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و  امـا. به عبارت دقيق تر از نظام حقوقي كامن الو تاثير پذيرد انگلستان از حقوق كشور مزبور

و عمالً حقوق نوين ايران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومـي   ژرمنـي-چنين نشد
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 مقدمه
كه تـا قـرن سـيزدهم يك ايران امروز باقيمانده ،) مـيالدي19قـرن(اميراتوري بزرگ است

و افغانستان را نيز در بـر  عالوه بر سرزمين فعلي، قسمت اعظم كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز

كه در گردونه سياست بـين از اوايل قرن مذكور، اين امپراتوري آسي. گرفتمي المللـي قـرار ايي

و تحت فشار دو امپراطـوري  و عدم كفايت زمامداران خود از يك سو گرفته بود، در اثر ناداني

و بـه تـدريج  به ضـعف نهـاده و روسيه تزاري از سوي ديگر، رو اروپايي، يعني بريتانياي كبير

ل قسمت باقيمانـ. بزرگ از قلمرو خود را از دست داديبخش ده هـم بـه نوبـه خـود، بـا تحمـ

و معنوي برخاسته از دنياي متمدن غرب از نيمه دوم قرن نوزدهم، حركـت بـه  فشارهاي مادي

مي را آغاز كرد)nation-state(» ملت-دولت«سوي شكل گيري  بايست از نظر داخليكه در آن

و از نظر» رعيت-شاه«جايگزين روابط» شهروند-دولت«روابط   خـارجي، كـشوري بـا بگردد

و مرزهاي شناخته شده بين و سرزمين مشخص به وجود آيد كـه دولـت نماينـده ملّـت المللي

و.)50، 1364آشوري،(حافظ تماميت ارضي آن بوده باشد  در اين راسـتا، در اواخـر قـرن نـوزدهم

سي) عمدتاً شهري(يك نهضت مردمي) هجري13اواخر قرن(اوايل قرن بيستم  اسـي عليه نظام

و رو به گسترش نهاد  و سلطه كشورهاي بيگانه شروع در. استبدادي حاكم بـا وجـود ايـن كـه

و  به يـك انقـالب آزاديخواهانـه به زودي جنبش مزبور آغاز، مطالبات آن مبهم بوده است ولي

به سبك مغرب زمين همراه با احترام به اصـول  و استقرار يك نظام سياسي ملّي تغيير جهت داد

و پيـرو آن اعتقادي كه نهايتاً با صدور فرمان مـشروطيت و اخالقي اسالم شيعي را مطالبه نمود

توان گفت كـهمي،در واقع. (Behrang, 1979, P.23)تصويب يك قانون اساسي به پيروزي رسيد

، الاقـلّ در روي كاغـذ بـه نقطـه)1285(با انقالب مشروطيت» ملّت-دولت«گيري روند شكل 

و قانون اساسي حاصل از آن، حاكميت ملّي را به رسميت شـناخت؛ اختيـارات اوج خود رسيد

و نهادهـاي دموكراتيـك را مـستقرّ سـاخت پادشاه را محـدود كـرد؛ تفكيـك قـوا را ارج نهـاد

(Herissinejad, 1989, P. 418).

و البتّه مهم بابعد از استقرار حكومت مشروطه در كنار اقدامات ديگر يد نظام تر از همه آنها،

به عبارت بهتر شكل مـي حقوقي كشور متناسب با شرايط نوين اصالح مي  و در. گرفـت گرديد

و بـه صـورت نه تنهـا از لحـاظ فنّـي عقـب مانـده بـوده واقع، نظام حقوقي ايران در آن زمان

مييهامجموعه و مهمي ناقص ارايه و جامعـه شد، بلكه كه بين طرز تلقّـي جامعـه ايـران تر اين

به دليل سوابق متفاوت تاريخي، تفاوت»حقوق«در خصوص غرب  . هاي فراوان وجود داشـت،

ل» حقوق«اي، در كشورهاي غربي، خواه در بريتانياي كبير خواه در اروپاي قاره بـه منزلـه مكمـ

ميو يكي از ستون» اخالق«طبيعي  كه چنين احساسي در ايـران هاي جامعه تلقّي شد، در حالي

و حتّي سالت. وجود نداشت  بـه» حقوقـدان«ها بعد از آن، در ايـرانا قبل از انقالب مشروطيت
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به وجود نيامده بود و ادبيات حقوقي در چنين شرايطي،. مفهوم امروزين كلمه تربيت نشده بود

مي  در واقع، تأثير كـشورهاي. آيدتوجه به غرب براي استقرار نظام حقوقي نوين، طبيعي به نظر

و اروپايي از  و آمريكـا زيـاد بـوده اسـت نه تنