغاز كرده بود بازگردانَد ،          

اجـراي بـي مالحظـة        ايكـه در    درسـتكاري  وپاكدامني   بگناه  و راههاي بهره مندي نامشروعشان   شدن  
ي خستگي ناپذيري كه در راه آگاهانيـدن        كوششهاپاداش  ،   نشان داد    دليهدر مدت خدمت در ع     قانون

 ستمديدگان گرفته ، مـردان باشـكوه را بـا           داِددر همان دستگاهي كه سالها در آن          را مردم بكار بست  
و پـاره  با دريـدن  وحشيانه مردم سادة كوچه و بازار بيك چشم نگريسته رأيهاي بيباكانه انشا كرده بود     

 كـاخ  رسـيِ بازپ سـنگفرش شـعبة هفـت   بـر روي    او و منـشي اش       و ريخـتن خـون       كالبـد  پاره كـردن  
     ......دادگستري داد

  ٭٭٭
  

  و فقـه  وآگاهيهـاي دامنـه دار از تـاريخ         ،   كار دراز مدت هم در جايگاه قاضي و هم بعنوان وكيـل           
سـتگاه دادگـستري     به او اين امكـان را داد كـه د          باريك بيني ويژه اش     توأم با  هاي خارجي زباندانستن  
  : در آيين مي نويسد .بررسي كندانتقادي با ديدة  ـ  از خودباختگيرهاـ  رااروپايي 

                                                 
در  (۱۳۲۴و نخـست وزيـر سـال        ) در دورة اسـتبداد   (در داستان بتوپ بستن مجلس بفرمان محمدعليشاه        » قصاب باغشاه  « ـ١

  )!دورة دموكراسي
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ولي سخن در اينست كـه شـرقيان        . ما اگر قانون نداشتيم يا قانونهاي اروپا بهتر بود جاي ايرادي نبود           
  هـاي بيخردانـه اي را      قانونهاي آزموده و سنجيده اي را كه داشته اند از دسـت داده بجـاي آنهـا قانون                 

  .زبوني اي كه هرگز تن درنبايد داد. اين خود زبوني است. مي گيرند
كـه نويـسندگان و    او مـي ديـد       . سرچـشمه اش در جـاي ديگريـست        ت كه چنين رفتاري   انساو د 

 و بهـيچ    انـسته د زندگاني اروپايي شيوة  جوانان درسخوانده و حتا عاميان همة نيكيها و سرفرازيها را در            
 پس در گرفتن عادات و آيين زندگاني و شـيوة كـشورداري        . در زندگاني ايشان گمان نمي برند      خطايي

  . دبه انديشه شان راه نمي ياب گيگماِن زيانديد، از اروپاييان 
هنوز هم در ديدگاه انبوه مردم ، سخن درسـت  . ما امروز هم از اين گرفتاري پاك رها نگرديده ايم    

  نيست سان مي كنند يك    غربيان آنچهاگر در يكي از شئون زندگاني رفتار ما با          . از غرب تواند بود و بس     
از كداميك درست اسـت ، ديـده مـي گـردد كـه خودبـاختگي دسـت                  آيا  دچار دودليست كه    شرقي   و

 آن مـي شـود   نتيجـه  و سرانجام كفة غربي سنگيني مي كند   گريبان شرقي بر نمي دارد و خواه ناخواه         
: در انديشه ها نيز چنينست . » ، حتماً حكمتي در آن نهفته استغربيان بيعلت چنان نمي كنند« :كه 
كـاري  انـي    همچنين اگر يـك اير     .»هميشه غربيان بهتر مي انديشند و كارشان از روي حساب است          « 

  . كرده و ميخواهند درستي آنرا بسنجند گوش به دهان غربي دارند كه در اينباره چه مي گويدنوآورانه
فراموش نخواهد شد كه پيش از آنكه آمريكا به جنگ بـا عـراق و افغانـستان درآيـد چـون مـردم                       

 آمريكـا   رند با شور شگفتي پيش بيني هاي جنگـي مـي كردنـد كـه              امي شم » كار درست « غربيان را   
زيرا بديدة ايشان باور كردني نبـود       .. چرا چنين مي پنداشتند؟   ..  چنين خواهد كرد و چنان خواهد شد      
 در سياست پنجاه سال آينـده را نيـز          آمريكاييان« از نظر ايشان    . كه آمريكا در حسابهايش اشتباه كند     

  .»محاسبه مي كنند
 كه دعـوي اسـتقالل      مهوري اسالمي هم  بداوري نزد غربيان رفتن هنوز چنان گسترده است كه ج         

 گـواه آوردن بـه   براي) راديو و تلويزيون ـ براي مثال ( ابزارهاي تبليغاتي خود  دردر رأي و انديشه دارد
فلـسفة مالصـدرا فـالن ارج و     »به گفتة هانري كُربن« : انديشه هايش از سخن غربيان بهره مي جويد  

بـه گفتـة گوتـه شـاعر        « چنان گفته اند ،     چنين و  »ة مولوي شيمل و نيكلسون دربار   « بها را داراست ،     
بـه  «   ، »ارنست رنان ايرانيان را به جهت تشيع داراي نبـوغ دانـسته            « شعر حافظ بهمانست ،   » آلماني

ترجيع اينها  !  چنانست  عارف عرفان بهمان  چنينست ،     شاعر فالنديوان  » گفتة فالن مستشرق اروپايي   
نزده بيست سالة اخير حكومت ماليان كه مي كوشد نگاهها نه به آينـده              پا» تبليغات« ازهايي است   بند

 ايران ، به كتابها و شعرهاي بازمانده از دورة مغول و ميـراث  ي هاي زبوندورهبويژه به    و   گذشته بلكه به 
  . شوم آن دوره دوخته گردد

 را از هر سو بديده      اگر روزي از راه تاريخ پيش آمده به حساب زيانهاي اين شيفتگي بپردازند و آن              
  .گيرند آن هنگام ژرفاي اين آلودگي بهتر بدست خواهد آمد
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 يادداشت ويراينده

 كار  ۱۳۰۰ دهة    پايان  ولي در  هنوز از جوشش نيفتاده   ١اروپاييگري ماين روزگار ماست كه مي داني     
اينجـا كـسروي    . اين دلبستگي و شيفتگي به ديوانگي رسيده بود و بدترين زيانها از آن بدست مي آمد               

  . سزا نديده با دليري ويژة خود و با غريو و بانگ بلندي به بيداري ايرانيان كوشيدخاموشي را
 در كتاب آيين كه در آن روزگاِر شيفتگي ، بلكه دلباختگي و فريفتگي ايرانيان بـه                 ۱۳۱۱در سال   

 ضرباتي سـخت نواخـت چنانكـه هيـاهوي بزرگـي درميـان تـودة                 اروپاييگري غرب بچاپ رسيد به بت    
  . برخاستدرسخواندگان

  :او اين حال شيدايي و پاكباختگي را سنگ بزرگي در راه رهايي هم ميهنانش مي ديد 
مردم از فهم و انديشة خود چشم پوشيده و براي نيك و بد و راست و كج،               ٢در ساية دلبستگي به اروپا    

تي دليـل   يك سخني كه يكي مي گفتي بايس      . ترازو و قاعده اي جز بودن و نبودن در اروپا نمانده بود           
آورد كه در اروپا چنينست و يا چنان نيست و گواهي براي گفتة خود از زبان يـك پرفـسور يـا دكتـر                  

  ... چـون نگـاه مـي كـرديم       . ...كند ، وگرنه كسي گـوش نـدادي و آن سـخن را نپـذيرفتي               اروپايي ياد 
كه آنان راهـي    مي ديديم ما هرچه گوييم چون گوينده اش شرقيست نخواهند ارج نهاد ، گذشته از آن               

را كه پيش گرفته اند و با آن شور و هياهو دنبال ميكنند ، راه پيشرفت و فيروزي مي داننـد و ديگـر                        
 سخِن ديگري نخواهند ديد و پروا نخواهند نمود ، از هر باره خود را ناگزير مي ديـديم                    نيازي بشنيدنِ 

   ٣.مكه نخست بآن هياهو پردازيم و آن شور و ديوانگي را خاموش سازي
 بـاال    دليرانه  كسيست كه در برابرش    ناميد و نخست  » اروپاييگري« كسروي اين شور و ديوانگي را       

 او كه خود پا درميان جنـبش مـشروطه داشـت و تـاريخ آن را جاودانـه             .افراشت و با آن سخت نبرديد     
ديد آمده بلكه    دريافت كه اين ديوانگي نه چيزي بوده كه بخود پ           از البالي بررسيهاي تاريخي    كرده بود 

  : كشانده  بيراههدستهايي جنبش مشروطه را به آن
 از ستمكاري دولتيان و زورمندان و از بي نظمي مملكت بجان آمـده              ]مشروطه [پيشروان اين شورش  

 بهرحـال   .از اروپا جز از چند چيز گرفتن الزم نداشـتند         بودند و جز از عدالت و نظم نمي خواستند و           
  . نبوده استاروپاييگري هرگز مقصود 

ولي از همان روز نخست دست اروپا در كار بوده و چند تن از سردستگان شورش را با غرض خـويش                     
اينست كه عدالت خواهي كه بنيـاد شـورش آن          . گروهي نيز از ناداني بآنان پيوسته اند      . همراه ساخته 

  .ستبوده و همة تالشها و جانبازيها بنام آن مي شده ناگهان اروپاخواهي گرديده ا
بيكبار در هر گوشة ايران نويسندگان و گويندگاني برخاسـته كـه از مـردم             ... پس از خوابيدن شورش     

  . جز اروپاييگري نمي خواسته اند و در ستايش اروپا از دروغ و گزافه چيزي فرو نگزارده اند
سراسـر  . يننـد بگفتة اينان اروپا معدن هر نيكي و بهي است و اروپاييان از مرد و زن فرشتگان روي زم 

جهان از تمدن بي بهره و اين نعمِت زندگاني خاص اروپاست كه بايد از آنجا همراه اتومبيل و سـينما                    

                                                 
 .ز ايشان كردنپيروي بي چون و چرا ا ودر ستايش غرب راه گزافه پيمودن ـ ١
  . اين نكته يادآوري شده ) ۳صفحة (ـ خواست از اروپا سراسر غرب است و درآغاز كتاب آيين ٢
 ۱۱ و ۷ ص۱۳۳۹ـ ما چه ميخواهيم؟ ، ٣
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هرچه در اروپا هـست از قـوانين و اخـالق و عـادات ايرانيـان بايـد                  . و تئاتر بديگر سرزمينها پا بگزارد     
  ... بگيرند

و نيكو و هرچه در شرق است نكوهيـده و          سرانجام سخن بدانجا رسيده كه هرچه در اروپاست ستوده          
ايرانيان بايـد از تـن و جـان و از درون و             : يكي هم پرده از روي مقصود برداشته و بي باكانه گفته            . بد

١! ...بيرون اروپايي شوند

  :كه شرقيان از اروپا الزم داشتند بگيرند را در پيمان چنين مي آورد » چند چيزي« آن 
  :نج رشته را از اروپاييان فراگرفتند مي توان گفت ايرانيان پ

 حكومت مشروطه و زندگاني از روِي قـانون و دلبـستگي بمـيهن و جانفـشاني در راِه تـوده و برپـا                 ـ۱
  .كردِن اداره ها و شيوة سربازگيري و اينگونه چيزها

  . دانشهاي نوين از جغرافي و تاريخ و شيمي و ستاره شناسي و رياضيات و ماننِد اينهاـ۲
  .بكار انداختن ماشينهاي بافندگي و ريسندگي و كشاورزي و افزارسازي و بهره مندي از اختراعها ـ۳
  . شور اروپاييگري و الِف تمدن و هايهوِي پيشرفت و حزب سازي و رمان نويسي و اينگونه چيزهاـ۴
  .تند و بيهوده فلسفة مادي و بدآموزيهاي ماديگري و زندگاني را نبرد دانستن و ديگر انديشه هاي ـ۵

نيز پيداست كه دو رشتة آخر بد و زيانمند بوده         ... پيداست كه سه رشتة نخست نيك و سودمند بوده          
٢.و از هريكي از آنها در جاِي خود سخنها رانده ايم

بدينسان روشنست كه سه بند نخست چيزهاييست كه بايـد جلوگيرهـايش را برداشـت و بـروان                  
  .ر آنهاست كه بايد با آنها نبرد كرد و برانداختگردانيدنش كوشيد و دو بند آخ

اينهـا  : كساني اين سخنان را شنيده ، نينديشيده و نسنجيده بپاسخ برخاسـته چنـين گفتـه انـد                   
است و نمي توان براي مثال اختراعات و دانشها و دموكراسي را از غرب گرفت               » مجموعه« همگي يك   

 بـسخن    علتي ندارد  اين سخن دليلي همراه ندارد و     . يچيدولي از گرفتن ديگر عادات و رفتارها گردن پ        
ليكن براي آنكه بي پاسخ هم نماند پيشنهاد مي كنيم همين كتاب را بـا هـشياري                 . بپردازيمبي دليل   

 ايـن آيـين قـضايي    روان گرديدِن  ، بخوانند و ببينند آيا در كنار اختراعات و دانشها و دموكراسي غربي           
چگونه است كه اگر غربـي پـي بـه          . رواج دارد ) ز كشورهاي آنگلوساكسون  ج(بهترست يا آنكه در غرب      

  بهـم نمـي خـورد و رخنـه اي در آن            » مجموعـه « بيهودگي قانونهايش برد و آنهـا را اصـالح كـرد آن             
رخ نميدهد ولي اگر شرقي خواست بجاي آن آيين خود را روان گرداند دچار لغـزش شـده                  » دستگاه« 

  !است؟
ايي و شيوة برپايي دادگاهها ، در اين پنج رشته جايگاه ويژه اي دارد بـه ايـن                  موضوع قانونهاي قض  

  اروپـايي  در پـيش قـانون     زيـرا    .ست كه بايد به روان گردانيدنش كوشيد      ييمعني كه از سويي جزو آنها     

                                                 
 ، آنكه پرده از روي مقصود برداشته را امروز بنيكي مـي شناسـيم و از كـردارش آگـاهيم و     ٥٥ تا   ٥٣ـ آيين ، بخش يكم ، ص        ١

  .او كسي نيست جز سيد حسن تقيزاده. و رفتارش از كجا آب مي خوردهميدانيم گفتار 
 ۲۲۲ و ۲۲۱ پيمان سال ششم ، شمارة چهارم ، ص ـ٢
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از .  را پـاس داشـت و بـه اسـتواريش كوشـيد            آنست و بايـد     ي ارجمند قاعدةهمة مردم يكسانند و اين      
چون با هايهوي اروپاييگري همراه آمده بايد هوشيار بـود و از پيـروي چـشم و                 هاست كه   سويي جزو آن  

  .گوش بسته از آن خودداري كرد
   :بدينسان. اشاره هايي رفته به قانونهاي اروپايي آييندر 

در قرنهاي پيش جنبشهايي در اروپا روي داده و در ساية آنها يك رشـته قانونهـاي نيـك و سـودمند                      
نيـز آزادي مردمـان و      .  بـسيار خردمندانـه اسـت      ]دموكراسـي  [ آيـين فرمـانروايي غـرب      .پديد آمـده  

  .... يكسانيشان در پيش قانون بسيار نيكوست
اروپاييان در قرنهاي اخير در ساية كوششها و جانسپاريها آزادي و برابـري را در سـرزمين خـود رواج                    

  .... داده اند و از آنجا دوباره بشرق رسيده
سترگي در زندگاني هر گروهي است و چنانكـه نيـك آن سـودمند اسـت و گرامـي بايـد                     قانون عامل   

ولي هواداران اروپا اين انديشه ها را بر سـر ندارنـد و             . داشت ، بد آن زيان آورست و پرهيز بايد جست         
  .جز اين نمي دانند كه هرچه در اروپاست اگر نيك و اگر بد در شرق هم روان سازند

ريخ اسالم آگاهند مي دانند كه فقه كه بجاي علم حقوق اروپاست چه جايگاهي نزد               كساني كه از تا   ... 
   ...مسلمانان داشته و فقيهان چه ماية دانشي مي اندوخته اند و چه رواجي بدين علم داده اند

  . ...قرنها در ايران و ديگر كشورهاي اسالمي بهترين آيين قضايي روان بوده
اره نيز بسراغ قانونهاي اروپا رفته و به پيروي از عثمانيان كه پيش از ما               ولي در آغاز مشروطه در اين ب      

ولـي  . فريب اروپاييگري را خورده بودند قانون فرانسه را برگزيده و از روي آن بنياد عدليه گزارده انـد                 
  .اين قانون عيبهاي بزرگي را در بر دارد

 و اصل بـودن سـوداگري و فـرع گـرفتن      مي گيردان قانونهاي اروپايي  بهبا همة خرده هايي كه او        
  هرگـز   چنانكـه ايـن را بارهـا بزبـان مـي آورد         زندگاني را بر ايشان مي نكوهـد بـا اينهمـه خواسـت او               

بلكه او مي خواهد شرقيان با ديدة باز به آنچه از غرب مي گيرند بنگرنـد و در هـر                    . عيب جويي نيست  
  .گام به نيك و بدش بينديشند

  پنداشـته   بيـشتر از آنـست كـه          اروپـايي   برمي آيد ، كاسـتي هـاي قـانون         چنانكه از همين كتاب   
از سويي ديگر اين روشنست كه پاية آسودگي در زندگاني ايمني است و اين ايمني نخواهـد                 . مي شود 

بيهوده كاريها و قانونهاي     ش از رهگذر  عدليه ا توده اي كه    . بود اگر دادگستري نااستوار و ناكارآمد باشد      
 آن توده چگونه اميدوار به دادگري و ايمني         گرديده زورمندان و ستمگران     تيبان و پناهگاه  پيچاپيچ پش 

  !د؟باشن
 دسـتگاه آبرومنـدي را بـراي دادگـستري           را بـرآن داشـت تـا       كـه كـسروي   ه هايي   ست انگيز هااين
  .  در اين كتاب خواهيد ديدچنانكه رد ـگزابنياد

  .يمزپرداب اين دفتر اينترنتي شت به نشِرداوا را ما  خواست ارجمند و مقدس بود كهاينو 
 ۱۳۸۸فرهيخت . م
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  قانون دادگري
  

   جهانةبنام پاك آفرند
  

  : دارد كه بايد بنويسيم ه اياين كتاب تاريخچ
 يكي از آشنايان كه بنزد رضاشاه رفت و آمد مي كرد روزي بنزد من آمـده چنـين                   ١٣١٢در سال   

اگر شـما اطالعـات     . و كارهاي او خشمناكست   ١اعليحضرت از عدليه بسيار ناراضيست از داور      « : گفت  
چون پافـشاري مينمـود     . »ثر خواهد بود  ؤراه اصالح آنرا نشان بدهيد م       و  عدليه بنويسيد  ةدربارخود را   

داور و همدسـتان او     . بـدي عدليـه بـيش از همـه بعلـت بـدي قانونهاسـت              : كه چيزي بنويسم گفـتم      
 اگر داور برود و وزير صالحي بيايـد يـا قـضات بيكبـار             . خرابكاريهايي دارند ولي اساس خرابي قانونست     

فـرض   بـر .  نيست كآمديم باصالح قانون اين كار كوچ     . ثيري در كار نخواهد بود    أعوض شوند چندان ت   
بـا اينحـال    .  وزرا و مستشاران تميز و همدستان ايـشان نخواهنـد گزاشـت             ، آنكه رضاشاه تصميم گيرد   

قانون  معايب قانون نوشته موادي هم براي جانشين بودن بآن           ةچون شما اصرار مي كنيد شرحي دربار      
  . مي كنمهتهي

و چنـد     اين گفتگو گفتار يكم اين كتاب را كه انتقاد از قانونهاي عدليه اسـت بـا هفتـاد                  ةدر نتيج 
 بنام پيشنهاد برضاشاه بدفتر مخصوص فرسـتادم ، و          هتهيه كرد ) در مدت سه روز   (ماده قانون با شتاب     

او را شرح داده درخواست كـردم كـه          ديگري رفتار و كردار داور و همدستان         ةدر همان هنگامها در نام    
  .يكسره بدست شاه داده شود

جاي افسوس بود كه پس از مدتي دانستم كه آن پيشنهاد را بشاه نرسانيده اند ، و اين نامـه نيـز                      
بدست وزير دربار افتاده كه بنزد داور فرستاد و نتيجه اي كه پديد آمـد آن بـود كـه كينـه هـاي داور                         

  . من برخاست كه در اينجا جاي گفتن آنها نيستةرهايي درباررشته آزا بجوش آمد و بيك
افسوس بيشتر من از رهگذر پيشنهاد بود ، و براي آنكه نگزارم كوشش بيهوده ماند بهتـر دانـستم                

بآن نوشته ها افزوده با يك ديباچه بچـاپ رسـانم و كتـاب را               ) گفتار دوم اين كتاب   (كه گفتار ديگري    
  .اين كار را در همانحال بانجام رسانيدمبرضاشاه بارمغان گردانم و 

ولـي انتـشار   . راه نتيجه اي بدسـت نيآمـد   شايد رضاشاه كتاب را نديد و هيچ آگاه نگرديد و از آن     
چون نخست بار بود كه ايرانيان ايراد بقانونهاي اروپا مي شنيدند خواندن كتـاب              . كتاب بسيار بجا افتاد   

يرند و  ذبپ آن ناچارشان ميساخت كه ايرادها را        ةتاب و زبان ساد   تكاني در آنها پديد مي آورد و داليل ك        
  . اروپاييان درگذرندة خود دربارةاز خوشگماني بي انداز

                                                           
ـ و.  كه خودكشي كرد١٣١٥ و سپس وزير ماليه تا ١٣١٢ تا ١٣٠٥ از ـ وزير عدليه١
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ايـن  . هنگام من بنوشتن پيمان تازه آغاز كرده بيش از همه با اروپاييگري نبرد مـي كـردم                 در آن 
  .كتاب در آن زمينه كمك بسيار بما كرد

١ شهرت بسياري يافت و نظر دانـشمندان را بخـود جلـب             فروخته ميشد  يننهابا آنكه كتاب نيمه     
مردان منصف آنرا از هـر      » تند روي شده  « : با آنكه كساني بيكبار گردن بحق نگذارده مي گفتند          . كرد

آنرا بانگليـسي ترجمـه كـرد و        ) خانبهادر(يكي از دوستان ما ، آقاي محمد احمد         . باره بجا مي شمارند   
  .هاي كتاب فروش رفته چيزي از آن باز نماندپس از چندي نسخه 

 از سـوي ديگـر نيـازي بـآن         . ولي ما فرصت نميداشتيم   .  چاپ دوم كتاب را ميخواستند     از آنهنگام
گامها بـرداريم و     ٢م تا توانيم در راه دست يافتن  بسررشته داري         يتا امسال كه چون ميخواه    . نميديدم

  .پ اين كتاب نياز ديديمكار آماده تر گردانيم بچا خود را براي آن
 بهتـري   ةسيس كردن وزارتخانه ها و اداره ها بشكل سـاد         أچه بيگمان ما به تغيير دادن قانونها و ت        

عدليـه بايـد از     . نياز خواهيم داشت و يكي از آن اداره ها كه بيشتر باصالح نيازمند است عدليـه اسـت                 
  .ر آن زمينه بسيار سودمند استريشه تغيير يابد و قانونهايش نيز عوض شود ، و اين كتاب د

 يك عدليه بسيار ساده و ةهفتاد و چند ماده كه در اين كتاب پيشنهاد شده در قسمت حقوقي پاي         
  .بسيار مفيدي تواند بود و من با آنكه دوباره آنرا بزير نظر گرفتم نقصي نديدم

  .در قسمت جزايي نيز بايد همين سادگي را بديده گرفت
 نزديكي بخواسـت خـدا عدليـه اي در ايـران از             ةب مقدمه است كه در آيند     پراكنده شدن اين كتا   
  .روي همين قانون برپا شود

. متن كتاب بدانسان كه بوده بچاپ رسيده و با آنكه زبـانش عاديـست تغييـري در آن داده نـشده                  
داختـه  تنها ديباچه اي كه خطاب برضاشاه نوشته شده بود برخي از قسمتهاي آن كه نياز نمانده بود ان                 

  .شده است
  احمد كسروي   ١٣٢٤تهران

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
نيمه نهائي فروخته مي شود ـ و: ـ اصل ١
به راهبري نويسنده مي كرد و اگر كشته شدن او » ماد آزادگانباه« خواست كوششهايي است كه     . حكومت= ـ سررشته داري    ٢

ـ و . انجامدبيسررشته داري  به گرفتن دور نبودرخ نمي داد 

 ٢
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  اين ديباچه خطاب برضاشاه نوشته بود و در
   .اين چاپ برخي قسمتهاي آن انداخته ميشود

  
 بودجـة  ده سال پادشاهي خود اصالح عدليه را هميشه منظـور نظـر فرمـوده      تاعليحضرت در مد  

با اينهمه امروز حال آن اداره اينست كـه         . وده ايد كافي براي آن منظور و از هيچگونه تقويت دريغ نفرم         
س أكجا كـه رود جـواب يـ        اگر شخصي دعواي صد توماني پيدا كند اوالً خود او راه بعدليه ندارد و بهر              

ثانيـاً بـراي صـد تومـان     . خواهد شنيد و مجبور است كه وكيل بگيرد و اختيار كار خود را بـاو بـسپارد          
 دعاوي .اين حال يكدعوي ساده صدتوماني است. د و خون دل بخوردحداقل يكسال بايد آمد و شد بكن

 مـدعي از پـا    ، طـول مـدت    ةل سالهاي دراز در عدليه سير كرده و چه بسا كـه در نتيجـ              كبزرگ و مش  
  .افتاده جز محو و نابودي نتيجه از كار خود بر نمي دارد

خواسـته باشـند كـه      اگر اعليحضرت   .  مي كشد   مدت غالب دعاوي امروز هفت يا هشت سال طول       
 كارهـا را از ابتـداي       ةشخصاً تحقيقي در باب طول مدت كارها در عدليه بفرمايند چه بهتر كه احـصايي              

  .عرضحال تا ختام اقدامات اجرايي از عدليه بخواهند
اين قانون كه در ابتداي مشروطه از روي قوانين         . منشاء خرابي عدليه بيش از هرچيز قانون آنست       

 خود را بروي آن بگزارد و تا اين         ة ترجمه شده قابل آن نيست كه مملكتي بنياد عدلي         عثماني و فرانسه  
  . اصالح عدليه بشود بيهوده و هدر خواهد بودةقانون هست هرچه اقدام در زمين

ولي براي شاهنـشاه بـزرگ ايـران بـا آن هـوش          .  قانون در اين كتاب شرح داده شده       ةمعايب عمد 
  .درخت را از ميوه اش بايد شناخت :ك جمله اكتفا گرديده گفته شود سرشار خدادادي چه بهتر كه بي

 كيـ  زن بـراي  ه يك تظلم هشت سال اتالف عمر ميشود ، در جاييكه يـك پيـر   ةدر جاييكه نتيج  
دعوي سي توماني مجبور است وكيل بگيرد و يك سال بيشتر دوندگي نمايد جاي گفتگـو نيـست كـه          

  .هچنين قانوني از روي عقل وضع نگرديد
امروز غالب دعاوي بالتكليف است كه اشخاصي كـه مبـتال مـي شـوند معلـوم نيـست چـه چـاره                       

  .بينديشند
خانه سكونت دارند باهم نزاعي كردند و يكي از ايشان دست سـتم بـاز                 در يك   كه اگر دو شريكي  

  لم نمود و افراز خواست و چنين دعوايي كه حداقل يكسال مدتكرد و ديگري ناگزير شده بعدليه تظ

 ٣
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خواهد كشيد و شايد سه سال و چهار سال هم بكشد آيا تكليف خانه در اين مدت متمادي چه خواهد                    
  !. را خواهد كرد؟ خود مظلوم در اين مدت چگونه تحمل زور شريكةبود و آن بيچار

د و  نـ  مـصارفي كـرده تعميـر خرابـي آن را بنماي           اگر قناتي فرو رفته و محتاج آن باشد كه فـوري          
شريكي تن بمصارف ندهد و حاجت بتظلم بيفتد چنين دعوايي كه حداقل چهـار سـال طـول خواهـد                    

  !.كشيد آيا در اينمدت دراز تكليف ويراني قنات چه خواهد بود؟
  .تعدليه كه ساالنه چندين صدهزار تومان بودجه دارد چنين دعاوي مهمه نيز بالتكليف اس

در دادرسي و احقاق حق چنانكه عدالت شرط است سرعت عمل نيز شرط است دادرسي كه پس                 
  .از هشت سال دوندگي نتيجه بدهد آن خود ظلم ديگريست

اين قانون اجازه داده كه بيك دعوايي ده مرتبه بيشتر رسيدگي شـود و ده حكـم مختلـف صـادر                     
 و بر فرض كه دعـوي       .هدر مي شود   تمام زحمت ها  گردد و چه بسا كه در اين اثناء دعوي از بين رفته             

  . او بيش تر و كارگرتر از ظلم طرف ميگرددةاز بين نرود بيچاره مظلوم از پا افتاده ضرر عدليه دربار
چهـره هـاي تيـره و        اگر روزي گذار موكب همايوني بحياط عدليه بيفتد و از آن جمعيتي كـه بـا               

د آن وقت خواهند دانست كه مـردم چـه بـار    نشي بفرمايافسرده هميشه در حياط عدليه متوقفند پرس    
انصاف نيست كه با آنهمه توجهي كه شاهنشاه بزرگ ايران بآسـايش            . دل دارند  غمي از دست عدليه بر    
  !. ايران اين باشد؟ةمردم دارند حال عدلي
  .دثر نخواهد بوؤ عدليه مة قانون اينست كه هست هيچ گونه اقدامي در زمين تااز سوي ديگر هم

 قـانون   ةليف شده بدواً معايـب عمـد      أدر اين كتاب كه براي اهداء به پيشگاه همايون شاهنشاهي ت          
 كارهاي عدليه است بعنوان مثال و       ةرشته قضايايي كه نمون    اروپايي يك بيك شرح گرديده سپس يك      

ني تدوين  شاهد ذكر يافته تا اشخاصي نگويند كه مبالغه در ذكر معايب رفته ، سپس قانون ساده و آسا                 
  :ي ملوكانه با اجراي آن موافق باشد نتايج قطعي ذيل بدست خواهد آمد أو پيشنهاد شده كه اگر ر

ني بتواند تظلم نمايد و دعـاوي       اـ محاكم بسيار ساده اي تشكيل خواهد يافت كه هركسي بآس          اوالً
  . دعاوي مهمه بيش از سه ماه مدت نخواهد كشيدهساده در يكي دو هفته خاتمه يافت

ـ براي هر شهر و قصبه اي عدليه باتمام مراحل آن رسيده حاجت به سـفر كـردن از شـهري                     ثانياً
  .بشهري يا بارسال دوسيه از اينجا بآنجا نخواهد بود

  . خواهد بودي ساالنه آن كمتر از ميزان امروزة عدليه بودجةـ با اينهمه توسعثالثاً
 همت شاهنشاه ايران ايـن قـانون بنيـاد          ةساي  مهمتر اين خواهد بود كه بخواست خدا و در         ةنتيج

  .عدليه هاي شرق و غرب باشد
در مـصر و عثمـاني و       .  ممالك شرق و غـرب عموميـت دارد        ةامروز شكايت از دست عدليه در هم      

  .و خم اروپا مي باشند و فرياد از دست آن دارند هند و عراق در همه جا مردم گرفتار اين قانون پرپيچ

 ٤
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چنانكه در اين اواخر كه در فرانسه داستان افتضاح بايون رويداد           .  حال را دارد   خود اروپا نيز همان   
داالديه كه كابينه تشكيل داد ولي . شكايت عمده از سنگيني كار عدليه و ماليه بود١و شورش برخاست

  .مجال كار نيافت جزو پروگرام او بود كه عدليه و ماليه را تغيير دهد
 علوم و فنون و صنايع كرده در كار قانونگزاري سخت درمانـده             ةدربار پيشرفتهايي كه    ةاروپا با هم  

  .است
امروز كه سيمهاي تلگراف شرق و غرب را بهم نزديك ساخته و ما در ايران از چگـونگي كارهـاي                     

  مـا روشـن اسـت و ايـن نكتـه را بآسـاني               گاهي داريم خبطهاي اروپاييـان در كـار زنـدگاني بـر           آاروپا  
  . مهارت در علوم و صنايع در شناختن سود و زيان جهان سخت بيمايه اندة با همدرمييابيم كه غربيان

مت اسـتادي   از اينسوي شرق از باستان زمان ميهن قانونگزاران بوده و هميشه ايـن سـرزمين ِسـ                
 قلب شرق بوده و همواره از اينجـا نـور           ةبويژه ايران كه از باستانترين زمان بمنزل      . جهان را داشته است   

پس چه شگفت كه قانوني در اين سرزمين گزارده شود و آن قـانون               . بر سراسر شرق ميتافته    رستگاري
  !. آسايش شرق و غرب باشد؟ةماي

اگر اعليضرت شاهنشاه ايران اين قانون را اجرا فرمايند و فوايـد آن در كـار نمايـان گـردد ديـري                      
  .نخواهد گذشت كه ممالك شرق و غرب پيروي از آن خواهند نمود

   كسروياحمد

                                                           
كه گويا در شهرداري شهر بايون كـار      (جواني بنام استاويسكي    . در فرانسه رويداد  ۱۹۳۴ رسوايي بايون در ژانويه و فورية سال         ١ـ

بار نخست از دست پاسـبانان گريختـه و در بـار دوم     . چهار ميليون فرانك كالهبرداري كرده بزندان افتاده بود       ۱۹۲۶در  ) ميكرده
نوز پنج ماه در زندان نمانده بنام مرخصي درماني از زندان درآمده تجارتخانه اي باز كرده و با ادارات دولتي رابطه يافته پانصد                        ه

 ...برگهاي پرونده هاي او نيز ناپديد مي شود . يا ششصد ميليون فرانك كالهبرداري بزرگ ديگري را مرتكب ميشود
.  برخي از وزيران و چكي كه استاويسكي به حزب راديكـال داده بـوده پـرده برمـي دارد    در مجلس نماينده اي از ارتباط او با      

  مجلس بهم مي ريزد ، مردم مي شورند ، كابينة شوتان كناره گيري كرده ، شورش مردم به داالديه كـه بجـاي او نخـست وزيـر                        
 كوتاه سخن از آستين اين رسـوايي مـالي دسـت            .شده بود مجال شناساندن كابينه اش را نداده او ناگزير از كناره گيري ميشود             

  .وزيران و سران اداره هاي فرانسه بيرون ميآيد
  : سال يكم كه اين خبر را نوشته داوري زير را به آن افزوده است ۸ و ۷پيمان شماره هاي 

ـ . دزدي بهر بزرگي و رسوايي كه باشد رويدادن آن در ميان گروهي عيب آن گروه نيست       ان پـرده بـر روي   مگر هنگاميكه آن
  ـ و. آن كشيده سر دزدان را نكوبند كه اين خود دليل دزد پروري و پست نهادي آنان خواهد بود

 ٥



  
  
  

  آفريدگارا بنام تو و در زينهار تو
  

  منه درون مملكت را انتظـا     ،  در زمان پادشاهي قاجاريان كه ايران از هر باره پست و زبون گرديده              
و امني كه مردم از آسايش بهره يابند و نه در برابر دشمنان و همسايگان زور و نيرويي كه ايرانيان دل                     

  . غم و شرمساري مي گداختندةر بوت همگي مي سوختند و د ،بآن خوش سازند
 ابـزار جنـگ روي بـه        ةقرن و نيم پيش در صـنعت و اختـراع و تهيـ             در اين زمان اروپا كه از يك      

. پيشرفت داشت باوج شهرت و شكوه رسيد چندان مي درخشيد كه چشم همگان را خيره مي سـاخت              
 بودند اروپا بچـشم اينـان هرچـه         بويژه ايرانيان كه چون حال زاري داشتند و از هرگونه شكوه بي بهره            

 اروپـايي مـي كـشيدند و از         ةبزرگتر و باشكوه تر مي نمود و از ستمي كه از روس و انگليس دو همساي               
خرد خود  دو همسايه نشان مي دادند هوش و  داني كه پادشاهان بي ارج قاجار در برابر آن        زبوني و كارنَ  

  . كارهاي آنان را خردمندانه و ستوده مي شماردندةهم هوش و خرد دانسته ةرا باخته اروپاييان را نمون
ي است كه آدمي هوش خود را از دست هـشته و خويـشتن را               زدگ سرشكستگي و شرم   ةاين نتيج 

  .خوار ديده ديگران را سرتاپا دانش و خرد مي پندارد
مقـصود  ١چنانكه در جاي ديگري گفته ايـم . در چنين هنگامي در ايران جنبش مشروطه برخاست  

ي گنيز كساني از ناتواني پادشاهان قاجاري و از پستي و خيانت پيـش             .اين جنبش عدالت خواهي بود    از  
  .بسياري از وزيران آن زمان از استقالل ايران بيمناك بودند و مي كوشيدند مگر چاره اي نمايند

نانكـه  نيت اينان هرچه بود همينكه نام مشروطه بروي ايران گزارده شد از يكسو دولتهـاي اروپـا آ                 
  .عالقه بآسيا داشتند كساني را بترويج اروپاييگري برانگيختند

 هوش و   ة بسياري از ايرانيان داشت كه اروپاييان را نمون        ةاز سوي ديگر آن نمودي كه اروپا در ديد        
اري كساني از   ت اين فريف  ة درساي  ، خرد مي پنداشتند و سراسر كارهاي آنان را خردمندانه مي شماردند          

. آنچه در اروپاست در ايران برپـا سـازند   ندوست و پاكدل نيز اين راه را پيش گرفتند كه هر   مردمان ايرا 
 ةكه در آنجاسـت بـراي ايـران الزم دانـستند و شـروع بترجمـ       ادارات اروپا را بنحوي از جمله قوانين و 

  .قوانين و بنياد ادارات و آوردن مستشاران اروپايي كردند
قا بود كه تازه پا بزندگاني آدميانه گزارده و از خود هيچي نداشـت              فريآتو گويي ايران گوشه اي از       

  .كه بايستي همه چيز را از ديگران برگيرد

                                                           
  ـ و٥٣ـ آيين بخش يكم ، ص١



  احمد كسروي    قانون دادگري 

زيرا چنانكه گفتم شرمزده و سرافكنده شده هوش خود را باخته       . من اين كسان را معذور مي دارم      
براي آسـايش و زنـدگاني      از سوي ديگر راستي ايران در زمان قاجاريان از بسياري چيزهايي كه             . بودند

ايـن كـسان آن  آگـاهي و         .  آنها قوانين بـود    ةزيست كه از جمل    يك گروهي دربايست است محروم مي     
دانش را نداشتند كه بدانند آن محرومي نـه از رهگـذر نبـودن و نداشـتن بلكـه از جهـت بـي پروايـي                  

  .پادشاهان و بيساماني مملكت بوده است
ند كه بدانند چه قانونگزاران بزرگي و آموزگـاران گرانمايـه اي             شرق آگاهي نداشت   ةاينان از گذشت  

نيز آن دانش را نداشتند كـه معنـي قـانون و آثـار آن را دريافتـه                  . براي آدميان از اينجا برخاسته است     
براي اينان بـس    . بدانند كه چه كساني مي توانند قانون گزارند و چه قانوني را بايد پذيرفت و اجرا كرد                

.  و خـوار شـمارند     كفرانسه و انگليس را با تجليل فراوان برده و خود را در برابر آنـان كوچـ                بود كه نام    
چاره جز افتـادن از دنبـال        حال زبوني خواهد ماند و     پنداشتند كه هميشه شرق بدان    مي  اينان چنين   

  .اروپاييان و دويدن از پي ايشان نيست
ـ          زبوني بود كه هر زمان مردي را از         اين حالِ  ةدر نتيج   گزافـي بـايران     ة يك شـهر اروپـا بـا ماهيان

   او جستجويي كننـد يـا از دانـش او آزمايـشي بخواهنـد بـا تجليـل                   ةاسته بي آنكه از حال و گذشت      وخ
 آمدن و رفتن او پيدايش يك قانون گنـگ و  ةبي اندازه بايران آورده پس از صرف صدهزار تومانها نتيج       

   ١.پوچ و بي ارجي مي شد
 باين نحو كـه نخـست قـانون         . فرانسه بنياد گزارده شده    ةدليه اي از روي عدلي    از جمله در ايران ع    
 عربي آن كه دولت عثماني كرده بود بفارسي ترجمه نموده سپس مستـشاري              ةفرانسه را از روي ترجم    

از فرانسه با حقوق گزافي آورده و چندين سال مخارج او را داده سپس هم قانونهاي ديگـري ترجمـه و     
  . اين كارها  عدليه اي شده كه امروز هستةنتيج .اندتدوين نموده 

   يكـم آن قيـده    ةاز شگفتيهاست كه اصول محاكمات كه نخستين بار چاپ شـده در پـشت صـفح               
مـرد فرانـسه اي زبـان فارسـي را هـيچ        در حاليكه ما ميـدانيم كـه آن       .»پيشنهاد مسيو پرني  « :  شده

و .  سخن گفتن هم فارسـي يـاد نگرفـت         ةت بانداز نميدانست و در مدت چند سالي كه در ايران ميزيس         
پس چگونه پرني آنرا پيـشنهاد  . آنگاه نزد ما يقين است كه اين قانون از عربي ترجمه شده نه از فرانسه      

   !.كرده؟

                                                           
قضايايي .  تعجب مردم خواهد بود    ة آنان نوشته شود در آينده ماي      ةمستشاران كه در آغاز مشروطه بايران آمده اند اگر تاريخچ         ـ  ١

وق گزافي و اختيارات بسياري آورده بودند و        مستشاري كه براي وزارت داخله با حق      . رويداده كه راستي آدمي را متحير مي سازد       
ساختند از ناچاري كه هيچي براي آموختن نداشـته دسـتوري     شدن در پاي درس او مجبور مي    بحاضرمستخدمين وزارتخانه را    

يس  آن در كتابهاي عربي هست تدرةرا كه امام علي بي ابيطالب بمالك اشتر در هنگام روانه كردن او بحكومت مصر داده و نسخ      
گويا باين نحو كه كساني آنرا بفرانسه ترجمه ميكرده اند و او مضامين آن را با شرح و بـسط بازميگفتـه و توصـيفهاي                         . كرده مي

بعبارت ديگر از خود ايرانيان گرفته و بخودشان پس مي داده با اينحـال مستـشار و مـدرس بـوده                     . بسيار از مطالب آن مينموده    
    شـــده و در دســـترس هـــست بخوانيـــد آيـــا چـــه مطلبـــي بمـــردم يـــاد كتـــاب درســـهاي ايـــن مـــرد چـــاپ! اســـت

  !.مي داده؟

 ٢



  احمد كسروي    قانون دادگري 

 عربـي يـا بكمـك     ةرا مشيرالدوله از روي نسخ     آنچه ما پرسيده و دانسته ايم اينست كه اين قانون         
روي آن باشـد پـس از آمـدن          مـرد اروپـايي بـر       چون بايستي نام يك    آن نسخه ترجمه كرده بود ولي     

 آن را بفرانسه ترجمه كرده اند كه پرنـي خوانـده امـضاء نمايـد و بنـام                   فمستشار دوباره با مخارج گزا    
          .اينست راز اين داستان شگفت. پيشنهادي او بمجلس برود

اي كه ساالنه دولت چند صـد هـزار تومـان           عدليه  .  اروپايي بنياد يافته   ةبهرحال در ايران عدلي     
نه از رهگذر نيـك و بـد   .  آنرا ميپردازد ولي از نظر دادگستري و حل اختالف در حكم هيچ است  ةبودج

 پنجـاه   ةكـه يـك محاكمـ      در جايي ! قضات يا از راه سست كاري دولت ، بلكه از جهت بيهودگي قانون            
ارد و كارهاي بزرگتر گـاهي تـا ده سـال بلكـه             توماني دست كم شش ماه دوندگي و آمد و رفت الزم د           

  .بيشتر مدت ميكشد ـ چنين دادرسي نبودنش بهتر؟
روي آن بكشد يا من بتـوانم بـرخالف واقـع عيبهـايي              حال عدليه چيزي نيست كه كسي پرده بر       

  .اداره ايست كه هزاران كسان كار در آنجا دارند و چگونگي بد و نيك آنرا ميدانند. بروي آن بگزارم
 اروپايي بيـشتر كارهـا چنـدان        ةآيا نه اينست كه در اين عدلي      . درخت را از ميوه اش بايد شناخت      

دير ميكند كه متظلم بيچاره از آمد و شد و دويدن و رنج بردن فرسوده شده كار را ناانجام گزارده پـي                      
  !.آيا اين مطلب پنهان كردني است؟!. كار خود ميرود؟

 براي ايران خواسته اند و با آن تفـصيل بنيـاد گـزارده انـد گويـا هـيچ                    آنانكه اين عدليه را از اروپا     
نميدانستند كه در زمانهاي باستان قرنها در ايران عدليه برپا بوده ـ بدينسان كه در شهري بـه بزرگـي    

 همگـي  ةدهـ ه مي شده و اين يك يا دو يا سه يا چهـار قاضـي از ع              داز يك تا چهار قاضي گمار      ١تهران
ر مي آمده بي آنكه تظلمي بي نتيجه بماند يا بيش از چند روز مدت بكشد ولي در اين                   لمات مردم ب  ظت

 بيهـودگي قـانون     ةبا ايـن همـه در نتيجـ        ٢.عدليه اروپايي براي تهران بيش از صد قاضي گمارده شده         
  .بيشتر تظلمها بي نتيجه مانده بلكه بيچاره متظلم را از پا مي اندازد

   امـروزي قـانون اروپـايي را نيـز احتمـال            ةشـته نداشـته و نتيجـ      بي شك چنان اطالعـي را از گذ       
  .نميداده اند وگرنه با مملكت خود دشمني نداشته اند كه بچنين كاري اقدام نمايند

اين قانون اروپايي بحدي بيهوده و ناسودمند است كه براي انتقاد يكايك مواد آن كتابهاي بزرگـي                 
 قـسمت اصـول     ةنـدكي اكتفـا كـرده و جـز بمعايـب برجـست             در اين كتاب بانتقـاد ا      نولي م . بايدمي  

 وقايع را براي اثبات مطالب خود و روشن سـاختن انتقـادات    ايمحاكمات تعرض ننموده ام سپس پاره 
  .واهي آورده در خاتمه قانوني را كه جانشين اصول محاكمات اروپايي تواند بود ياد كرده امگبه 

                                                           
 مثالً بغداد در زمان خالفت عباسيان كه بيشك مردمش از تهران انبوه تر بوده و تجارت آن زمان بيش از تجارت امـروز بـوده        ـ١

 .است با اينحال چهار قاضي براي چهار مذهب داشته است
  . هم هست كه در يك قسمت كارها قضاوت مينمايند اين تخمين شامل مفتشين ثبت ـ٢
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  احمد كسروي    قانون دادگري 

اين قانون ـ اين قانون پيشنهادي مـن ـ    . نمايان مي شودنيك و بد هر قانوني در زمان اجراي آن 
  :اگر اجرا شود چندين فايده از او نمايان خواهد بود 

 ناگزير نخواهند بود     مردم  شهرها و قصبه هاي ايران عدليه خواهد رسيد و         ةنخست اينكه براي هم   
  . باشندكه براي تظلم از قصر شيرين بكرمانشاهان سفر كرده چندين ماه در آنجا معطل

 هرشـهري در آنجـا خاتمـه خواهـد يافـت و حاجـت نخواهـد بـود كـه اردبيلـي و           ةدوم ـ محاكم 
  مگـر در مـورد     (ساوجبالغي و مراغه اي براي استيناف يا تميز بـه تبريـز يـا تهـران مـسافرت نماينـد                     

  ).ودولي بهرحال نياز بسفر كردن نخواهد ب. قصبه ها كه شايد براي رسيدگي سوم محتاج بشهر بشوند
 ساده اي بيش از ده روز مدت نكشيده اجرا هم خواهد يافت و محاكمات مهـم                 ةـ هر محاكم   سوم

  :ماه تا سه ماه بيشتر مدت نخواهد خواست  ل از يككو مش
  . امروزي خواهد پرداختة كمتر از بودجة دولت بودج ،چهارم ـ با اينهمه توسعه

  . كتاب دارم نايل آيمبياري خدا اميدوارم كه بمقصودي كه از نوشتن اين
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  گفتار يكم

  

  معايب مهم اصول محاكمات
  

  رسيدگيهاي بي پايان  
  . كارها قرار دادهةنخستين عيب قانون اروپايي عدليه رسيدگيهاي بي پاياني است كه او دربار

ولـي برداشـت آن بنحـوي    . كاري در دو درجه رسيدگي شـود    عنوان خود قانون بر اينست كه بهر      
اگـر  .  آن داده شـود    ةيدگي شده بيـست گونـه حكـم دربـار         است كه بيك كاري شايد بيست مرتبه رس       

بيست مرتبه را گزافه پنداريم از روي دوسيه هاي اسـتينافي بيقـين ميتـوان دانـست كـه بـسياري از                      
  دعويها بلكه بيشتر آنها از شش تا هشت و نه مرتبـه رسـيدگي ميـشود و حكـم هـاي مختلـف صـادر                         

  .مي گردد
بكار است و در عدليه تظلم مي نمايد قانون بمـدعي عليـه راه              باين نحو مثالً كسيكه از ديگري طل      

ـ داده كه گردن از حكم قانون پس كشيده دعوت محكمه را گوش ندهـد و بمحاكمـه حـضور نيا          در . دب
   :باينمعني بگويد. چنين حالي قاضي ناگزير خواهد بود كه از روي داليل فرضي حكمي دهد

پس از چند مدتي اين حكم بمدعي عليـه         . »!يد بپردازد اگر مدعي عليه دين خود را نپرداخته با       « 
 نخست بكند و قاضـي را مجبـور از حكـم            ة در دفع  يابالغ ميشود و او اعتراض داده دفاعي را كه بايست         

 بـا   .فرضي نسازد اين دفعه مي كند و بيشتر آنست كه اين دفاع و اعتراض جز سخنان بيهـوده نيـست                   
  .جلسه داده رسيدگي كرده حكم ديگري بدهداين حال قاضي مجبور است كه دوباره 

پس از مدتي كه اين حكم ابالغ مي شود اين دفعه نوبت استيناف است و در آنجا نيـز مـي تـوان                       
  .محكمه را مجبور به دو دفعه رسيدگي و دو دفعه حكم ساخت

ولي هنوز محاكمـه خاتمـه نيافتـه و دوره هـاي            . پس از اين چهار حكم مي توان اجرائيه خواست        
مدعي عليه تميز ميخواهد و در اثناي آنكـه مـدعي بيچـاره زحمتهـا كـشيده و                  . ديگري در عقب است   

مشغول تعقيب اجراست ناگهان خبر ميرسد كه ديوان عالي تميز بدسـتاويز فـالن ايـراد جزئـي حكـم                    
  زحمتها هدر رفته طلبكار بيچاره شرمنده و سـرافكنده بايـد بـار             ةاستيناف را نقض كرده بدينسان هم     

  .ديگر بسراغ دوسيه رفته و از او استيناف رسيدگي بخواهد
اين دفعه نيز ممكنست مدعي عليه در محكمه حاضر نشود و حكم غيابي كه صدور يافت اعتراض                 

  .داده حاجت به صدور حكم هفتم بيفتد
 كه ناچار از اين حكم نيز تميز خواسته ميشود و چه بسا كه تميز ايندفعه نيز بدستاويز همان ايراد

استيناف گوش نداده يا ببهانة ايراد ديگري حكم را نقض نمايـد و حاجـت بـه حكمهـاي نهـم و دهـم                        
  .بيفتد
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چه بسا روي داده كه تميز يك حكم را چهار بار نقض كرده و چه بسا كه دستور تميـز هـر دفعـه               
  در بـر   دراكـ اينها چيزهاييست كه داليل آنها را دوسيه هاي دفتـر           . اقص با دستور پيش بوده است     تنم

  .صورت حاجت دست بجاي دوري دراز نخواهيم كرد دارد و در
  :  بدي بيرون ميدهدةبايد گفت در اينجا دو عيب رويهم آمده كه چنين نتيج

   :اينستكه ما از هر كدام جداگانه سخن ميرانيم. يكي رسيدگي غيابي و ديگري رسيدگي تميزي
  رسيدگي غيابيـ ١

چـرا مـدعي عليـه      .  انداختن شبيه تر است تا بيك كـار قـانوني          رسيدگي غيابي بريشخند و دست    
  !. اول نگويد و پس از حكم قاضي بگويد؟ةدفاعي را كه دارد در دفع

 شاگرد خاموش مي ايستد و   ، درست مانندة آنست كه معلمي از شاگردش درس  را پس ميخواهد           
 او را صـفر ميگـزارد يـا    ةنمـر معلم مي پنـدارد او درس را حاضـر نكـرده و        . هيچگونه جوابي نمي دهد   

ناگهان شاگرد زبان بدرس باز كرده از آغاز تا انجـام           . ديب نمايد أبرآشفته دست بچوب ميبرد كه او را ت       
  .پس مي دهد و معلم شرمنده شده نمره را تغيير ميدهد

 آنكه كسي نزد مرد آبرومندي آمده از پسر او شكايت مي نمايد كه بـاو مقـروض بـوده و                     ةيا مانند 
  .رض خود را نپرداختهق

او خاموش مي ايستد و ناگزير ايـن خاموشـي عالمـت صـدق شـكايت                . پدر از پسر پرسش ميكند    
 در اين هنگام پسر دست به بغـل خـود بـرده             .پدر برآشفته زبان بمالمت پسر باز مي كند       . شاكي است 

  . را شرمنده مي سازد خودقبض در مي آورد كه قرض خود را پرداخته است و پدر
ا اين ريشخند و دسـت انـداختن نيـست كـه كـسي از ديگـري در عدليـه كـه مرجـع تظلـم و                           آي

دادخواهيست تظلم كرده و متحمل زحمت و مخارج فـراوان ميـشود و طـرف هيچگونـه جـوابي بـآن                     
نميدهد و گردن از دعوت قانون پيچيده بي اعتنائي مي نمايد ولي چون قاضي از روي فـرض حكمـي                     

آقا من طلب فالن مدعي را پرداخته بودم و قـبض از او             «  : كمه آمده ميگويد  صادر كرد آن هنگام بمح    
مـده خـاموش گزيـدم ميخواسـتم     ادر دست دارم و اينكه در قبال تظلم او و دعوت محكمه بمحكمه ني      

  ! ببينم شما چه خواهيد گفت؟
 تـو اگـر راسـت     « : چرا بـاين مـرد نبايـد گفـت          !. اگر اين ريشخند نيست پس ريشخند چيست؟      

ميگويي چرا در آنهنگام نيآمدي و قبض را نشان ندادي تا محكمه مجبور نشود حكمـي از روي فـرض                    
  »!.صادر نمايد؟

اگر پاي خرد در ميانست ، اگر مقصود حفظ انتظام و آسايش مردم است چنين كسي كـه سـر از                     
و حكـم را كـه      دعوت قاضي پيچيده و گردن از امر قانون كشيده بايد هيچگونـه جـوابي ازو نپذيرفتـه                  

  .صادر شده بيدرنگ اجرا كرد
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تنها براي احتياط اين حق را باو مي توان داد كه اگر سخني دارد و نگفته بتواند اين دفعه هـم او                       
  .دوباره اين حكم اجرا گردد١تظلم كرده رسيدگي بخواهد كه اگر سخن خود را ثابت كرد

ر باشد و بـراي مراعـات حـال ايـن           كساني مي گويند شايد مدعي عليه از حضور در محكمه معذو          
كسان است كه قانون حكم غيابي را قرار داده ميگويم در اينصورت بايستي تنها مـورد عـذر را اسـتثنا                     

  .كند
باين معني كه در قانون قيد نمايد اگر مدعي عليه نخواهد توانست روز محاكمه در محكمه حاضر                 

شـكار  آاو نيست بايد عذر خـود را روشـن و           كه در قبال دعوي مدعي دارد در دسترس          شود يا سندي  
نه اينكـه بخـاطر احتمـال       .  پذيرفتن ديد مهلت باو بدهد     ِر اعتذار را درخو   اگربمحكمه بنويسد و قاضي     

عذركه از ده مدعي عليه يكي خواهد داشت ميدان بدهد كه كساني قاضي و قـانون را ريـشخند كـرده                     
  .دنخير بيندازأمحاكمه را چند ماه بت

بموجب قانون اروپـايي اگـر      . نها مفاسد اين قسمت را بشمارم چندين صفحه خواهد بود         من اگر ت  
مدعي عليهي جواب دعوي را گفته چند جلسه هم در محاكمه حضور يافت تنهـا از اينكـه در آخـرين                     
جلسه بهنگام اعالم ختم محاكمه حاضر نبوده محكمه حكمي را كـه بزيـان او ميدهـد غيـابي خواهـد                     

ليه حق خواهد داشت كه عرضحال اعتراض بدهد اگرچه هيچگونه سـخن يـا مـدرك                شمرد و مدعي ع   
  .تازه اي نداشته باشد و بدينوسيله چند ماه محكمه و محاكمه را معطل نمايد

  !.اگر اين بيخري نيست پس بيخردي چيست؟!.. آيا بيخردي باالتر از اين چه باشد؟
 اي كه هفت سال درست مدت كـشيده و هـر             تهران رويداده كه در محاكمه     ةاين بتازگي در عدلي   

طرفي صدها ورق سخن گفته بود بلكه در يكي از جلسه ها محكمه بمـدعي عليـه خبـر داده بـود كـه           
آخرين دفاع خود را سه روزه بنويسد و بدهد او نيز اليحه درازي نوشته و داده بود با اين حال چون در                      

يي را كه بزيان او داده غيابي محـسوب        أ محكمه ر  ، هنگام اعالن ختم محاكمه مدعي عليه حاضر نبوده       
از پا انداختن مدعي است ايـن فرصـت را غنيمـت          خير محاكمه و  أداشته و مدعي عليه كه مقصودش ت      

رشته از گفته هاي پيشين را تكرار كرده و بدينسان محاكمه را             دانسته و عرضحال اعتراض داده و يك      
  .خير انداخته استأچند ماه ديگر بت

 رسيدگي تعيين كرده اين دفعه حكم بنفع مدعي عليه       ةشگفت تر كه محكمه كه دوباره جلس      اين  
دفعه بر ناحقي مدعي عليه شمرده و او را محكوم عليه ساخته بود همان داليل                داده و داليلي را كه آن     

  .را ايندفعه برحقي او شمرده و او را محكوم له ساخته است
  :دوباره ميپرسم 
 مرض  ة معالج ةآيا اينست معني قضاوت و رسيدگي كه بمنزل       !. تر از اين چه باشد؟    آيا بيخردي باال  

  !.است و بايد هرچه تندتر و زودتر انجام گيرد؟
  

                                                           
 ـ و. درست مي نمايد» نتوانست كرد« يا » نكرد« ـ ١
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   رسيدگي تميزيـ ٢
  ..زيرا تميز چيست؟.  قانون اروپايي استةاين موضوع نيز از عيبهاي برجست

كم نميدهـد كـه مـردم را         سومي است پس چرا رسيدگي نمي كند و خودش ح          ةتميز اگر محكم  
اگر محكمه نيست و ناظر بر محاكم است پس چرا حكمـش در محـاكم               !. دچار بيا و برو بيهوده نسازد؟     

  !.متبع نيست تا هر دستوري داد محاكم بپذيرند و هر محاكمه يكبار بيشتر به تميز نرود؟
ايش نيز در محـاكم      قانون اروپايي اين حال را دارد كه خودش حكم نميدهد و دستوره            آري تميزِ 

 مـدعي بيچـاره را هـدر        ة او نقض حكم محاكم است كه زحمت چنـدين سـال           ةتنها وظيف . متبع نيست 
  .سازد

 دوا بـه    ةدر بيمارستاني گذشته از طبيبان كه نسخ      : اگر براي تميز مثل خواسته باشيم بايد گفت         
 طبيبي بدسـت بيمـاري    او اينست كه هر نسخه اي كهة وظيف و طبيبي نيز هست   سربيماران ميدهند   

ميدهد بايد نزد اين سر طبيب آورد كه اگر پسنديد خوب و هرگاه نپسنديد نـه اينكـه خـود او نـسخه                 
ديگري ميدهد كه بيمار بيچاره آسوده باشد بلكه او را دوبـاره نـزد همـان طبيـب يـا طبيـب ديگـري                        

  .سخه بفالن نحو نوشته شودنبرگردانده دستور ميدهد كه 
زيرا طبيـب از  . ر دستور آقاي سرطبيب نزد طبيب متبع بود چندان ايرادي نداشت        در اينجا هم اگ   

 ليكن قضيه اينست كه طبيـب نـاگزير از    . ديگري نوشته بيمار را راهي ميساخت      ةروي آن دستور نسخ   
 ديگري كه   ة پيش تكرار سازد يا نسخ     ةبلكه حق دارد كه همان نسخ     . پذيرفتن دستور سرطبيب نيست   

  . طبيب ببـرد  سـر  دور سرطبيب است بنويسد و بدست بيمار دهـد كـه بـار ديگـر نـز                آنهم مخالف دست  
سرطبيب هم بنوبت خود حق دارد كه بار ديگر آن نسخه را نپذيرد و دستور پيشين را تكـرار كنـد يـا                       

   و بدينسان بيچـاره بيمـار بايـد پيـاپي نـزد طبيـب رفتـه پـيش                   .دستور نويني مخالف آن صادر نمايد     
  . و چه بسا كه در اين آمد و شد از پا افتاده در همانجا جان بسپاردسرطبيب بازگردد

 دو ة بگويند كه چه تفاوتي ميان ،كساني اگر باور ندارند   .  اين مثل است   ةداستان تميز درست مانند   
 قانونگزاري درمانده و بيچاره مي دانم       ةپس بيهوده نيست كه من اروپاييان را در زمين        !. داستان هست؟ 

 مـن آشـكار     . بازيهاي كودكان بلكه بيهوده تـر از آن بازيهـا مـي شـمارم              گي ايشان را همسن   و قانونها 
را در قانون خود دارد در خردمندي قانونگزاران آنجا         » تميز« هر مملكت اروپايي كه اين نحو       : ميگويم  

  .شك بايد داشت بلكه در بيخردي آن قانونگزاران شكي نبايد داشت
  .و هشت سال مدت مي كشد از آن ننگهاي زمان استاينكه يك محاكمه هفت سال 

شايد روزي بيايد كه مردم اگر چنين خبري را در كتابي خواندند لب از حيـرت گزيـده از نـاداني                     
  .مردم اين زمان درشگفت شوند و آنان را ديوانه و بيخرد بشمارند

 چنانكـه اگـر كـسي    .بدانسانكه گفتيم محاكمه جاي معالجه را دارد  !.. محاكمه و هفت سال مدت؟    
بيمار شد دقيقه هاي عمر او بناراحتي مي گذرد و بايد هرچه زودتر بدرد او درمان كرد كسي هم كه از  

و پـر از آتـش اسـت و         اديگري نادرستي ديده يا ستمي كشيده يـا دارايـي خـود را از دسـت داده دل                   

 ٨



  احمد كسروي    قانون دادگري 

آيـا  . و بآتش دل او آبي پاشـيد      ساعتهاي عمر او بناراحتي مي گذرد كه بايد هرچه زودتر بداد او رسيد              
اين خود ستم نيست كه چنين ستمديده و سوخته اي را هفت سال گرفتار آمد و شد گرداني كه هـم                     

گيرم كه پـس از هفـت       !..  دارايي خود را در اين راه از دست دهد؟         ةعمر خود را تباه سازد و هم بازماند       
ال رنج و سختي را از چه راه جبران خواهي          سال حق او را از ستمگر گرفتي و باو دادي آيا آن هفت س             

  !.كرد؟
 درد او   ةاگر ما بشنويم كه در قرني مردم بيماري را بصد طبيب نشان مي دادنـد و بدينـسان چـار                   

چندين سال مدت مي كشيد و چه بسا كه بيمار در اين ميانه ميمـرد ـ آيـا بـر بيخـردي و نـاداني آن       
مـا    سال چگونگي محاكمات امروزي را شنيدند چرا بـر         پس اگر كساني پس از صد     !. مردم نميخنديم؟ 

  !.نخندند؟
معني كه انجام آن      محاكمه ناچاري بود باين    ِنآري اگر اين دير شدن و چندين سال مدت كشيد         

ليكن حقيقت اينست كـه قـضيه جـز ايـن           . جز در مدت چند سالي سر نمي گرفت كسي ايراد نداشت          
 قانونهايي براي قضاوت داشته است كه بزرگترين  ،  اروپا ةخردانميباشد و جهان پيش از اين قانونهاي بي       

  .دعويها در يكي دو هفته بانجام مي رسيده است
 ة يكرشته بيهوده كاري هاي قانون اروپايي نيـست كـه از جملـ             ةخير در محاكمات جز نتيج    أاين ت 

  .آنها مهمتر از همگي اين دو موضوع رسيدگي غيابي و رسيدگي تميزي است
 احكـام محـاكم قـرار داده    ض تميز و عنوان هايي كه بـراي نقـ  ةيكايك قيدهاي قانون درباراگر از  

اينـست كـه تنهـا بيـك        . سخني برانيم و بيهودگي آنها را بگوييم راستي بايد كتاب جداگانه اي نوشت            
  :موضوع اكتفا مينماييم 

باب موجـه حكـم بـا     ـ هرگاه عين مفاد حكم مطابق يكي از مواد قانوني است ولي اس ٥٦٩ ةماد« 
  .» قانوني ديگري كه معني ديگري دارد تطبيق شده آن حكم نقض ميشودةماد

 عربي قانون فرانسه كه دولت عثماني كرده بود ترجمـه           ةچنانكه گفته ايم اين قانون از روي ترجم       
  :بفارسي شده و عبارت عربي آن ماده اينست 

 ةبـ ولكن بين االسباب الموج    ةـ قانوني ة ذاته لماد  كان مطابقاً في    ان حكم االعالم ولو    ـ٢٣٥ ةالماد« 

  .»نقض اي االعالمب اخري ةـ ماده قانونيي تطبيقه علجبوقع خطاء في فهم المعني او

آقـاي متـرجم فارسـي از       . نخست بايد توجه كرد كه عبارت عربي روشن تر از عبارت فارسي است            
 دوم بايد دانست كه     .آن ماده گير ميكنند    مطلب برنيآمده و اينست كه بسياري از قضات در فهم            ةعهد
از ميانه افتـاده    » ـ  ب«  بهنگام چاپ حرف     .بوده» موجبه« در عبارت فارسي درست آن      » موجه « ةكلم

را چـاپ    در اين مدت بيست سال كه مكرر ايـن قـانون          . شده كه معني درستي ندارد    » جهوم« و كلمه   
شده هنوز غلطي كه يادگار چاپ نخستين است بحـال          سيونها براي اصالح آن برپا      يكرده و چند بار كم    

. يكي توجيهي براي آن كلمه فكر ميكند       خود بازمانده و محاكم كه غلط بودن آن را ملتفت نيستند هر           
  .سيونها چگونه اصالح قانون كرده اندياز اينجا توان دانست كه كم
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  :ن سازيم  بهتر است كه مقصود قانونگزار را در ضمن مثلي روش ،اما اصل مطلب
 كـه   ه عباس ضمانت آن وام را كرده و در سر مدت كار بـتظلم كـشيد                ، علي از حسن وامي گرفته    

ي أ بدايت و استيناف رسـيدگي كـرده چنـين ر          ة محكم . عباس تظلم كرده    از حسن بمتسمك ضمانت  
ون  قـان  ١٩٠ةچون عباس هنگام ضمانت بحد بلوغ نرسيده بود ، اينست كه از روي مـاد              « : كه   داده اند 

مدني كه اهليت متعاملين را شرط صحت معامله قرار داده ضـمانت باطـل بـوده و از اينجهـت دعـوي                      
  .»حسن ازو مردود است

 بـدايت و اسـتيناف      ةي محكمـ  أديوان تميز مي بيند بـرخالف ر      . حسن از اين حكم تميز خواسته     
  كـه منـشاء  مانعقد ضـ عباس در زمان عقد ضمان بالغ محسوب مي شده و از اينجهت موضوع بطالن            

 ه تعليـق ادا شـده اينـست كـه قـضي        ة ليكن چون ضمان با صيغ     .دو محكمه است صحت ندارد     ي آن أر  
 قانون مدني مي باشد و ضمان از اينجهت باطـل اسـت ، اگرچـه از جهـت اهليـت                     ٦٩٩ ةمطابق با ماد  

 نـاحقي   ة بـدايت و اسـتيناف دربـار       ةي در محكمـ   أبعبارت ديگري تميز مي بيند ر     . ضامن صحيح بوده  
 ١٩٠ة بمـاد ٦٩٩ ةمدعي درست و بجاست ليكن در تعليل آن اشتباه روي داده كه بجاي اسـتناد بمـاد               

  .استناد گرديده
يـي دوسـيه را دوبـاره       أ فوق اصول محاكمات به تميز دستور مي دهد كـه در مـورد چنـين ر                ةماد

رشـته   ه و پـس از يـك  باستيناف بفرستد كه آن محكمه دوباره جلسه داده و دوباره دو طرف را خواست      
 باطل است و دعوي حسن از       ٦٩٩چون ضمانت معلق بوده از روي ماه        « : كار و زحمت ايندفعه بگويد      

 نموده و داستان حكم غيابي و       تدر اين رسيدگي نيز ممكن است يكطرفي غيب       » عباس مردود ميباشد  
  .حضوري دوباره تجديد و سپس بار ديگر تميز خواسته شود

 جاييكه متن حكم ايراد ندارد و از تجديد رسيدگي در استيناف نفـع يـا زيـاني                  در: من مي گويم    
بحال دو طرف متصور نيست ديگر براي چه دوسيه به استيناف بازگردد و رسيدگي از سر گرفته شـود                   

مگر دوباره تحقيق و گفتگـو محتـاج        . !كه هم محكمه و هم دو طرف دعوي زحمتهاي بيجايي بكشند؟          
ي آنها اشتباه بـوده و      أاگر مقصود تنبيه محاكم است كه بدانند آن ر        !. سه برپا شود؟  است كه دوباره جل   

: ي خود را بدينسان دهد كـه        أبار ديگر مرتكب چنان اشتباهي نشوند در اينصورت چه بهتر كه تميز ر            
 استيناف اشـتباه    ة قانون مدني محكم   ١٩٠ةاگرچه در موضوع تشخيص اهليت و تطبيق قضيه با ماد         « 

 قـانون مـدني اسـت و بهرحـال دعـوي مـدعي              ٦٩٩ولي چون ضمان معلق و قضيه مخالف ماده         كرده  
 استيناف و بدايت فرستاده ةي بمحكمأو سوادي از اين ر» ييد مي شود  أمردود است ازين جهت حكم ت     

  .شود كه باشتباه خويش پي برده بار ديگر آن را تكرار ننمايند
ي دوباره دو طـرف     أكمه محض بجهت تغيير عبارت ر     كه مح  اما پس فرستادن دوسيه و دستوراتي     

  .را بمحكمه خواسته و يكرشته كارهايي را از سر گيرد الحق كار بيهوده و بيخردانه است
دهـد كـه از راه       مردي بنوكر خود فرمان مي    : كنم تا نيك روشن شود       براي موضوع مثلي ياد مي    

 ه پلـه هـا را پيـدا نكـرده نردبـان را بلنـد نمـوده                نـوكر را  . ورداپله ها به پشت بام رفته فالن چيز را بي         
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: آقا چگونگي را دانسته ميگويـد  . وردآبدستياري آن به پشت بام رفته آن چيز را كه آقا خواسته بود مي            
دوباره بايد از راه نردبان باال رفته اين چيز را كه آورده اي برسر جاي خـود بگـزاري و از راه نردبـان                        « 

 ابانيده سپس راه پله ها را پيدا نموده و از آن راه باال رفته و اين چيز را برداشته                  پايين آمده و آن را خو     
آيـا چنـين دسـتور و فرمـان بيخردانـه           . » از راه پله ها پايين بيآيي تا دستور من موبمـو اجـرا شـود               و

  !.  اين كار بيخردانه نمي باشد؟ة درست مانند٥٦٩ ةيا آيا آن داستان ماد!. نيست؟
  اريها ـ بيهوده ك٣

. عيب سوم قانون اروپايي يكرشته بيهوده كاريهاييست كه از آغاز تا انجام محاكمه پيش مـي آيـد                 
 بوده از قبيل سه رنگ احضاريه و مانند آن چون لغو شده             ]پيش [آن بيهوده كاريهايي كه تا چند سال      

 تميزي كـه جداگانـه      نيز از رسيدگي غيابي و رسيدگي     . از آنها نمي داريم    و اكنون نيست ما نيز گفتگو     
رشته بيهوده كاريهاي ديگريست كه همه را نيز نشمرده تنهـا            مقصود ما يك  . گفتگو كرديم مي گذريم   

  :بچندي از آنها اكتفا مينماييم 
سـال و سـه سـال        و شدها و كشاكشهايي كه شايد يكسال بلكه دو         ـ در هر محاكمه پس از آمد      ١

طرف اعـالم ميكنـد كـه دو         ي خود را در حضور دو     أرمدت ميكشد و محاكمه بخاتمه ميرسد و قاضي         
ي را هـيچ    أ ر ميي ايـن اعـال    اطرف آن را شنيده و دانسته و پاي آن را هم امضا مينماينـد قـانون اروپـ                 

ي را بروي كاغذ جداگانه اي نوشت و ديباچه اي هم برآن افزوده با دست               أشمرده ميگويد بايد دوباره ر    
 ايـن رسـانيدن محـسوب       زبرسانيد كه ده روز مهلـت اسـتيناف ا         ه و مدعي علي   بمدعيمور از دم در     أم

  !. آيا اينكار چه علت و فايده اي دارد؟.همين حال است در استيناف و حكم استينافي. خواهد شد
 كه محكوم ميشود و بايد استيناف بخواهد بجاي آنكه تنها ايرادهاي خود را بنويسد كـه                 يـ كس ٢

  ، د بايد دوباره عرضحالي بدهد و سواد حكم را برآن ضـميمه كنـد              استيناف برو  ةهمراه دوسيه بمحكم  
بعبـارت ديگـر بايـد    .  بـدايت را هـم اضـافه نمايـد    ة جديدي يا سواد وكالتنام   ةاگر وكيل است وكالتنام   

 ديگـري   ة بايـد دوسـي    زهمچنين در تمي  .  ديگري هم در استيناف براي اين دعوي درست بشود         ةدوسي
 چرا از اول تا آخر يـك      !.  زحمت و خرج است چه ثمري دارد؟       ةيها كه ماي  آيا اين كاغذ باز   . درست شود 

  !.دوسيه نباشد؟
ـ پس از چندين بار حكم غيابي و حضوري و بدوي و استينافي كه حكمي قطعي بدست متظلم                  ٣

ي اعالم شده و يكبار هـم       أبيچاره مي آيد و بناي اجرا مي شود با آنكه در هر مرحله و مرتبه يكدفعه ر                
ز دم در ابالغ گرديده قانون اروپايي باين اندازه ها بس نكرده ميگويد بايد بار ديگر ورقه اي بنـام  حكم ا 

اجرائيه نوشت و بار ديگر آنرا ابالغ كرد و ده روز منتظر نتيجـه نشـست كـه اگـر خـود محكـوم عليـه                          
رهـا چـه علتـي      آيـا ايـن كا    . به را نداد آنوقت دوباره بايد شرحي نوشت و درخواست اجرا كـرد             محكوم
مور اجرا بدهند و او از روي مفـاد آن          أبراي چيست كه بهمان حكم اكتفا نمي شود كه بدست م          !. دارد؟

  !.اقدام نمايد؟
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محاكمه اي از    اينها نمونه اي از بيهوده كاريهاي قانون اروپايي مي باشد و اگر حساب كنيم در هر               
من هرچه مي انديـشم  . هاي بيخردانه مي شودماه تا يك سال و دو سال صرف اين پايبندي     چهار و پنج  

  .جهت و علتي براي اين كارها پيدا نمي كنم
مثالً اگر سـپاهي از     . در جشن عروسي يا ميهماني باريك كاري و پاي بنديهاي بيهوده عيب ندارد            

جنگ فيروزمند بازگشته و مردم شهر براي پيشواز آنان شهر را آذين بسته اند گـاهي هـست كـه بهـر                      
 نيـز راه آنـان را       . آنجا نطقي بشنوند يا شـربتي بنوشـند        دري جايي را قرار ميدهند كه سپاهيان        مسافت

  .درون شهر پيچاپيچ قرار ميدهند كه از خيابانهاي بسياري بگذرند و مردم همه تماشاي آنان بكنند
 اهي هست كه عروس را از در خانه راه نداده نردبـان گـزارده از پـشت بـام                  گهمچنين در عروسي    

بهرحال در اين كارها كه شتابي درميان نيست و مقصود روزگزاري است بيهوده كاري               .درون مي آورند  
 بيمار را   ةولي در محاكمه كه همه گونه شتاب در كار است و چنانكه گفته ايم حكم معالج               . عيب ندارد 

  .دارد در چنين جايي بيهوده كاري جز دليل بيخردي نيست
نداني در اروپـا نشـسته و از روي انديـشه و سـنجش ايـن قانونهـا را          كساني مي پندارند كه خردم    

آنچـه مـن    !.  ايـن بيهـوده كاريهـا چيـست؟        ةمن مي پرسم اگر چنين است بگوييد كه فايد        . نوشته اند 
  .ميدانم اروپا بيشتر كارهايش نه از روي خرد بلكه از روي هوسهاي كودكانه است

 اروپاييان نيز آنچـه را كـه اكنـون دارنـد پـس از               بدانسان كه كودك پياپي بازيچه عوض مي كند       
  .مي نامند١»برگشت« زماني مي خواهند پاك ضد آن را داشته باشند و اين همانست كه خودشان 

  ه پيش از زمان انقـالب مـتهم را ناپرسـيده سـر             س عدليه نيز ويكتور هوگو مي گويد در فران        ةدربار
بساط عدالتي در ميان نبوده و هرگاه كه يكي از ديگري           از اينجا توان دانست كه هيچگونه       . بريدند مي

سـپس  . رسيدگي و با زور فشار مدعي به را از مدعي عليه مي گرفته اند             ي  تظلم ميكرده در اينجا هم ب     
 كارهاي پيشين را وارونه مي كرده اند و خواسته اند ضد آن بيباكي و زور و فشار را                   ةدر انقالب كه هم   

ا گزارده اند كه كسي اگر هم جرمي را آشكارا كرده و هرگز آنرا انكار ندارد باز                 مجري بدارند آن قانون ر    
 ةچنانكه همـين كـار را پارسـال دربـار         . چندين هفته بلكه چندين ماه او را استنطاق و محاكمه نمايند          

 گرفتـار   طپانچـه بدسـت    چندين هزار تن جرم كـرده و         ة با آنكه او ميان     و  رئيس جمهور كردند   ةكشند
 او كـشيد كـه يـك        ةود و هميشه داد مي زد كه مرا تيرباران كنيد با اينحال چند هفته محاكمـ               شده ب 

 وكيل مدافع باهم جنگ زرگري مي كردنـد و عمـر    ة مدعي العموم و ديگري در جام      ةفرانسوي در جام  
  .را تباه مي ساختند خود و ديگران

  نـد كـه تـا مـي تواننـد نـاز        تظلم حقوقي هم بر ضد آن رسم پيشين كوشـيده و خواسـته ا         ةدربار
ايندفعـه كـه    . مد حكم غيابي فرضي بدهند    اني.  محترمانه سه بار احضارش كنند     .مدعي عليه را بكشند   

يي را كـه قاضـي در محكمـه    أاگر خدا نكرده دوباره محكوم شد ر   . آمد دوباره رسيدگي را از سر بگيرند      
 بالغ نمايند كه باري يكي دو ماه هم از ايـن          اعالم مي كند هيچ شمرده آنرا در كاغذ جداگانه از دم در ا            

                                                           
  گرفته شده ـ و) reaction(ن واژه برابر رآكسيون ـ از ديگر نوشته هاي نويسنده دانسته مي شود كه اي١
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اگر از آن حكم استيناف داد و عرضحال ناقص بود محترمانه اخطاري فرسـتاده              . راه فرصت داشته باشد   
آمد سخت نگرفته بيك حكم فرضي اكتفا       ني در اينجا نيز اگر بمحكمه       .تمنا كنند كه رفع نواقص نمايد     

اگر خدا نكرده محكوم شد مبادا      . باره رسيدگي را از سر گيرند     سپس هرگاه آمد بنام اعتراض دو     . نمايند
از آنسوي تميـز    . يكدفعه فشار بيآورند و اجراي حكم بخواهند بلكه ورقه اي نوشته اعالم ديگري بكنند             

 نمايد و   ضاگر اندك رخنه اي در كار رسيدگي ديد زحمت هاي چند ساله را هدر كرده آن حكم را نق                  
مدعي عليه تنـگ شـد و    ه برصاگر در اين ميان عر. رفته آنرا نيز باز پس گردانند   هرگاه اجرايي انجام گ   

هرگاه از اين راه نيـز گشايـشي در كـار           . دعوي افالس كرد براي اين دعوي نيز ميدان ديگري باز كنند          
 بهرحـال  ه ديگـري كـرد  ةپيدا نشد بعنوان اينكه عهده دار مخارج زن و فرزند خود مـي باشـد محاكمـ        

طوري نمايند كه اين كاله بردار بسختي نيفتد و در اين كشاكشها مدعي خسته شده دست از تعقيـب                   
  .بردارد يا اينكه مرده مدعي عليه را بيكبار آسوده و مطمئن بگزارد

 اجرا كار بسختي رسيد در اين حـال چـاره جـز آن              ةشايشي رو ننمود و در مرحل     گاگر از هيچ جا     
 مملكت هم باشد معرفي كنـد دو سـه سـال هـم صـرف توقيـف و                   ةدر آخرين نقط  نيست كه ملكي را     

مور بكند كـه شـايد در ايـن         أفروش آن بشود و مدعي مبالغي هم صرف اعالن مزايده و مخارج اعزام م             
در اين ميان باز اگر كار بسختي كشيد بايـد پـاي شـخص      . ثر ديوانه شده يا سكته نمايد     أاثناء از فرط ت   

 آورد و يك ميدان پهناور ديگري دوباره باز كرد كه اگر وراث مـدعي هـم دنبـال كننـد                     ثالثي را بميان  
  .عمرشان وفا ننمايد

 شايد پـس از زمـاني هـم         . پيشينيان خود كشيده اند    زبدينسان شورشيان فرانسه انتقام خود را ا      
ز مـدعي عليـه   كسان از ايشان بصدد كينه جويي از قانون امروزي بيايند و بعكس اين همه نازكـشيها ا          

  .قانوني گزارند كه بمحض تظلم كسي طرف را آورده و زير چوب مدعي به را ازو دريافت دارند
  دانـم و بـرآن اسـتوارم        ولي من جـز آنچـه مـي       . شايد كساني اين گفته هاي مرا ريشخند پندارند       

 مـي داننـد     اگر كساني علتها و جهت هاي ديگري بر اين بيهوده كاري هاي قانون اروپـايي              . گويم نمي
  .بنويسند تا من نيز بدانم

  ـ نادرستي را گناه نشمردن ٤
 فـساد اخـالق و      ةخير محاكمـه اسـت مايـ      أعيب چهارم قانون اروپايي كه گذشته از آنكه باعث تـ          

امضاي خـود    ناپاكي مردم نيز مي باشد ، اينستكه بهر كسي حق داده كه دفاعهاي دروغ نمايد و مهر و                 
  . هم كيفري نداشته باشداووت دروغ را انكار كند و پس از ثب

 بـاطلي   ةاز قبيل اينكـه كـسي معاملـ       . اين درست است كه بسياري از دعويها از روي اشتباه است          
يا كسي دعـوايي از مـرده اي دارد و پـسر او             . كرده ولي بطالن آنرا نمي داند و در عدليه تظلم مي كند           

كس حسابي داشته اند اخـتالف و اشـتباه پيـدا           يا دو   . حقيقت را ندانسته گردن بآن دعوي نمي گزارد       
ا هم هست كه دعوي ناشي از تقلـب         سولي ب .  اين گونه دعاوي از موضوع سخن ما بيرون است         .گرديده

  باينمعني كه كسي قرضـي گرفتـه و امتنـاع از پرداخـت آن دارد و چـون طـرف تظلـم                      . يكطرف است 
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بي را كه گرفته است دوباره مطالبه مي كنـد و     يا كسي طل  . مي نمايد انكار مهر يا امضاي خود مي كند        
  .مانند اينها

 اين كارها نوعي از دزدي و كالهبرداري است كه چون حقيقت روشـن گرديـد          كه ناگفته پيداست 
ولي قانون اروپايي نه تنها كيفري براي اين كارهـا قـرار نـداده بلكـه خـود آن                   . بايد متقلب را كيفر داد    

زيرا در محاكمه اي كه يكي از دو طرف انكار مهر خـود مـي نمايـد و                  . يداردقانون مردم را باين راه وام     
قاضي بحكم و دستور قانون اروپايي خود را پاك كنار مي گيرد و بتحقيق و جستجو درنمـي آيـد كـار                      

پيـدا  » مسلم الصدوري « چه بايد مهر يا امضاي      . ت كه صحت آن مهر و امضا اثبات شود        سبس دشواري 
جها همين كار باعث چند رم مخارج خبره پرداخت كه گذشته از اين زحمت ها و خكرد و پس از آن ه

 و عـار مـي شـمارد و         گخير خواهد بود ، و چون نه كيفري در ميان است و نـه كـسي آن را ننـ                   أماه ت 
بهرحال وسيله اي براي معطل كردن محاكمه است از اينجا بيشتر كسان انكار مهر و امضا مي نمايند و 

  .رسيده كه معروف ترين امضاها  انكار كرده ميشودكار بجايي 
 خود در ايران ننگ بزرگـي       ةپيش از رواج اين قانون انكار مهر يا امضا يا برگشتن از سخن و وعد              

 و اين بود كه كمتر كسي زير بار چنين ننگي مي رفت و هر كسي كه بچنين بي شرافتي شمرده ميشد
  او لعـن و نفـرين       ام او در همه جـا ببـدي رفتـه مـردم بـر             ت مي كرد و تقلب او ثابت مي گرديد ن         أجر

   رواج اين قانون اروپايي در مدت بيست سـال امـروز كمتـر كـسي از ايـن                   ةمي فرستادند ولي در نتيج    
  .بلكه آنرا يكي از فنون دعوي و شرط قانون داني يك كسي مي شمارند بي شرافتي پرهيز دارد

.  مهر و امـضاي خـود ممنـوع نداشـته          ةرا از انكار كنند    يشگفت تر آنكه قانون اروپايي دفاع ديگر      
 ةرا كرد و سپس دروغ او درآمد اگر دوباره دفاع هاي ديگري دربار             باينمعني كسي كه انكار مهر سندي     

در حاليكه بحكم عقـل از چنـين كـسي دفـاع            . آن سند بكند قانون منعي از پذيرفتن آن دفاعها ندارد         
  .ديگري نبايد پذيرفت

اين خود يكي از عيبهاي قانون اروپايي است كه در   .  داستان اهل خبره را هم گفته باشيم       در اينجا 
بسيار جاها كار را از محكمه بيرون كرده باختيار كسان بيروني ميگزارد و چون شناختن اينكه در كجا                  

ه خود را    خود قاضي است ، از اينجا قضات بهانه جسته براي آنك           ةبايد قضيه را بخبرگان واگزاشت بعهد     
از دردسر آسوده نمايند بيشتر كارها را بخبرگان واميگزارند و چون خبرگان بايد سه نفر باشند و بقرعه          

جا بينا و آگاه در     ك سه نفر آن كار را بپذيرند و در صورت پذيرفتن از             ةانتخاب مي شوند از كجا كه هم      
 بسوزانند و بزودي جلسه داده تكليف       كار باشند و از كجا كه عدالت دوست باشند و از كجا كه دل بكار              

  ...كار را معين نمايند؟
كساني كه دچار شده اند ميدانند كه اين موضوع چه سختيها و دشواريها را دارد و چگونه كارها را           

  .دچار فلج ساخته از ميان ميبرد
 خـود قاضـي نباشـد كـه اگـر هـم             ةبراي چه تشخيص يك قضيه از هر باره بعهـد          :من مي گويم    

 ني دارد خـود او يـك يـا چنـد مطلعـي را بمحكمـه خواسـته و بهمراهـي و                     فوعي ارتباط باطالع    موض
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راهنمايي ايشان تشخيص چگونگي بدهد كه هم مقصود انجام گيرد و هم كار از محكمه بيـرون نرفتـه          
  ..  معطلي نباشد؟ةماي

   بـسيار   پيداست كه در چنين حالي چون خود قاضي مسئول است ناچار در انتخـاب خبـره دقـت                 
 و آنگـاه در اينـصورت       .نمايـد ي  مي كند و هرگاه از سخن يكي اطمينان پيدا نكرد ديگري را دعوت مـ              

فهم و هوش خود قاضي هم دخيل در امر است كه نظر باطالعي كـه در پيرامـون قـضيه دارد بآسـاني                       
  .واقع بيرون خطا بيشتر متحمل است تا صواب و درك ولي در خبرگاِن. ميتواند درك واقع كند

را جستجو نماييم هشتاد درصد آنها بخبرگان يا بمحضر شرع ارجـاع              ايران ةاگر دوسيه هاي عدلي   
  .چهل از هشتاد اينها نيز معطل مانده و از ميان رفته. گرديده

 نـاداني و نـافهمي آنـان        ة غرض ورزي خبرگان يا در نتيجـ       ةديگرها هم در ساي    بيست از چهل آن   
ـ             . ستنتيجه جز ابطال حق نداده ا       قـانون   ةبدينسان شصت در صد دعاوي فداي ايـن عيـب بـي خردان

  .اروپايي شده است
  مدن كسان بمحكمه اـ ني٥

چه اين قـانون    . مدن خود مدعي و مدعي عليه را بمحكمه       اعيب پنجم قانون اروپايي بايد شمرد ني      
ه آمـدن خـود   در حاليكـ . كمه نيامده كار را بدست وكيلي بسپارد  حبهر كسي حق داده كه خويشتن بم      

  .كسان فايده هايي را داراست و از اينسوي سپردن كار بدست وكيل نيز زيانهايي را دارد
رم ش چه بسا كه     شدند آن اينكه دو تن چون با هم روبرو          ةاما آمدن خود كسان بمحكمه يك فايد      

رفنظر رشـته اختالفهـا صـ       بي انصافي را كوتـاه تـر كـرده از يـك            ةگذرند يا رشت   كرده از سر دعوا مي    
  .مينمايند
 ةفايـد .  ايشان بآساني مي تواند راه بدرك واقع پيدا كند         ة ديگر آنكه قاضي از گفته هاي ساد       ةفايد

ديگر آنكه بيشتر كسان وهن حضور در محكمه را بخـود همـوار نكـرده از دعـوي بـي پايـه و موهـون                         
مـدعي و مـدعي عليـه       و آنگاه در صورت حضور      . ميگذرد و جز در دعاوي مهم پافشاري بخرج نميدهد        

هركدام از ايشان كه زمينه را نسبت بخود نامساعد ديد داوطلب صلح مي شود و چه بسا كه قـضيه بـا                      
  .صلح خاتمه مي يابد

نيز چون هر يكي ميداند كه در صورت محكوميت بايـد خـسارات بپـردازد از تـرس اينكـه مبـادا                      
  . خودداري مينمايدمحكوميت نصيب او گردد تا مي تواند از تحميل مخارج بطرف

اما زيان سپردن كار بوكيل يكي آنكه چون وكيـل از فراوانـي دعـاوي و از طـول مـدت آن سـود                        
  برميدارد و حضور در محكمه و روبرو شدن بـا طـرف وهـن بـرو نيـست از ايـن جهـت تـا مـي توانـد                             

  .سختي كار مي كوشد بي انصافي نموده بر
ده و راه تقلبهـاي قـانوني را مـي شناسـد قاضـي از               زيان ديگر آنكه چون او در محاكمه ورزيده ش        

و آنگاه چون از محكوميت موكل چندان ضرري باو نخواهـد  . گفته ها و سخنان او درك واقع نمي تواند   
فـرض   نيـز چـون بـر     . فرض آنكه آن محكوميت را پيش بيني كند بصلح مايـل نخواهـد بـود               رسيد بر 
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، اينست كه در تحميل مخارج بطرف پرواي هـيچ           اوست نه خود او      محكوميت مسئول خسارات موكلِ   
  .چيزي را نمي كند

 ةچه بسا كساني كه كار را بوكيل مي سپارند و پس از ساليان درازي كـه هميـشه از وكيـل وعـد                      
  ناگهان خـود را محكـوم و مـسئول يكرشـته خـسارتهاي عمـده               ،  موفقيت شنيده مطمئن مي نشينند      

  .عن و نفرين بوكيل مي فرستندمي يابند و در اين هنگام است كه صد ل
ولي وكيل كجاست اين لعن ها را بشنود؟ مگر پس از ايـن محكوميـت دوبـاره بـسر وقـت موكـل             

  ...خواهد آمد؟
  مدن قضات بكشف و تحقيقاـ ني٦

  عيب ديگر عدليه بايد دانست اين را كه قـضات خـود را كنـار گرفتـه قـدمي در راه كـشف واقـع                         
 را دارند كه مدعي دعوي را چندان روشن گرداند كه حاجـت بتحقيـق و                برنمي دارند و همه انتظار آن     

  .جستجو از جانب ايشان بازنماند
مثالً اگر سند دعوي قبض است كه مدعي عليه نسبت آنرا بخود تكذيب مي نمايد حق قـضاوت و                   
رسيدگي آنست كه قاضي پرسش هايي از مدعي عليه بنمايد از قبيل اينكـه آيـا تـو هـيچ حـساب يـا                        

 در ميان نبوده پس چطور است كـه مـدعي            اي اگر هيچ حساب و معامله    . عامله با مدعي نداشته اي؟    م
نيـز از مـدعي     ..  در ميانه هست يا چه مقصودي منظور است؟        يآيا دشمن . بصدد چنين تظلمي برآمده؟   

پرسشهايي نمايد كه آيا داستان سند چيست؟ و در صورت صحت آن آيا علـت خاصـي بـراي تكـذيب                     
  ..عليه هست يا محض فرار از حق چنين تكذيبي مي كند؟مدعي 

ولي قـضات كنـوني هرگـز       . چه بسا كه از همين پرسشها كشف واقع شده مطلب روشن مي گردد            
 تكذيب بميان آمده خود را كنار گرفته مدعي ةفرو نمي آورند بلكه همينكه كلم     بچنين پرسشهايي سر  

 يا امضاي مسلم الصدور و ارجاع امر بخبره اثبـات مهـر و              را مكلف مي نمايند كه از راه نشان دادن مهر         
  .امضا كند

   ارث از كـسي ميكنـد و طـرف تكـذيب بـرادري او               ة اگر كسي بدعوي بـرادري مطالبـ        :مثل ديگر 
كدخداي بي سوادي طرح شود بـاري از طـرف پرسـش هـايي              يك  مي نمايد چنين دعوايي هرگاه نزد       

 و آيا منـشاء چنـين       ؟ر تو نيست آيا چه نسبت ديگري با تو دارد         ميكند ، از قبيل اينكه اگر مدعي براد       
و چه بسا كه از همين پرسش ها چگـونگي          .. دعوي شگفتي كه بدروغ ادعاي برادري مي كند چيست؟        

 اروپايي خود را از ايـن پرسـش هـا يكجـا             ةولي قاضي عدلي  . را بدست آورده دعوي را بپايان مي رساند       
  .اه نمي دهدكنار مي گيرد و زحمتي بخود ر

ولـي  . اين خود عيب بسيار بزرگ و دليل آنست كه در اين عدليه راه قضاوت پاك گم شـده اسـت      
زيرا از يكسو قانون را مي بيـنم كـه دسـتوري            . من نمي دانم آيا اين عيب را از قانون بدانم يا از قضات            

  . آن قانون استصبراي قضات در اين باره ندارد و البته اين نق
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 مي انديشم كه اگر هم قانون دستوري در اين باب نداده باري فهـم طبيعـي قـضات          از سوي ديگر  
كسي چرا اين نفهمد كه قاضي چوب خشك نيست ، ماشـين آهنـين هـم نيـست ، بلكـه                     !. كجا رفته؟ 

  !.آدمي است كه بايد او نيز فهم و هوش خود را بكار بيندازد؟
ي گويم معني اين سخن آنست كه قاضي        م. مي گويند قانون گفته قاضي نبايد تحصيل دليل كند        

 دعوي بدهيد و از پيش خود مكتـوب بـادارات نوشـته     ةعقب اين و آن نفرستد كه بياييد شهادت دربار        
نه اينكه فهم و هوش خود را نيز بكار نيندازد و در پيرامـون دعـوي و در حـدود                    . تحقيق امري را نكند   

  .مدارك و بيانات دو طرف به تحقيق و كشف نپردازد
  ـ فزوني قضاوت و انبوهي مخارج٧

   ة رســيدگيهاي بــي پايــان و در ســايةعيــب هفــتم قــانون اروپــايي بايــد شــمرد اينكــه در نتيجــ
 دعاوي رويهم انباشته شده حاجت بقضات بسيار مي افتد و در شهري كه بايستي                ، هاي آن يكار بيهوده

 نياز مي افتد و اين كـار گذشـته از           بدو تن قاضي بيشتر حاجت نباشد از روي اين قانون بده تن بيشتر            
  . احتياج پيدا نمي شودةمخارج انبوه و گزاف اين عيب را نيز دارد كه قضات شايسته و برازنده بانداز

 ةرشـته علـوم بايـد داراي جربـز     قاضي گذشـتن از دانـستن يـك   . چه قضاوت كار هركسي نيست  
كسي باشد كه   . ا و آزاده و دادگستر باشد     نيز بايد مرد پارس   . نيست خاصي باشد كه از صد تن يكي دارا       

كجاي جهان بسيار انـدك    چنين كساني هم در هر. بهر كسي نفروشد معني آزادگي را شناخته خود را     
از اينجا بايد كـار     .  كه اين قانون اروپايي قاضي مي خواهد پيدا نيستند          اي مي باشند و بي شك باندازه     

مروزي باين درد مبتالست و شايد خـود اروپـا مبتالتـر از مـا               چنانكه ايران ا  . را بكسان ناشايسته سپرد   
  .باشد

 قضايي كه اختيار آن بدست كسي مـي افتـد كـه هرگـز فهـم آنـرا نخواهـد        ةچه بسا مسائل مهم 
 عمر خود معني عـدالت و       ةتوانست و بسياري از ايشان كسان بسيار بي ارج و بهايي هستند كه در هم              

 حق و عدالت را نچشيده است و چه بسا كه بيـك خواهـشي كـه از                  حق را نفهميده و لذت هواداري از      
  . آساني عدالت را پايمال مي سازدة كسي يا ناكسي برسد با همةناحي

 قانوني اروپايي است كه من باجمال ياد كردم و از ديگر عيـب هـا                ةاينها بخشي از عيب هاي عمد     
زيـرا داسـتان اجـرا تـا حـدي          . ينمبخصوص از قسمت اجرا خاموشي را واجب مي ب        . صرفنظر مينمايم 

   شـكيبايي را از دسـت مـيهلم و حـالم ديگرگـون              ةدلگداز است كه من هر وقت بياد آن مي افتم رشت          
 ةعمر و حوصله اش وفا كرده و كارش بادار        ،  اگر متظلمي پس از چند سال دوندگي و تلخي           .مي شود 

و كهنه كار خواهد گرديد و سـختي هـايي          مورين بيسواد   أاجرا رسيده تازه در آنجا گرفتار رذالتهاي م       
  .خواهد ديد كه نه تنها از تعقيب كار بلكه از عمر خود نيز سير شود

مورين أچه بسا متظلمي كه بسالها دوندگي در محاكم طاقت آورده در اجـرا تحمـل رذالتهـاي مـ                  
  بيست قاضي چه بسا حكم هايي كه باشتراك ده . نتوانسته و ناچار دست از تعقيب كار برداشته است
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اي كـج و طمـع آميـز         ه مور بيسواد مفاد آنرا كنار گزارده و انديشه       أصدور يافته و در مقام اجرا يك م       
  .خود را بمتظلم بيچاره تحميل كرده است 

چـرا ولـي خـود آن       : مي گـويم    . ..مورين اجرا راهي نيست؟   أمگر براي شكايت از م    : خواهيد گفت   
و آنگاه كـسي كـه بايـد    . مدتها بايد گرفتار دنبال كردن آن بود   بزرگي پيدا مي كند كه       ةشكايت دوسي 

  .مورين اجراستأمور اجرا رسيدگي كند خودش از رديف مأشكايت از مب
 قـانون اروپـايي چـه راه دراز و پيچـاپيچ      ، اجـراي حكـم  ةتماشا كردنيست كه براي يك امر ساد 

  .ه پيمودن آن از آغاز تا انجام نيستراهي كه از ده متظلم يكي قادر ب! توانفرسايي درست كرده است
 اجرا نـشده   اجراي تهران از بيست سال پيش تا امروز صدها كار            ةچه دليل بهتر از اين كه در ادار       

پس از چندين سال مـرارت و گـرفتن حكـم از             مورين بستوه آمده و   أهست كه مردم از سخت گيري م      
  . اند اجرا كار را ناانجام گزارده فرار كردهةمحكمه در مرحل

چنانكه در آغاز كتاب گفته ايم اين عدليه بـا آن بزرگـي و بـا سـنگيني بودجـه اش از نظـر رفـع                          
حاجت مردم در حكم هيچ است و اين نكته را دوباره تكرار مي كنم كه دادرسـي كـه پـس از چنـدين      

   .مباد هرگز سال خوندل خوردن خواهد بود گو
 بازرگـان تـوانگري در قفقـاز بـوده و بيكـي از              اه فراموش نمي كنم آن زني را كه دختر        گمن هيچ 

 با خود آورده بود و پس از يكي دو سـال            يايرانيان شوهر كرده و همراه او نيز بايران آمده و مال بسيار           
شوهر پي زن ديگري رفته و اين بيچاره را لخت و تهيدست از خانه بيرون كرده بود كـه                   ،  زندگي باهم   

 با دل پرجوش و چشم اشكبار نزد من آمد و من چون حال عدليـه                براي چاره جويي و تظلم در عدليه      
را باو گفتم كه اوالً اگرچه ازدواج شما از روي شرع اسالم صورت گرفته ولي چون قباله در باكو نوشـته                     
شده بايد آن را بآن شهر فرستاد كه قونسول ايران مطابقت آن را با قـوانين دولـت بلـشويكي تـصديق                      

سال است و شايد بيشتر هم بكـشد و شـما بايـد عجلـه نكـرده            ل مدت اين دعوي دو    ثانياً حداق . نمايد
  ...ييد اهرروز بسر وقت من ني

چنان از جا رفت كه ديگر مجال تمـام كـردن گفتگـو             » دو سال بيشتر  « بيچاره از شنيدن عبارت     
در اينمـدت  پـس  !. مگر چه شـده؟ ! چطور دو سال؟! دو سال؟! دو سال؟: بمن نداد و پياپي مي پرسيد   
وشـتر و چـشمي اشـكبارتر بيـرون     جاين پرسشها را تكرار كرده بـا دل پر ! من چه بخورم و كجا بمانم؟    

  ..رفت و ندانم چه شد و چه چاره اي براي درد خود انديشيد؟
صـدها زن   . ولي او خرسند بايد بود كه من از آغاز قضيه را باو گفتم و چگونگي عدليه را فهمانيدم                 

اين اداره را ندانسته و تظلم نموده اند سرنوشت ايشان آنـست كـه بارهـا در حيـاط                   ديگر كه چگونگي    
و رفت و شنيدن عبارتهاي نامفهومي سـرانجام كاسـة         عدليه ديده ايم كه زني پس از چندين سال آمد         

 و آنچـه لعـن و نفـرين         ه فرياد آغاز كـرد     و صبرش لبريز گرديده حيا و وقار را كنار نهاده ديوانه وار داد           
  .نه تنها زنان از مردان هم چنين كساني فراوان ديده شده. ست از دهان بيرون مي ريزدا
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حياط عدليه گذشته و نگاهي از روي دقت برآن گـروه انبـوهي كـه هـر روز در آنجـا                      هر كسي بر  
تو گويي مردگاني هستند كه از    . هستند بيندازد مگر دلش از سنگ باشد كه بحال آن بيچارگان نسوزد           

يكـي ايـن گفتگـو را دارد كـه     . استه اند و دسته دسته گرد هم آمده اند و درد دل مـي كننـد    گور برخ 
.  موهـايش سـفيد گرديـده   ةكه پا بعدليه نهاده جوان بوده و ريش سياه داشته ولـي اكنـون همـ               روزي

ديگري اين شكايت را مي نمايد كه هنگاميكـه تظلـم كـرده و خـود را گرفتـار عدليـه سـاخته تمـول                         
 شـاكي   تيكي از بداي  . اشته ليكن امروز براي شام و نهار خود چشم بمساعدت ديگران دارد           سرشاري د 

 بدتر از همه حال آندسته      ...سومي از دست اجرا دلش پرخون است      .  ديگري از استيناف گله دارد     .است
ز او  يكي در انتظار وكيلش است كه بيآيد و ا        . دنزنان است كه گوشه اي را گرفته با هم راز دل مي گوي            

 ةمور اجراست كه بداند آيا چـه اقـدامي در زمينـ           أديگري در جستجوي م   . تحقيق پيشرفت كار را بكند    
  . هر يكي دردي دارد و انتظار كسي را مي برد. اجرائيه نموده

 وقار و شكيبايي    ة درد دل گفتن دلش جوش زده رشت       ةگاهي نيز يكي يا دو تن از ايشان در نتيج         
  ...را دور سر خود گرد مي آورد لعن و نفرين مردمو  فرياد را از دست داده با داد و

بيش از همه دل من از آن مي سوزد كه فرومايگاني كه اين حال عدليه را مي بينند بجاي آنكه به 
بيخردي قانونگزاران غرب پي برده زبان ببدگويي از ايشان باز كنند زبان به بد ايران بـاز كـرده چنـين                     

  .نوز براي ما زود استاين عدليه ه: ميگويند 
درست مانند آنكه كسي پارچه بخياط داده تا رختي بدوزد و خيـاط ناشـي بـوده رخـت كوتـاه و                      

. تن و باالي خود ايراد مـي گيـرد         تنگي و كوتاهي رخت ايراد بگيرد بر       تنگي دوخته و او بجاي آنكه بر      
  !.آيا چنين كسي تا چه اندازه فرومايه است؟

بـا ايـن قـانون      !  نـادان  ةاي فروماي : مي گويم   . ما در ايران آدم نداريم     : پست نهاداني هم ميگويند   
  !.بيخردانه اگر هزارها آدم هم باشد چه خواهد بود؟

كساني هم مي پندارند كه چون ما با دولتهاي اروپا معاهدات تجارتي داريم نـاگزيريم كـه قـانون                   
.  قوانين و ادارات خود آزاد اسـت       ةشوري دربار زيرا هر ك  . اين پندار هم بيجاست   .  اروپا را بپذيريم   ةعدلي

  .دسترس همگي گزارده شود چيزيكه هست بايد قوانين هر كشوري مدون باشد و در
 ثبت امالك و اسناد در ايران برپا گرديده رفته رفته دعـاوي             ةنيز كساني گمان دارند كه چون ادار      

زيـرا  . هم نادرستست  اين گمان . د رفت خير و طول مدت امروزي از ميان خواه       أدر ايران كمتر شده و ت     
را از ميان ميبـرد و ايـن اداره هـا اگـر از ميـزان                 رشته دعاوي  راست است كه ثبت امالك و اسناد يك       

بيهوده كاريهاي آنها كاسته شود اداره هاي سودمنديست ولي نبايد فراموش كرد كه باز دعاوي اسـناد                 
له از جرايم و مانند اينها هست كه براي آنهـا بايـد              دعاوي تجاري و دعاوي ارثي و دعاوي حاص         و عادي

باشد و دعـاوي     آنگاه اسناد رسمي هم تنها از دعوي انكار مهر و امضا مصون مي             و. عدليه داشته باشيم  
بـي   از اينجاست كـه اجـراي اسـناد رسـمي         . ناشيه از خيارات و ديگر جهات در مورد آنها نيز باقيست          

  .ند خود خطاي ديگريست و بايد آن اسناد را نيز بمحاكم ارجاع نمودمحاكمه كه در ايران رسم كرده ا
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در قضاوت و رسيدگي بدعوي چنانكه عدالت شـرط  در پايان سخن اين نكته را تكرار مي كنم كه        
 زيرا اوالً چنانكـه گفتـه ايـم مـتظلم يـا بعبـارت پارسـي                 .مهم است سرعت كار شرط مهم ديگريست      

 .ست كه بايد هرچه زودتر آبي بآتش دل او ريختـه او را آرام سـاخت               و ناآرام ا   آتش   ستمديده دلش پر  
رشته كارهايي هست كـه اگـر        ثالثاً يك . خير و طول مدت بهرحال متضمن خسارت براي اوست        أثانياً ت 

مثالً اگر دو نفر در خانه اي شريك باشـند  . رسيدگي بآنها طول مدت پيدا كند موضوع از ميان مي رود      
گي و زمختي كرده بآنديگري راحتي ندهد و اين بدبخت بعدليه رجوع نموده افراز              و يكي از ايشان چير    

تكليـف  ، بخواهد و از روي قانون اروپايي حداقل مدت افراز دو سال مدت بكشد آيا در اين مدت بسيار               
 لجاجـت ايـشان     ةو آنگاه آيا در اين دو سال خانه در نتيجـ          !. اين بدبخت در برابر آن زمختيها چيست؟      

  !.انه نخواهد بود؟وير
 دو نفر مشترك فيه است و ناگهان در يكجا خرابي پيدا كـرده و جلـو آب                  ةقناتي ميان : مثل ديگر   

ولـي شـريكي    . گرفته شده كه بايد هرچه زودتر خرجي گزاشت و آن مختـصر خرابـي را تعميـر نمـود                  
وقعي بايـد بـصلحيه     بحكم قانون مدني در چنين م     . اع دارد تنبلجاجت يا بسفاهت از شركت در خرج ام       

.  مخـارج سـازد    ةديـ أيكي آنكه شـريك ممتنـع را ملـزم بت         : تظلم كرد كه يكي از سه كار را حكم كند           
سومي آنكه او را ملزم بفروختن سهم خويش يا         . ن سهم خود نمايد   دديگري آنكه او را مجبور باجاره دا      

 فهـم ايـن حكـم قـانون     ةيي قوولي از كجا معلوم كه امين صلح قانون اروپا   . خريدن سهم طرف گرداند   
مدني را داشته باشد و بيچاره طرف را با سخن هاي پوچ و تحكم آميز از جـان خـود سـير و از تظلـم                          

و آنگاه حداقل مدت اين دعوي دو سال است و شايد تا پنج و شش سـال هـم                   !. كردن پشيمان نسازد؟  
  !. يگردد چه خواهد شد؟بكشد آيا در اين مدت تكليف خرابي قنات كه پاك ويرانه و باير م

 اگـر قـانون     .من هرچه مي انديشم كه مقصود قانون گزاران اروپا از اين قانون چه بوده نمي فهمم               
در جايي كه  .براي جلوگيري از ظلم و تقلب كسان است از اين قانون ايشان چنان كاري ساخته نيست

سال و تا هر اندازه كه بخواهد كسي خواهد توانست طرف را پنج سال و شش سال و ده سال و پانزده             
 امروز هر كسي كه ازو !.در عدليه معطل سازد ديگر چه ترسي از كسي دارد و چرا تقلب و تعدي نكند؟

تظلم ميشود و نزد وكيلي ميرود كه او را براي دفاع وكالت دهـد شـايد نخـستين سـئوال او از وكيـل                        
ويژه با بـودن قـانون حكميـت كـه از اختراعـات             ب» !.چند سال ميتوانيم مدعي را بدوانيم؟     « : اينستكه  

  .قانونگزاران ايران است و خود يكي از بهترين وسيله ها براي پوچ گردانيدن هر دعوايي مي باشد
آنچه دانسته شد اين قانون را براي مقصد خاصي گزارده اند ولـي او راههـايي پـيش پـاي وكـالء                      

چنانكه بعـضي وكـالء     . معطل و بالتكليف گزاشت   مي توان يك محاكمه را تا صد سال هم           ميگزارد كه 
آن راهها را ياد گرفته اند و بكار ميبرند و براي اينكه ديگران هم ياد نگيرند من از اشاره بآنها در اينجـا         

  .نمايم خودداري مي
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  گفتار دوم
  

   وقايع عدليهه ايپار
  

 اروپايي در ايران برپا گرديده خدا ميداند كه چه خاندانهايي را برافكنده و چه ةاز روزيكه اين عدلي
من نميخواهم شمارشي در اينجا از ضـررهاي آن داده باشـم ولـي چـون                . مرداني را از پا انداخته است     

ن مي نگارم يك رشته وقايعي را با نام و نشان در اينجـا              ضرت شاهنشاه ايرا  حكتاب را براي آگاهي اعلي    
 سنگين آنرا مي پردازد چه      ةياد ميكنم تا اعليحضرت ايشان بدانند كه عدليه اي كه دولت ساالنه بودج            

  :نتيجه هايي از آن بدست مردم مي آيد 
    كه از خوزستان بازگـشته در تهـران عـضو وزارت عدليـه بـودم شخـصي بنـام                   ١٣٠٤ـ در سال    ١

 مهمي در عدليه دارد كه با آنكه تجارتي اسـت و            ةشكايتي باين عنوان كرده بود كه محاكم      » بيبيط« 
 استيناف ة بدايت رويداده اكنون محكمةبايد هرچه سريعتر پيش رود گذشته از معطلي ها كه در مرحل

يه را ارجـاع    چهار سال است قضيه را معطل كرده و پس از هفتاد جلسه محاكمه تازه حكم نداده و قض                 
  .بشرع كرده است

زارت عدليـه   و .بخصوص موضوع هفتـاد جلـسه و حكـم نـدادن          . اين شكايت بسيار غريب مينمود    
موضوع اين بود كه    . تحقيق قضيه را از من خواست و من دوسيه را از دفتر استيناف گرفته دقت نمودم               

 غياب طبيبي سرمايه را ضبط       ميرزا علي در   يحاج .طبيبي با حاجي ميرزا علي نامي شركت داشته اند        
 ةقضيه بتظلم كشيده و از بدايت بـه اسـتيناف رسـيده بـرخالف گفتـ               . كرده و به طبيبي دخالت نداده     

بـا  . ولي از شـصت گذشـته بـود       .  جلسه هايي كه در استيناف داده بودند بهفتاد نميرسيد         ةشاكي شمار 
 سر خود باز نموده و بمحـضر شـرع           قضات استيناف قضيه را از      ، اينحال پس از سه يا چهار سال مدت       

  .ارجاع كرده بودند
 كه رياست محاكم تهران را داشتم و چنـد هفتـه هـم اختيـار       ١٣٠٩اين قضيه گذشت و در سال       

دوسـيه را  . اجرا با من بود ناگهان روزي همان طبيبي را ديدم كه بشكايت از اجرا نـزد مـن آمـده بـود      
آن بـار نـشده بيچـاره از         ت بوزارت عدليه كـه اثـري بـر        معلوم شد پس از آن شكاي     . خواسته و خواندم  

بكفيل عدليه نـسبت رشـوه گـرفتن داده و مـدتي گرفتـاري ايـن                 سوزش دل شكايت ديگري نوشته و     
بهر نحوي بوده كارش در استيناف خاتمه يافته ولـي چـون حكـم بـاجرا                 سپس   .نسبت را داشته است   

برادر حاجي ميرزا علي شخص ثالث شده و مدتها نيز          آمده هر ملكي يا خانه اي را كه توقيف كرده اند            
با اين همه پس    .  كلفت ديگري هم درست گرديده     ةگرفتار اين محاكمه ها بوده است كه چندين دوسي        

  مور اجراأرشته مخارج وكيل و عدليه و م  نشده و جز يكارتظلم او ب از ده سال و بيشتر هنوز اثري بر
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 اين شگفت كه چون از متصدي اجـرا       . مده بود اي بدست بيچاره ني   ه هاي دلگداز نتيجه ا    صو يكرشته غ  
مـن  . »قـضيه اشـكال قـانوني دارد و قابـل اجـرا نيـست             « :  كار او توضيح خواستم نوشـته بـود          ةدربار

  دستورهايي براي رفع اشكال قانوني متصدي اجـرا دادم ولـي چـون اكنـون هـم طبيبـي را در عدليـه                       
  .ن اشكال قانوني رفع نشده باشدمي بينم احتمال ميدهم كه هنوز آ

قـا ميـر بيـست    آ. رشتي دو تاجري هستند كه در تهران تجارت مي كرده اند      ـ عليزاده و آقا مير    ٢
 عليزاده بيشتر از اين ميزان بوده و هر دو خانـه و امـالك در   ة نقدي داشته و سرمايةهزار تومان سرماي  

 در عدليه كرده اند      نفت آذپرس  عوي بر شركت     اين دو تاجر د    ١٣٠٦در سال . تهران و رشت داشته اند    
. بعنوان اينكه نفت از شركت خريده اند و شركت مقداري از آنرا تحويل داده باقي را تحويل نمي دهـد                   

 پس از چنـدين جلـسه محاكمـه چـون در يكـي از              .  به پانزده يا شانزده هزار تومان است       قيمت مدعي
نسبت الحاق داده و قضيه را مبدل بـه         ١كلمهركت بآن   قيد بوده وكيل ش   » تتمه « ةمدارك دعوي كلم  

دوسيه را نزد مستنطق فرستاده اند و او دو تاجر و شاگر حجره و كسان ايشان را                 . دعوي جزايي ساخته  
 جنـايي  ةباستنطاق كشيده و مدتها تعقيب قضيه را ميكرده تا قرار مجرميت داده و دوسـيه را بمحكمـ      

از ايـن حكـم   .  تعقيب امر را ميكرده تا حكم حبس دو تـاجر را داده          جنايي نيز مدتها   ةمحكم. فرستاده
در .  جنـايي اصـفهان حوالـه كـرده        ةتميز خواسته شده و تميز آن را فسخ كرده و رسيدگي را بمحكمـ             

 ايشان شده و    ةاصفهان پس از مدتها جريان كه دو تاجر پنج دفعه مسافرت بآنجا نموده اند نتيجه تبرئ               
  .ام كردهتميز اين حكم را ابر

در اين مدت آنچـه صـدمه اسـت بـدو           .  مدت كشيده  ١٣١١ تا نيمه هاي   ١٣٠٦اين قضيه از سال     
 خود را كه شايد بيش از پنجاه هـزار تومـان بـوده اسـت از دسـت داده و خانـه و       ةسرماي. تاجر رسيده 

بـا سـختي   امالك خود را در قبال مبلغهاي كمي فروخته يا رهن گزارده اند و كارشان بآنجا رسيده كه  
گذشته از آنكه در اين مدت از كسب و تجارت بازمانده اند شايد بـيش از هفـت يـا                    . بسيار روز بگزارند  

معلوم است كه همين اندازه خرج را بلكه بيـشتر شـركت   . هشت هزارتومان هم خرج محاكمه كرده اند     
ختن درسـتي يـا     اين يكي از شگفت كاري هاي قانون اروپايي است كه بـراي شـنا             . كرده آذ نفت    پرس

  .زده هزار تومان مخارج حاجت افتادهنشش سال مدت و ده پا» تتمه « ةساختگي يك كلم
 حقوقي اين محكمه از روي دستور قانون اروپايي         ةاين شگفت تر كه پس از عودت دوسيه بمحكم        

يـن   آن كلمه رسيدگي ديگري بنمايد و محاكمـه مـدتها معطـل ا             ةالزم دانسته كه خود او دوباره دربار      
ي طـرف   أحقيقت دعوي داده چون در موقع اعـالم ر         ي بر أپس از آن هم كه محكمه ر      . رسيدگي بوده 

حضور نداشته بدستور قانون اروپايي آن را غيابي حساب كرده و چـون طـرف عرضـحال اعتـراض داده          
  .دوباره رسيدگي آغاز شده

  ، ز ختم دعـوي جزايـي     از آنسوي پس ا   .  استينافي است  ةخالصه آنكه اكنون اصل دعوي در مرحل      
  تومان  خسارت آن محاكمه يكي بمبلغ سي هزار و ديگري بمبلغ چهل هزارةدو تاجر بعنوان مطالب

                                                           
١  ـ و. درست مي نمايد همچنانكه آورده ايم» كلمه« آمده ولي » محاكمه« ، » كلمه« ـ در چاپ دوم كتاب بجاي 

 ٢٢
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اگـر  . شركت در مقابل اين دعوي ميگويد اين ضـرر را مـا نـزده ايـم قـانون زده                  .  دعوي كرده اند   ةاقام
. ا بگردن شـركت مـي انـدازد       حقيقت را جسته باشيم اين ايراد بجاست ولي از آنسوي قانون هم ضرر ر             

بهرحال محكمه در يك قسمت اين دعوي مدعيان را ذيحق دانسته و در قسمت ديگر ايشان را محكوم       
ـ             . كرده  دو تـاجر و شـركت       ةهر دو طرف استيناف خواسته اند كه اكنون شش دوسيه در استيناف ميان

تا چند سال ديگر دو طـرف       اگر قانون اينست كه هست خدا ميداند كه         . پرس آذ نفت مطرح مي باشد     
  .گرفتار يكديگر خواهند بود

.  تومان سرمايه اندوختـه بـوده انـد        ٢٦٠٠ـ دو كاسب اهري سالهاست در باكو زحمت كشيده و           ٣
توانستند پول همراه بيآورند آن وجه را بتاجري كه           خود برگردند چون نمي    ةهنگاميكه ميخواهند بخان  

پس از آمدن بـه  . رده قبض ميگيرند كه در تهران دريافت دارند       در باكو و تهران حجره داشته امانت سپ       
.  اميدشان آن وجه بوده ناچار سفر بتهران ميكنند كه آنرا دريافت نماينـد             ة سرمايه و ماي   ةاهر چون هم  

شنوند تاجر با كسان ديگر هم آن معاملـه را كـرده و    پس از رسيدن بتهران كه تاجر نيز آمده بوده مي         
 تجـارت گرفتـه و      ة بدستياري يكي از وكالي معروف عدليه حكم افالس از محكمـ           چون بتهران رسيده  

بيچاره دو كاسـب سـخت نوميـد گرديـده چـون از تـاجر               . باستناد آن حكم بكسي نيم شاهي نميدهد      
چـرا  . متقلب هم جز جواب رد نمي شنيده اند يكي از ايشان قصد ترياك خوردن و خودكـشي ميكنـد                  

 راه انداختـه    اهـر ي در   ب اميدش اين وجه بوده كه بوسيله آن كس        ةكشي ماي پس از سالها غربت     ! نكند؟
 بينـد و چـاره هـم       اميدش را از دست رفته مـي       ةپهلوي زن و فرزند خود زندگي نمايد و كنون آن ماي          

  .ندارد
پس عدليه باين بزرگي كـه دولـت سـاالنه صـدها هـزار تومـان                !. چرا چاره ندارد؟  : خواهيد گفت   

پس اين صلحيه ها ، بدايت هـا ، اسـتينافها ، تميزهـا ،               ! ي پردازد براي چه كاريست؟     م ]را [ آن ةبودج
  !.  روزيست؟ چه اجرا برايةامي ، دايرظ انتة تفتيش ، محكمةادار

اگر باور نداريد بـاقي داسـتان   .  رفع حاجت مردم در حكم هيچ استة اينها در زمين  ةمي گويم هم  
.  قصد خودكشي آنمرد مطلع ميشوند     ةاز آذربايجانيان از قضي    كساني    :را گوش كنيد   آن دو مرد كاسب   

وكيلـي هـم قبـول مـي كنـد كـه       .  اهر مي نماينـد ةبهر نحوي است ازو جلوگيري كرده و هردو را روان 
 تاجر متقلب دوباره بـآن    .عرضحال داده مي شود   . را پذيرفته در عدليه تظلم نمايد      مجاني وكالت ايشان  

و چنانكه رسم است    . كي از شاگردان او را وكيل اين دعوي قرار مي دهد          وكيل معروف مراجعه نموده ي    
 حكـم   پس از رسيدگي هاي مفصل بدواً     . قانون اروپايي بهر كسي ياد داده تكذيب مهر و امضا مي شود           

در آنجا هم تاجر محكوم     . سپس نوبت استيناف مي رسد    . سپس حكم حضوري صادر مي گردد     ،  غيابي  
آنهـم  .  عرضحال افـالس پـيش مـي آيـد         ةپس از آن دور   . يز هم ابرام مي يابد    اين حكم از تم   . مي شود 

مدتها محل تـاجر متقلـب را پيـدا         .  اجرائيه صادر مي شود    ةورق: اكنون نوبت اجراست    . بخاتمه ميرسد 
  او. ده روز گذشته بايد تقاضاي توقيف مال يا شخص او را كرد. پيدا كرده ابالغ مي نمايند! نميكردند
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 اوست كه محـض تـرحم       ة بلور فروشي در تمچه حاجب الدوله مال خواهر زاد         ةآن حجر . اردكه مال ند  
  .دايي خود را بشاگردي پذيرفته است

تاجر متقلب استشهادي با چهار مهـر  . اين تقاضا مي شود.  كرداپس بايد توقيف شخص او را تقاض    
امـين  . و بي كفيل خرج خواهد ماند     تهيه مي كند بعنوان اينكه هرگاه او را توقيف كنند زن و فرزندان ا             

 قضايي هم دارد و خودش مي تواند تشخيص حق و باطل بكنـد ايـن استـشهاد را كـافي                     ةاجرا كه رتب  
 ةيـك اراد    دو كاسـب بـدبخت بـا       ة زحمـت پنجـسال    .دانسته از توقيف تاجر متقلب خـودداري ميكنـد        

  .مغرضانه هدر مي رود
 معتبر و امالك زياد دارد كـه باسـم مـادر و             ةيل خان چه بايد كرد؟ مي گويند تاجر متقلب در اردب        

ولـي بايـد از اجـراي       . مـي خواهنـد   .  ديگر نيست توقيف آنها را بخواهيم      ةچار. خواهران خود ثبت داده   
سـه مـاه مـي گـذرد و         . اين مراسله نوشته مي شـود     .  باجراي عدليه اردبيل بنويسد    ]اي [اينجا مراسله 

  :كيد ميشود أت. جواب نميرسد
چه بايد  . » تقاضاي محكوم لهما مطابق دستور قانوني نيست اين اداره از اقدام معذور است             چون« 

 را  بايد نماينده اي در اينجا داشته باشـند كـه ملـك           « . ! دستور قانوني باشد؟    مطابق كرد كه اين تقاضا   
يجه اي شود و ششماه است هنوز جوابي يا نت        نماينده معرفي مي  . »نشان بدهد كه توقيفش تقاضا شده     

ولي شما خانه را توقيف شده بگيريد تازه چه خواهد بود جز اينكه شخص ثالثي پيدا شود      . معلوم نشده 
  !. آن جريان پيدا كند؟ةو سالها نيز محاكم

 دارد نقـل نمـوده كـه گذشـته از آنكـه      ا ـ اين داستان را مردي از بهبهانيان كه در تهران سـكن  ٤
ير آن در عدليه فراوان است ، در اينجا مي نگارم اگر چـه خـود           گوينده مرد راستگويي است ، چون نظا      

  : آن را نديده ام ةمن دوسي
يكـي از خانـان بختيـاري    . سيدي در بهبهان مالك ديهي بوده كه از عايدي آن معاش مـي كـرده          

بدستاويز آنكه فرماني از دولت بنام آن ديه دارد دسـت سـيد را از آن ملـك كوتـاه كـرده و خويـشتن                        
سيد مدتها بوزارتخانه ها عريضه مي نوشته و چنانكه مرسوم است جواب مـي شـنيده                . ي كند تملك م 

 آنجا  ةاينست كه ناگزير شده وكيلي در شيراز گرفته و عرضحال بعدلي          .  صالحه رجوع كنيد   ةكه بمحكم 
خوب ميدانند كه در چنين مـوقعي كـه بايـد احـضاريه را از شـهري                  كسانيكه گرفتار شده اند   . ميدهد

 آن شـهر ديگـر هيچگونـه اعتنـا     ةهر ديگري بفرستند چه اشكالها پيش مي آيد و چگونه دفتر عدلي     بش
 بخصوص اگر طرف دعـوي داراي       . بالتكليف ميگزارد   را كيدات نكرده ماهها يك احضاريه    أبمراسالت و ت  

  .شكوه و عنواني باشد
  .يدگي مي رسد لوايح شده نوبت جلسه و رسةسال صرف احضاريه و مبادل بهرحال قريب دو

ويب مجلـس   ص را راجـع بـدعاوي دولـت و افـراد بتـ            ١٣٠٩ن   آبا ١٣در اين موقع وزير ماليه قانون     
د كار را از سر باز ميكنند و بـا انـدك بهانـه قـرار                نچنانكه عادت قضات است كه تا ميتوان      . رسانيده بود 

  بعنوان اينكه بناي دفاِععدم صالحيت يا ارجاع بخبره ميدهند قاضي شيراز هم بدستاويز قانون مزبور 
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 فرمان از دولت مي باشد كه دعوي ارتباط بدولت دارد و مرجع دعوي ديوان محاكمـات                  داشتنِ  ، رفط
  .وزارت ماليه در تهران است بيدرنگ قرار عدم صالحيت صادر مي نمايد

ز سـيد ا  . بايد از قرار استيناف خواست و پس از اسـتيناف تميـز تقاضـا كـرد               : وكيل سيد ميگفته    
چه بهتر كـه بتهـران   : سادگي كه دورهاي ديرين را در ياد داشته پيشنهاد وكيل را نپذيرفته مي گويد  

 و چون بتهران ميرسد وكيلي گرفته در ديوان محاكمات تظلم مي نمايـد و               .بروم و در آنجا تظلم نمايم     
ت قـضيه   جهـ . ي محكمه بناحقي او و بطالن دعوي صادر مي شـود          أش مدت كشيده ر   ييك سال كماب  

آنكه دليل سند مالكيت و تصرف سابق بوده كه بايستي از محـل تحقيـق شـود و ايـن كـار در تهـران                         
  .ممكن نبوده

بيچاره سيد دستش از همه جا كوتاه شده به بهبهانيان كه در تهران اقامت دارند توسل مي نمايد                  
بيچـاره دوبـاره    . ه شـود  آنكه از حكم ديوان محاكمات تجديـد نظـر خواسـت           و آنان چاره نمي يابند جز     

 باين عنـوان كـه       ، خرجي كرده تجديد نظر خواسته و خوشبختانه در اين محكمه آن حكم لغو ميشود             
هيئت تجديد نظر ديوان محاكمات را صـالح برسـيدگي ايـن دعـوي ندانـسته حكـم او را لغـو و عـدم                         

  . ماليه را اعالم ميدارندةصالحيت محكم
پس از چهار سال زحمـت و پـس از          : ا بمن نقل كرد ميگفت      آن دوست بهبهاني كه اين داستان ر      

آنهمه مخارج تازه قضيه بحالت اول بازگشته در حاليكه بيچاره سيد پاك از هستي افتاده و براي خـرج           
 ننگ ماسـت ميخـواهيم      ةناهار خود نيز محتاج مساعدت ميباشد و چون ماندن او در تهران ماي             شام و 

بدهيم كه به بهبهان رفته اگر توانـست دوبـاره وجهـي آمـاده كنـد و                 چند نفري وجهي تهيه كرده باو       
  .مجدداً تظلم نمايد

زيرا قرار عدم صالحيت كه از دو محكمـه         . افسوس كه هنوز قضيه بحالت اول برنگشته      : من گفتم   
صدور يافته بايد تكليف آن در تميز يا در استيناف معين شود و اين كار كمتـر از يـك سـال نخواهـد                        

  .شايد دو يا سه سال هم بكشد. كشيد
. سيد استطاعت توقف در تهران نـدارد      !. پس چه بكنيم؟  : بيچاره از اين سخن متحير شده پرسيد        

بهرحال كار او   . است  زيان خود سود   بازگشتن از نيمه راهِ   : گفتم  . اگر برود هم كارش بي نتيجه ميشود      
را ندانسته خود را گرفتار ساخته اند و پس         صدها امثال او معني عدليه و عاقبت تظلم         . بي نتيجه است  

 صـالحه   ةگيـرم كـه محكمـ     .  ديگري نرسيده انـد    ةاز سالهاي متمادي جز از بدبختي و فالكت به نتيج         
مالكيت يـك  . معين شد و بار ديگر عرضحال داد چنين محاكمه اي در كمتر از ده سال بپايان نميرسد              

بهتر كه سيد همين صـدمات را نديـده بينگـارد و از             چه  . ديهي نيز بدو سال تلف كردن عمر نمي ارزد        
  .راهي كه آمده به موطن خود بازگردد و ديگر درپي تظلم و تعقيب نباشد

ـ اين قضيه كه ميخواهم بنويسم شبيه آن داستان سيد بهبهاني است با اين فرق كه من آنـرا از                    ٥
مخـدره اي     واليت اصفهان و ملك    محمودآباد ديهي در  : ديگري شنيده بودم و اينرا خودم آگاهي دارم         

  .از خاندانهاي بختيار است
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 قطعات اخـتالف   اي رعايا و مالكه در باب پارهةدر چهار پنج سال پيش در موقع ثبت آن ديه ميان 
 صـالحه عرضـحال     ةپيدا شده رعايا به ثبت مالكه اعتراض مي كنند كه بموجـب قـانون بايـد بمحكمـ                 

ـ        ل گرفته در عدليه تظلم مي كند      يكي از وكالي عدليه را وكي     . بدهند  لـوايح   ةو پس از احـضار و مبادل
 او ديه را از دولت دريافت داشته بي آنكه قطعات           ةچون وكيل مالكه در ضمن دفاع گفته بوده كه موكل         

 باشد محكمه اين جمله را مستند گرفته بدستاويز اينكه دعوي ارتباط بدولت دارد              امورد دعوي مستثن  
  .نمي دانم از اين قرار استيناف مي خواهند يا نه. ي دهدقرار عدم صالحيت م

چيزيكه هـست در اينجـا خـود        .  كار بديوان محاكمات تهران مي كشد      ةبهرحال در اينجا نيز دامن    
   وكيـل رعايـا عرضـحال بـه تميـز داده حـل اخـتالف را                 .دهد ديوان محاكمات قرار عدم صالحيت مي     

دوباره عرضحال باسـتيناف داده  . عرضحال او را رد ميكندتميز پس از يكسال معطل كردن      . مي خواهد 
ولي اكنون قريـب نـه مـاه اسـت كـه مكـرر              .  مختلط حل اختالف بشود    ةميشود كه در آنجا در محكم     

 حكومتي براي شركت در آن امر       ةتعيين جلسه شده و در هر دفعه چون كساني كه بايد از ماليه و ادار              
  .ه تشكيل نيافته استمده اند هنوز جلسابمحكمه بيآيند ني

  آيا زشـتي كـار را چندانكـه هـست          !. نمي دانم آيا خوانندگان اهميت امر را درك مي كنند يا نه؟           
 زندگاني خودش و    ةسرش كوفته سرماي   د ستمكاري بر  زورمن بدبختي كه    ةستمديد!. درمي يابند يا نه؟   

ر كجا بايد تظلم كرد پنج سـال  خاندانش را از دستش ربوده چنين بيچاره اي براي اينكه بشناسد كه د   
و شش سال دوندگي الزم دارد كه با دل پر آتش و سوزان صدها نارواييها نيز از اين و آن ببيند و اثاث                       

  .خانه را فروخته صرف وكيل و پول تمبر كند تا بداند كه آيا در كجا بتظلم او رسيدگي خواهد شد
فسوسا ! م شده گ دانش تا اين اندازه از جهان        دريغا كه خرد و   ! فسوسا صد فسوسا  ! دريغا صد دريغا  

  !.كه چنين بيخرديها نام قانون گرفته
يك قانون چرا مرجع رسيدگي هر شكايتي را روشن و آشكار معين نكند تا چنين دشـواريها روي                  

 بيگانه اي عرضحال داد چرا دستور قـانون ايـن           ةيا در صورتيكه اشتباه رويداد و كسي بمحكم       !. ندهد؟
 صالحه راه نمايند كه نه معطلي در كار باشد          ةه در همان هنگام عرضحال را باور كرده بمحكم        نباشد ك 

  !.نه مخارج بيهوده؟
اينكه من اين موضوع صالحيت را يكي از عيبهاي قانون اروپـايي نـشمرده و در گفتـار يكـم يـاد                      

الي را دارد و احتمـال  نكردم از اينجهت است كه نمي دانم آيا اين موضوع در قوانين خود اروپا چـه حـ     
  .ميدهم كه در آنها باين زشتي نباشد

 ةايـن نـشان  .  كار از اروپاست و اين نـازك كاريهـا از مغـز قـانونگزاران اروپـا ميتـراود                 ةبهرحال ماي 
اگر . درماندگيست كه كساني چنين چيزهايي را بآرزو و اميد از بيگانگان بگيرند و نام آنرا قانون گذارند            

ن عدل و ايمني است بگوييد كه از اين قانونهاي پيچاپيچ چه نفعي بحال عدل و ايمني ميأقانون براي ت
در جاييكه دادخواه ستمديده در شش سال هنوز نتوانسته مرجع دادرسي خـود را              . اميد توان داشت؟  

  !.بشناسد ستمگر چرا ستم نكند و آيا از چه بترسد؟

 ٢٦



  احمد كسروي    قانون دادگري 

ترقي كرده بود ميرآبي يك قطعـه زمينـي         ـ در هشت و نه سال پيش كه زمينهاي بيرون تهران            ٦
زمينهـاي نزديـك شـهر دسـت          آن را مستمسك كرده بر     ةفرسخي شهر از كسي خريده و قبال       در يك 

مدتها مشغول اين كار بوده تا صاحبان زمينها خبر مي يابنـد و گروهـي         . فروشد انداخته باين و آن مي    
مينـات شـكايت    أ بينند و دسته بندي كرده بت      از زن و مرد و صغير و كبير امالك خود را يغما شده مي             

  .مي نمايند
ميرآب دعوي خريد زمـين مـي كنـد و          . پردازد را جلب كرده بتحقيق مي     مينات ميرآب أمفتش ت 

او آشكار ميگويد كه زمينـي      . مفتش فروشنده را خواسته استنطاق ميكند     .  خود را نشان مي دهد     ةقبال
ز ميرآب آن را تصرف نكـرده و بـا ايـن زمينهـا كـه او                 فرسخي است و هنو    كه بميراب فروخته در يك    

  .بمردم فروخته هيچگونه ارتباط ندارد
ـ .  آنها را بمحل بـرده تطبيـق  ميكنـد          ةمفتش قباله هاي صاحبان دعوي را نيز خواسته هم          ةقبال

  . از صـاحبان زمينهـاي ديگـر در آن نزديكـي نيـز پرسـشها مـي كنـد                  . تطبيق مي نمايد  نيز  ميرآب را   
 كه براي آن زمينها در سي سال پيش بامر دولت كشيده شده بـود نيـز بدسـت آورده                    ]را [ايينقشه ه 

 بزرگي درست ميكند و آنرا بپاركـه    ةآنچه تحقيق كردني است كرده دوسي     : كوتاه سخن   . دقت مينمايد 
  .مدعي العموم ميفرستد نزد

   خواسـته تحقيـق      ديگـران را يكايـك     ةدر پاركه نيز مستنطق ميـرآب و صـاحبان زمينهـا و همـ             
خود او نيز بمحل رفته تحقيق قضيه را مي كند و پس از چند ماه زحمت به نتيجه رسـيده                    . مي نمايد 

  .قرار مجرميت صادر مي نمايد
 جزا دنبال شده ، يك دور نيز قاضي جزا تحقيق كرده او نيز بمحل ميـرود و از                   ةدوسيه در محكم  

از ايـن   . زي حكم بمجرميت ميـراب صـادر ميكنـد        همگي همسايگان تحقيق ميكند و پس از مدت درا        
ضات قـ يكسال ديگر در استيناف محاكمه طول مـي كـشد و سـرانجام              . حكم استيناف خواسته ميشود   

مينـات و مـستنطق و قاضـي جـزا و           أ زحمـت هـاي ت     ةاز قانون جزا همـ    ) ١٧ (ةاستيناف بدستاويز ماد  
ميدهند كه بايـد اول در بـاب مالكيـت در           بيچارگان صاحبان امالك را هدر كرده حكم را نقض و قرار            

  . حقوق محاكمه شده سپس رسيدگي جزايي شودةمحكم
 كه زن و بچه يا اشخاصي بيدست و پاي بودنـد يكجـا نوميـد گرديـده           كيكدسته از صاحبان امال   

چشم از زمينهاي خود پوشيده كنار ميروند و پس از پنجسال زحمت و دوندگي با دل شكسته و چشم                   
 دعـوي حقـوقي مينماينـد و چـون      ةچند نفر ديگر وكيل گرفته اقامـ      . يه را وداع مي گويند    اشكبار عدل 

كسان تظلم نمود هر صـاحب ملكـي نـاگزير           ميرآب هر قطعه را بچند نفر فروخته كه بايد از دست آن           
ميشود كه از هفت يا هشت نفر تظلم نمايد و هر يكي از ايـشان كـه بمحكمـه ميآيـد دعـوي تـصرف                         

ايـن شـگفت تـر كـه بموجـب قـانون اروپـايي آنهمـه                . يد خالف آن تصرف را اثبات نمود      ميكند كه با  
  بـزرگ درسـت شـده در   ةمينات و مستنطق و قاضي جزا كرده اند و سه دوسـي           أتحقيقاتي كه مفتش ت   

   ـمدعي اينموقع همه هيچست كه بايد در دفتر راكد بخوابد و صاحبان امالك در مقابل دعوي تصرف
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 و چون قضات تا ميتوانند دعوي را از سر خـود بـاز ميكننـد    .اليل ديگر تهيه نمايندرشته د عليهم يك 
پيداست كه در چنين دعاوي اثبات تصرف چه اندازه زحمت و مخارج دارد چنانچه همين دعاوي سـه                  
سال است در محاكم جريان دارد و هنوز به جايي نرسيده وچه بسا كه اين چند نفر نيـز بـستوه آمـده                       

 خرابـي قـانون مقـصود خـود را پـيش بـرده              وق خود برداشته فرار كنند و ميرآب از دولتِ        دست از حق  
  .آسوده بخوردن پول هاي زمين ها بپردازد
كساني اگر تصور نمايند كه در ايـن حكايتهـا مبالغـه بكـار     . اينهاست چند نمونه از كارهاي عدليه 

تـر كـه از گرفتـاران عدليـه و از        چنـين كـسان چـه به       اشته شده بر  گ چيزي برخالف حقيقت ن     يا رفته
  .كساني كه محاكمه در محاكم دارند پرسشهايي بكنند

از پنجـاه   . ميگويم پنجاه درصد كارها بدين نحو اسـت       . حال را دارد    كارها اين  ةمن نمي گويم هم   
 هم هست كه بشكل بسيار بدتر از         اي  دعاوي  ، ديگر هم اگر دعاوي بشكل بهتر و آسانتري جريان دارد         

اين سخن بي گفتگوست كه اين نحو عدليه كـه مـا از اروپـا               . كه من بازنمودم جريان پيدا ميكند     آنچه  
 ةي را ميمانـد كـه بـا همـ         بگرفته ايم بدرد قضاوت و رفع حاجت مردم نمي خورد و خود سـنگ آسـيا               

  .سنگيني فراوان ارزش بسيار اندك دارد
انسه كه ميهن اين قـانون اروپـايي        اين شگفت تر كه چون در چاپ كتاب باينجا رسيده ايم در فر            

  اســت شــكايت از خرابــي عدليــه و ماليــه بآســمان رســيده و در آژانــسهاي امــروزي از زبــان داالديــه 
 ةرئيس الوزراء گفته ميشود كه بايد از اين ماشين هاي پيچاپيچ بيهـوده دسـت برداشـته ترتيـب سـاد           

  .ديگري در نظر گرفت
  شناسـم كـه هميـشه يـا ايـن سـر را              كه اروپاييان را مـي    من اين پيش بيني را كرده بودم و چنان        

مي گيرند يا آن سر را و هرگز بخردمندي و ميانـه روي پايبنـد نيـستند از اينجـا شـك دارم كـه آيـا                           
  !.قانونهايي كه اين بار بگزارند چيز سودمند خواهد بود يا نه

نونگزاري سـخت درمانـده      قـا  ةبهرحال اين نكته را هميشه بايد در نظر گرفت كه غربيان در زمين            
و اينك من قانوني براي چگونگي محاكم و چگونگي محاكمه مي نويسم و يقـين دارم كـه اگـر در                     . اند

  ايران بكار بسته شود پس از ديري ديگران نيز پيروي خواهند كرد و جهان از شـر قانونهـاي پيچـاپيچ                     
  .بيخردانه آسوده خواهد گرديد
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  ـ محاكم١
                                      

 درجـه دو يـا      ةمحكمـ .  يكـم  ة درجه يك يا محكمـ     ةمحكم: سه درجه است     ـ محاكم بر   بند يكم 
١ سومة سه يا محكمة درجةمحكم.  دومةمحكم

حكمي كه از اين محكمه صادر      .  يكم رسيدگي مي شود    ةـ هر شكايتي نخست در محكم      بند دوم 
 دوم رسـيدگي    ةروز از تاريخ استماع حكم از محكم       مي شود اگر محكوم عليه خواست مي تواند تا پنج         

  . حكم اجرا مي شود ،روز خواست و اگر چنين رسيدگي را نخواست يا پس از پنج. دوم بخواهد
.  دوم رسيد قاضي آن محكمه رسيدگي كرده حكم مـي دهـد            ةـ هر شكايتي كه بمحكم     بند سوم 

و هرگـاه   . كم با حكم اول يكي است قضيه بكلي خاتمه يافته و حكم بيدرنگ اجرا مي شـود                اگر اين ح  
روز از تـاريخ اسـتماع ايـن         دو حكم ضد يكديگر است اگر محكوم عليه خواست مي تواند تا مدت پنج             

  .حكم رسيدگي سوم بخواهد و اگر نخواست حكم دوم اجرا مي شود
  اي يكـم يكـسان و در پـاره    ة جهات با حكم محكم     اي ه دوم در پار   ةـ اگر حكم محكم    بند چهارم 

  .جهات نايكسان است جهات يكسان آن اجرا مي يابد
 حاكم دوم است كه جهات يكسان را از         ةوظيف.  دو حكم متضاد خواهد بود     ةجهات نايكسان بمنزل  
  .جهات نايكسان جدا سازد

كنـد و هـر يكـي از دو          سوم رسيد حاكم سوم رسيدگي مي        ةـ هر شكايتي كه بمحكم     بند پنجم 
حكم پيشين را كه موافق حق و قانون ديد با آن حكم موافقت مي نمايد و هرگاه با هيچيـك موافقـت                      

 يكساني و   ةبارراگر د . همين حال است در موضوع جهات نايكسان دو حكم        . نكرد حكم جداگانه ميدهد   
م شكايت شـده در ايـن بـاره     قاضي دوم و شاكي اختالف بوده و از آن موضوع ه           ةنايكساني جهات ميان  

  .هم حكم قاضي سوم مجري است
  
  

                                                           
قانون اروپايي كه رسيدگي را بيش از يكبار قرار داده راهي را پـيش گرفتـه كـه    .  رسيدگي بيش از يكبار سودي دارد و زياني  ـ١

 از كجا معلوم كه خطـا       .ي ديگري أيي ميدهد و استيناف ر    أدر يك دعوايي بدايت ر    . زيان را در بر دارد ولي از سود بي بهره است          
حكـم  !. ي بدايت را خطا مي گيرد چيـست؟       أرا درست و ر    ي استيناف أ پس جهت اينكه آن قانون در هرجا ر        ز استيناف نباشد؟  ا

ولي قانون اروپايي چنين محكمـه      .  دو محكمه قضاوت كند    ة سومي در كار باشد كه ميان      ةعقل اينست كه در چنين حالي محكم      
 استيناف و بدايت نمي توانـد و        ة چون حق ورود بماهيت را ندارد قضاوت كامل ميان         را روا نديده و بجاي آن تميز را قرار داده كه          

 تميز اينست كـه گـاهي رسـيدگي         ةبلكه چنانكه گفته ايم نتيج    . خير كار مي باشد   أ سوم باعث ت   ةحال بيش از يك محكم     با اين 
  .بهشت و نه مرتبه مي رسد
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  ـ صالحيت محاكم٢
  

 اموال و اشياء غير منقوله در محـل آن زمـين و امـوال و اشـياء                  ةـ دعاوي زميني و كلي     بند ششم 
  .اقامه مي شود
  . ـ دعاوي ناشيه از معامالت در محل وقوع معامله اقامه مي شودبند هفتم

مگـر بـراي انجـام تعهـد محـل          . ه از تعهدات در محل تعهد اقامه ميشود       ـ دعاوي ناشي   بند هشتم 
  .ديگري شرط شده باشد كه در اينصورت دعاوي نيز در آن محل اقامه خواهد شد

  . خسارتة ـ دعاوي ناشيه از جرم در محل وقوع جرم اقامه خواهد شد همچنين كليبند نهم
اگـر مـدعي در     . ه مـدعي عليـه اقامـه شـود        ـ در غير مواقع فوق دعوي بايد در نشيمنگا         بند دهم 

 دعوي كرد مدعي عليه مخير است كه بجواب كتبي اكتفا نمايد يـا خـرج سـفر از                  ةنشيمنگاه خود اقام  
  .مدعي نيز حق دارد خرج سفر پرداخته حضور او را بخواهد. مدعي خواسته در محكمه حضور يابد

دعي عليه نشد محكمه حق ايراد و امتنـاع          موارد فوق اگر ايرادي از طرف م       ةـ در كلي   بند يازدهم 
  .ندارد

   ـ عرضحال٣
  

روي اوراق چـاپي بايـد        يكم بدستياري عرضحال مي شـود كـه بـر          ةـ تظلم بمحكم   بند دوازدهم 
 مطالب خود را با شرح و تفصيل مي نويسد و هر دليلي كه مربوط بقضيه است              ةشاكي هم . نوشته شود 

 ةيا بيـشتر بانـداز    ( اوراق بايد در دو نسخه       ة هم .گري نباشد ضميمه مي سازد چنانكه حاجت بدليل دي      
  . باشد) مدعي عليهةشمار

ـ دفتردار محكمه عرضحال را پذيرفته با حـضور شـاكي يـا وكيـل كـه عرضـحال را              بند سيزدهم 
ميدهد اوراق را رسيدگي مي نمايد كه اگر نواقصي دارد در ذيل عرضـحال قيـد كـرده و آنـرا بـشاكي                       

  . تا رفع نواقص نشده عرضحال را نمي پذيردعودت مي دهد و
  مور محكمـه  أـ دفتر عرضحالي را كه مي پـذيرد همـان روز اوراق دوم را تـسليم مـ                  بند چهاردهم 

  . ساعت ابالغ آنرا بدفتردار اعالم نمايد٢٤مور مكلف است كه تا أ م.مي سازد
 خانه نيافت اوراق را بعيال محل مدعي عليهي رفت و مدعي عليه را در مور برأـ اگر م بند پانزدهم

اگر كـسي از اينـان نبـود يـا بـود اوراق را              .  اول او سپرده رسيد مي گيرد      ةيا بديگري از خويشان درج    
مور اعالني كه قبالً تهيه شده مشتمل بر اسم مدعي و عنوان دعـوي بـدر خانـه الـصاق و                     أ م  ، نپذيرفت

  . ابالغ استة بمنزلدونفر همسايگان را شاهد گرفته باز مي گردد و اين عمل
ـ مدعي عليه در مدت ده روز جواب دعوي را بنوشتن داده هـر مطلبـي كـه مفيـد                     بند شانزدهم 

اگر حاجت  . اگر دعوي را حق مي داند منصفانه اعتراف مي نويسد         . بحال دعوي مي داند شرح مي دهد      
  . مي كند جوابةنيز هر مدركي كه دارد در دو نسخه ضميم. بمهلت دارد طلب مهلت مي كند
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ـ پس از رسيدن جواب مدعي عليه دفتردار آنرا بمدعي ابـالغ و تعيـين وقـت نمـوده                    بند هفدهم 
  . مي داردمبطرفين اعال

ـ براي درخواست رسيدگي دوم درخواست كننده شكايت خود را در اليحه اي شـرح        بند هجدهم 
مايد اگر پنج روز مهلت خاتمه      ت مي ن  قدفتردار د . داده و آن را در دو نسخه بدفتردار محكمه ميسپارد         

مور مي سپارد كه بدستور بند پـانزدهم بطـرف ابـالغ نمايـد و               أ دوم را به م    ةنيافته آن را پذيرفته نسخ    
  . باالتر مي فرستدة اول را با دوسيه در همان روز به محكمةنسخ

ع را  دعـوي يـا دفـا   ة رسيدگي دوم نمي تواند در اين مرحله نحـو ة ـ درخواست كنند بند نوزدهم
كيـد و   أولي اگر اسناد نـويني بـراي ت       . تغيير بدهد و بهيچوجه گفتگوي رنگارنگ ازو پذيرفته نمي شود         

  .ييد مطالب سابق خود ابراز نمايد اين اسناد پذيرفته مي شودأت
ون اليحه بطرف ابالغ مي شود اگر شاكي اسناد نويني ابراز كرده            چـ در چنين موقعي      بند بيستم 

او نيز مي تواند اسناد نـويني ابـراز كنـد و اگرنـه حاجـت       . ه روز جواب بنوشتن بدهد    او بايد در مدت د    
  .بنوشتن جواب نخواهد بود

 باالتر رسـيد اگـر طـرف جـواب     ةـ در مورد دو بند فوق همينكه دوسيه بمحكم   بند بيست و يكم   
  .شود رسيدگي تعيين و بدو طرف اعالم مي ةخواهد داد منتظر آن جواب بايد بود وگرنه جلس

 .ـ در مورد رسيدگي سوم ترتيب درخواست همانست كه در مورد رسيدگي دوم             بند بيست و دوم   
تعيين جلسه نيز باختيار قاضي است كه اگـر  . ولي در اين مرحله سند نوين از كسي پذيرفته نمي شود       

  .حاجت به پرسش و تحقيق بيش از آنچه در دوسيه است نديد بيدرنگ حكم مي دهد
  

  ـ رسيدگي٤
  

ـ در روز جلسه هر دو از مدعي و مدعي عليه حضور مي يابند و هركدام ميتواند  بند بيست و سوم
  .تنها وكيل بي آمدن موكل پذيرفته نمي شود. ورداوكيل همراه خود بي

 اگر مدعي حضور نيافته محكمه دعـوي         :ـ اگر يكي از دو طرف حضور نيافت        بند بيست و چهارم   
 آن دعوي ازو پذيرفته نميشود و هرچه زيان مـدعي عليـه اسـت در همـان                  او را ابطال ميكند كه ديگر     

اگر مدعي عليه حضور نيافته محكمه جوابهاي او را كه نوشته شـده             . جلسه تعيين و حكم اجرا ميدهد     
هيچ انگاشته از روي مفاد دعوي و اسناد دعوي حكم مـي دهـد و ايـن حكـم رسـيدگي دوم نـدارد و                         

  .بيدرنگ اجرا مي شود
 ده  ةبفاصل( مدعي عليهي كه در شهر ديگري است         . است ا فوق مستثن  ةـ از ماد   بيست و پنجم  بند  

و مـدعي بـا پرداخـت خـرج سـفر حـضور او را در محاكمـه نخواسـته كـه در                       ) فرسخ از محل محكمه   
  .اينصورت بجواب نوشتن از مدعي عليه اكتفا مي شود
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 مـدارك   ةتاري ديگري يا بجهـت تهيـ      ـ اگر مدعي عليهي بعذر بيماري يا گرف        ت و ششم  سبند بي 
 كافي مهلت داده جلـسه      ةبانداز. مهلت از محكمه خواسته و محكمه عذر او را پذيرفتي مي بيند           ،  دفاع  

  .را بموعد ديگر مي اندازد يا در مورد بيماري نيابت وكيل را ازو مي پذيرد
ه و حكـم اجـرا       محكوم شـد   ٢٤شي مطابق بند  كردن گ ـ مدعي عليهي كه بعلت     بند بيست و هفتم   

 محكوم له اقامه كرده رسيدگي بخواهد و قاضي اگر دعوي را درخـورِ             يافته هر زمان مي تواند دعوي بر      
  .پذيرفتن ديد حكم پيش را لغو كرده اجرا را برمي گرداند

ـ حاكم بايد پيش از جلسه دوسيه را خوانده راپرتي تهيه نمايد و پرسـشهايي                بند بيست و هشتم   
يـك از دو      ذيل راپورت قيد كند و چون جلسه آغاز مي شود راپورت را خوانده از هـر                كه الزم است در   

جوابهـا را بايـد خـود     . ثر مي داند يا نه و سپس پرسش آغاز كنـد          ؤطرف بپرسد آيا پرسش ديگري را م      
صاحبان دعوي بدهند نه وكالء و چون پرسشها خاتمه يافـت حـاكم نخـست بوكيـل مـدعي و سـپس               

مجال مي دهد كه اگر ايرادي بر جريان محاكمه دارند منصفانه بگوينـد و اظهـارات              بوكيل مدعي عليه    
  .هر يكي را در دوسيه مي نويسد

 ةـ در جلسه سند تازه و گفتگو جز از جواب استيضاح و بيانات وكـالء در خاتمـ                  بند بيست و نهم   
  .جلسه راجع بنحو جريان محاكمه پذيرفته نمي شود

طرفانه بكشف حقيقـت بكوشـد و از راه پرسـش و كـاوش در پيرامـون                 ـ حاكم بايد بي    بند سي ام  
  .سندها و گفتگوها بدرك واقع سعي نمايد

ـ مدعي و مدعي عليه بايد پاي بنـد راسـتگويي باشـند و هركـدام از ايـشان كـه                      يكم بند سي و  
ي  سـزاي   ، نادرستي كند و در ضمن رسيدگي نادرستي او معلوم شود حاكم گذشته از حكم متن دعوي               

اين سـزا از حيـث      . نيز مطابق قانون جداگانه اي كه در اين باب گزارده خواهد شد برو معين مي نمايد               
  .رسيدگي هاي بعدي تابع اصل دعوي خواهد بود

١ نوشـته و بدوسـيه   ي راأ ـ رسيدگي و پرسش چون خاتمه يافت حاكم بيـدرنگ ر  بند سي و دوم
اگـر  . ف و وكالي ايشان ذيل آنـرا امـضا مـي كننـد            آورده باحضور دو طرف ميخواند و خود او و دو طر          

   ديگـر را بنزديـك تـرين وقتـي كـه ممكـن اسـت معـين                 ةرسيدگي در يك جلسه خاتمه نيافت جلس      
ت باشـد يـك دو سـاعت        قـ ي حاجت بانديشه و د    أاگر پس از انجام رسيدگي براي نوشتن ر       . مي نمايد 

و . ده نزديك ترين وقت را معـين مـي كنـد   و اگر وقت محكمه به خاتمه رسي. فاصله را اعالم مي نمايد 
ي بـاو نيـز اعـالم    أميشود و رنطرفي حضور نيافت اثري بغيبت او داده   يك ،يأهرگاه در حين اعالم ر 
  .شده محسوب مي شود

  
  

                                                           
١ـ   .منظور نيست» حكم« و » يأر« در اصطالح اين قانون فرق چنداني ميانه 
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   ـ داليل٥
  

١ : ـ داليلي كه مي تواند اثبات دعوي يا دفاعي را بنمايد بشرح آتي است بند سي و سوم
  ـ اقرار ١
  ـ شاهد ٢
  ـ نوشته ٣
  ـ ديدن محل ٤
  )خبره( آشنايان فن ةـ عقيد٥

ـ اگر يكي از مدعي يا مدعي عليه بامري اقرار كرد چه در ضمن اليحـه باشـد و     بند سي و چهارم   
  .او حجت است  محاكمه آن اقرار برةچه در جلس

٢ . ـ در هر اقراري بايد تمام آن را حجت گرفتبند سي و پنجم
دهاي نـ خذ پول از كسي اقرار بـدين محـسوب نيـست همچنـين در مان              ـ اقرار با   بند سي و ششم   

   ٣.آن
ـ در معامالت و ايقاعات شهادت دليل نيست مگر در معامالت ايقاعاتي كه مـورد                بند سي و هفتم   

  .آن كمتر از صد تومان قيمت داشته باشد
  ي و  يكه شهادت دليل محسوب است بايـد شـهود معـروف بـدروغگوي            دـ در موار   بند سي و هشتم   

 مشهودله نداشـته باشـند و       با اول يا دوم     ةبي پروايي يا محكوم بجنحه و جنايت نبوده و خويشي درج          
  بامري شهادت بدهند كه خودشـان ديـده يـا شـنيده يـا دريافتـه و يـا از راه شـيوع و شـهرت يقـين                            

  . فني مسموع نيستةشهادت بعنوان شنيدن از ديگران يا بعنوان عقيد. پيدا كرده اند
شهادت يك . ـ شهود بايد باندازه اي باشند كه از شهادت ايشان اطمينان پيدا شود       سي و نهم   بند

  . اطمينان نيست مسموع نخواهد بودةنفر يا شهادت چند نفري كه ماي
ـ حاكم شهود را يك بيك خواسته شهادت آنانرا مي شنود و براي كشف راستگويي يـا                  بند چهلم 

 حاكم از شـهود     ةهريك از دو طرف نيز ميتواند پرسشهايي بوسيل       . ددروغگويي آنان پرسشهايي مينماي   
  .نيز مشهود عليه ميتواند ايراد بر صالحيت شهود كرده هر دليلي دارد اقامه نمايد. بكند

                                                           
. دليها نبوده آنهايي كه بيشتر بكار ميرود شمرده شدهة مقصود ياد كردن هم ١ـ

 اقرار را گرفته براي      اولِ ةدر قضاوتهايي كه تا امروز بوده اگر كسي گفت من از فالن كس وامي گرفته بودم باز پرداختم جمل                  ٢ـ  
. م در چنين موقعي مرتكب دروغ شده قضيه را از اصل انكـار مـي نماينـد                باز پرداختن دليل ميخواهند و اين باعث است كه مرد         

.من اين خطا را اصالح كردم
ايـنهم  . ني ميكننـد ديواين اشتباه را بسياري از قضات از قديم و جديد دارند كه اگر كسي اقرار باخذ وجهي كـرد حمـل بمـ                      ٣ـ  

  .  جهات ديگر ميباشد  زيرا اخذ وجه اعم از دين و.خطاست
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 كـه   هـست ـ اگر شهود در اثناي شهادت اشاره بوضع محلي مينمايند و حاجـت               بند چهل و يكم   
  . در محل امتناع نخواهد كردشهادت در محل استماع شود حاكم از حضور

ورثه و جانشينان او حجـت        آن و بر   ةـ هر نوشته اي بر مهر كننده يا امضا نمايند          بند چهل و دوم   
  .مگر ثابت شود كه از اعتبار افتاده يا از اصل اعتبار نداشته. است

تـه يـا    ـ اگر نسبت سندي بخود مدعي عليه يا مدعي داده شده بايد آن را پذيرف               بند چهل و سوم   
ولي اگر نسبت بكسي ديگر داده شده ترديد هم پذيرفتـه           . ترديد ازو مسموع نيست   . شكاره انكار نمايد  آ

  . ميشود

ـ انكار نسبت سندي در حكم نسبت جعل است و در صورت ثبوت خـالف آن  م  بند چهل و چهار
  .منكر بسزاي افترا محكوم خواهد شد

.  سند اسـت  ة درآورند ةندي اثبات درستي آن بعهد    ـ در صورت انكار يا ترديد س       بند چهل و پنجم   
  . اثبات رد نسبت ذكر نمايد برايمنكر نيز مي تواند داليلي

   : ذيل خواهد بودقـ رسيدگي بدرستي سندي از طر بند چهل و ششم
ا ضا يا مهر مسلم از منسوب اليه و تطبيق دو خط يا دو مهر يا دو امـ                 ضـ بدست آوردن خط يا ام     ١
ده و آن اداره بودن آنرا ومقصود از مسلم آنست كه طرف آن را بپذيرد يا اينكه در يكي از ادارات ب    . باهم

 منسوب اليه يا طرف بودن آنرا از منسوب اليـه قبـول             ياز منسوب اليه تصديق نمايد يا در مورد ديگر        
  .كرده باشد

شـتن واداشـت و آن نوشـته را         نيز مي توان منسوب اليه را اگر يكي از دو طرف دعـوي اسـت بنو               
  .ميزان تطبيق قرار داد

ـ شنيدن شهادت شهوديكه نوشته شدن سند يا مهر يا امضا شدن آنـرا ديـده انـد يـا از سـوابق            ٢
  .معامله اطالع دارند يا در موقع ديگري اقرار به سند از زبان منسوب اليه يا طرف شنيده اند

ابق معامله و اينكه آيا منسوب اليه چه امضا يـا           ـ جستجو از طريق پرسش از دو طرف دربارة سو         ٣
نيز محكمه مي تواند منكر را بآوردن خط يا مهر يا امضاي منسوب اليه وادارد . مهر ديگري داشته است

ن امر به تحقق پيوست همين امتنـاع يـا   يو اگر او امتناع ورزيد يا خط يا مهر يا امضاي عوضي آورد و ا  
  .بگيردتقلب را دليل بر كذب انكار 

 حاكم خود را مكلف به كشف واقع دانسته جد و سـعي              ، ـ در مورد اين تحقيق     بند چهل و هفتم   
ا خط شناس يا مهرشناسي ديـد  بد و اگر در تطبيق خط و امضاء يا مهر حاجت بمشاوره   .ارذفرو نمي گ  

.  مـي رسـاند     او را در دوسيه نوشته بامضاي او       ةيكي را بمحكمه خواسته ازو مشاوره مي خواهد و عقيد         
ـ بهرحال بايد مقصود مشاوره باشد      . اگر حاجب به بيشتر از يكنفر ديد مانعي از خواستن نخواهد بود            ه ن

كسي يـا كـساني را بتراضـي تعيـين و تفـويض حكميـت                مگر خود دو طرف      .تفويض حكميت بايشان  
ن را نخواهـد    در اينصورت عقيدة آنان باتفاق يا باكثريت حجـت بـوده حـاكم حـق رد آ                . بايشان بكنند 

  .داشت
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دعي عليه ديدن محلي را مستند دعوي يا دفـاع خـود            مـ اگر يكي از مدعي يا        بند چهل و هشتم   
١.قرار داد حاكم استناد او را پذيرفته و شخص او محل را ديدار مي كند

 آشـنايان آن فـن   ة فني دارد و يكي از دو طرف استناد بعقيـد ةنبجـ اگر دعوايي    بند چهل و نهم   
محكمه مي تواند اين استناد را پذيرفته يك يا چند نفر از آشنايان آن فـن را بمحكمـه خواسـته                     كرده  

 هم دو طرف مي توانند به تراضـي كـساني را انتخـاب و تفـويض                 . آنان را بپرسد   ةبعنوان مشاوره عقيد  
آنـرا   آنان باتفاق يا باكثريت حجت بوده حاكم حق رد           ةحكميت بايشان بكنند كه در اين صورت عقيد       

  .نخواهد داشت
   ـ رسيدگي دوم٦

  

ـ بموجب بند دوم اين قانون اگر محكوم عليه خواست مي تواند در مدت پـنج روز از                   بند پنجاهم 
 اعتراض خود را در ورقي نوشته و آنـرا در دو            ةباين نحو كه كلي   . ي رسيدگي دوم بخواهد   أتاريخ اعالم ر  

 ةطابق بند هجدهم آن را بـا دوسـيه بـدفتر محكمـ     يكم مي سپارد و دفتردار م      ةنسخه بدفتردار محكم  
  .دوم ميفرستد

ييـد دعـوي يـا      أولي اسناد جديد در ت    . در اين رسيدگي دعوي يا دفاع جديدي پذيرفته نمي شود         
  .دفاع اول مي توان ابراز كرد

ـ در اين رسيدگي نيز بايد دو طرف در جلسه حاضر شوند و اگر يكي غيبت كرد              بند پنجاه و يكم   
غايب درخواست كنندة رسيدگي دوم است حاكم درخواست او را ابطال كـرده دوسـيه را بـراي                  هرگاه  

         ات دفاعـ  كمو هرگـاه غايـب طـرف ديگـر اسـت حـا            . اجراي حكم يكم نزد حاكم يكم پس مي فرستد        
او را در جواب اعتراض بر حكم و اسنادي كه در اين رسيدگي درآورده بهيچ شمرده از روي مفاد ديگر                    

  .دستورهاي ديگر رسيدگي مطابق رسيدگي يكم است.  حكم اقدام مي كندضا نقتأييد يراق در باب او
  

  ـ رسيدگي سوم٧
  

ـ مطابق بند سوم اگر حكم دوم با حكم يكم يكسان نبود محكوم عليه اين حكم                 بند پنجاه و دوم   
نها يك قسمت دو حكـم  و هرگاه ت. ي رسيدگي سوم بخواهدأروز از تاريخ اعالم ر     ميتواند در مدت پنج   

باين نحو كه اعتراض خود را در ورقي        . نايكسان است تنها از اين قسمت ميتواند رسيدگي سوم بخواهد         
 سـوم   ة دوم مي سپارد و دفتر بيدرنگ آن را با دوسيه بدفتر محكمـ             ةنوشته در دو نسخه بدفتر محكم     

  .مي فرستد
  .ز هيچ طرف پذيرفته نيستدر اين رسيدگي نه دعوي يا دفاع جديد و نه سند جديد ا

                                                           
.تحقيق محلي كه در قانون اروپايي قيد شده چون مفهوم درستي ندارد در اينجا قيد نشده ١ ـ
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 ـ حاكم سوم دوسيه را خوانده اگر به رسيدگي و پرسش ديگري حاجت نيـست   بند پنجاه و سوم
  .ي صادر مي كندأي مي دهد و اگرنه دستور تعيين جلسه داده پس از رسيدگي رأبيدرنگ ر

د بـا آن    ي هر يكي از دو حكم پيش را كـه موافـق قـانون ديـ               أـ حاكم سوم ر    بند پنجاه و چهارم   
ي سـومي داده آن  أي موافـق نبـود ر  أموافقت كرده آن ديگري را لغو مي كند و اگر با هيچ يك از دو ر          

  .ولي تا حاجت اكيد نباشد باين ترتيب مبادرت نمي نمايد. ي را لغو مي سازدأدو ر
  

   ـ اجرا٨
  

  : ـ احكام ذيل اجرا مي شود  پنجم وبند پنجاه
  . آن خواسته نشدهةروز رسيدگي دوم دربارـ حكم قاضي يكم كه در مدت پنج ١
ـ حكم قاضي دوم كه بموافقت حكم قاضي يكم صدور يافته يا اگر مخالف اسـت در مـدت پـنج                     ٢

 حكم جداگانه است مگر     ةكسان بمنزل يجهات يكسان و نا   . ( آن خواسته نشده   ةروز رسيدگي سوم دربار   
  .)در خور جداگانگي نباشد

  .ـ حكم قاضي سوم٣
 كه حكم او بايد اجرا شود بخواهش محكوم عليه سوادي از حكم             ]اي [ـ قاضي   ششم بند پنجاه و  

  .مور سپرده در ذيل آن دستور اجرا ميدهدأبم
مور بيدرنگ بسراغ محكوم عليه رفته دستور اجرا را باو اعـالم  أ ـ باخذ دستور م بند پنجاه و هفتم

وم له بعنـوان اجـراي حكـم گرفتـه بـاز            مي دارد كه اگر مفاد آن را بيدرنگ بكار بست رسيدي از محك            
ميگردد و اگر نه محكوم عليه را بعدليه جلب و توقيف مي كند و او در توقيف مي ماند تا هنگامي كـه                       

  .حكم اجرا شود
مور اجرا حق هيچگونه تخلف از مفاد دستور حاكم و حق مهلـت دادن بـه                أـ م  بند پنجاه و هشتم   

  .محكوم عليه ندارد
 محكوم له مي تواند بمحكوم عليه مهلت داده او را از بند خالص نمايد و پس از ـ بند پنجاه و نهم

  .مدتي بار ديگر حبس او را بخواهد ولي اين كار بيش از  يكبار ازو پذيرفته نيست
  .محكوم له مي تواند توقيف اموال او را نيز بخواهد،  محكوم عليه  محبوسِية ـ با همبند شصتم

 مور اموال را در خانه اي نهاده يـك أوقيف اموال منقوله درخواست شود م  ـ اگر ت   بند شصت و يكم   
  .راج داده ميفروشدههفته صبر مي كند كه اگر معارضي پيدا نشد اعالن 

راج صرفنظر كـرده امـوال را   همور از   أ محكوم عليه است كه اگر نداد م       ةراج بعهد همخارج اعالن و    
  .ه بمحكوم له مي سپاردبا دست مقومي تقويم نموده از بابت محكوم ب
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 محكوم عليـه اسـت مـال اوسـت مگـر            ةـ هر مالي كه در خانه يا مغازه يا حجر          بند شصت و دوم   
  فيـه  اگر خانه يا حجره يا مغازه مشترك      . زن اوست   او و  ةاثاث خانه مشترك ميان   . خالف آن ثابت شود   

  .ه محسوب خواهد بودياست اموال نيز مشترك ف
 ثبت محل   ةنامه را بادار   مور توقيف أ تقاضا شود م   هيف اموال غير منقول   ـ اگر توق   بند شصت و سوم   

و اگر محكوم   . ارسال و در همان موقع بخرج محكوم عليه اعالن مزايده را براي يكماه بعد نشر مي كند                
مور ملك را تقويم نمـوده از بابـت         أراج كسي حضور نيافت م    هرا نپرداخت يا در موقع       عليه خرج اعالن  

  .محكوم له تفويض مينمايدبمحكوم به 
ـ پس از اين اعمال اگر محكوم به پاك پرداخته شـده محكـوم عليـه از بنـد                    بند شصت و چهارم   

  .خالص ميشود
   ـ تنگدستي و نداري٩

  

 محاكمه  ةـ در رسيدگي يكم مدعي عليه مي تواند در ضمن اليحه يا در جلس              بند شصت و پنجم   
مايد يا دعوي نداري نموده درخواست مهلت تـا هنگـام    دعوي تنگدستي كرده درخواست قسط بندي ن      

بهرحال ايـن درخواسـت     . نيز مي تواند پس از صدور حكم يكم چنين درخواستي را بكند           . دارايي بكند 
  .دليل تصديق دعوي محسوب نخواهد بود

ـ دعوي تنگدستي يا نداري در هر حال كه اقامه شود محكمه رسيدگي كـرده                بند شصت و ششم   
 از هربـاره تـابع مقـررات        اين دعوي و حكم   . بوت آن حكم اقساط يا مهلت صادر مي نمايد        در صورت ث  

  .دعاوي عامه است
 نداري و مهلت تا يكسال اعتبار دارد و پس از يكسال اگر دارايـي پيـدا    ـ حكم بند شصت و هفتم

  .هد بودنشده دوباره بايد رسيدگي شده و حكم داده شود و اگر نه شخص مزبور از حبس مصون نخوا
 امـوال   ه  ـ اگر پس از صدور حكم نداري امـوالي از شـخص مزبـور پيـدا شـد                  بند شصت و هشتم   

بعـالوه   .مور مي تواند شخص او را نيـز توقيـف كنـد   أ حكم نداري از اعتبار مي افتد كه م  ه و توقيف شد 
  .شخص مزبور بسزايي كه در قانون براي دعوي نداري دروغي مقرر است محكوم ميشود

مور أـ اگر محكوم عليه در ضمن اقدام اجرايي دعوي تنگدستي يا نداري كرد مـ                و نهم  بند شصت 
و اگر .  دعوي خود آزاد سازدةاجرا او را نزد حاكم مي برد كه با ضامن يا كفيل يك هفته او را براي اقام

  .در يك هفته دعوي اقامه نشده دوباره او را بمحبس جلب مي نمايد
  

  ـ كوي بان١٠
  

 پنجاه تومان و رفع اختالف دو شريك يا دو همسايه           ةـ براي رسيدگي بدعاوي تا انداز      مبند هفتاد 
 حاجت هر شهر يا     ةو جلوگيري از تقلب اصناف و رفع گفتگوهاي سركوچه در شهرها و قصبه ها بانداز              

  .برگمارده ميشود) ناميده خواهد بود» انببازار« در بازار (» ويبانك« قصبه قضاتي بنام 
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شاگرداني زيردست ،  حاجت ةـ هر كويباني مركزي در محله يا بازار داشته بانداز          و يكم  ادبند هفت 
  .او خواهد بود

ـ هر شاگرد كويباني نشان براي شـناختگي داشـته در محلـه يـا بـازار گرديـده                    بند هفتاد و دوم   
  . مينمايدمواظبت كارها را مي كند و هر شكايتي كه باو اظهار ميشود بيدرنگ بمحل رفته رسيدگي

   ـ شـاگر كويبـان اگـر توانـست نـزاع و اخـتالف را بميـانجيگري رفـع نمايـد           بند هفتـاد و سـوم  
رضايتنامه اي از شاكي گرفته در ضمن راپورت نزد كويبان ميفرستد و اگر رفع نزاع و گفتگو نشد پس                   

  .از تحقيق و رسيدگي و نوشتن صورت جلسه طرفين را نزد كويبان حاضر مي كند
ـ اگر شكايتي يكسره بخود كويبان برسد يكي از شـاگردان را بـراي اقـدام بـر           چهارم و ادبند هفت 

  .مور مي سازدأ فوق مةطبق ماد
ـ در شهرها يا در پاره اي از آنها مي توان شاگرد كويباني را بآژانهاي كميساريا                 و پنجم  بند هفتاد 

  . در ديهها مي توان كدخدا را به كويباني برگمارد.سپرد
ـ هر دعوايي كه بنحو فوق نزد كويبان آورده ميشود بيـدرنگ رسـيدگي كـرده      و ششم  هفتادبند  

  .حكم ميدهد و اين حكم بيدرنگ اجرا ميشود
 يكـم  ةـ اگر كويبان دعوايي را خارج از صالحيت خود ديـد دوسـيه را بمحكمـ    و هفتم بند هفتاد 

  . ر قانون تظلم نمايدفرستاده شاكي را نيز بآنجا راهنمايي مي كند كه از روي دستو
  انجام
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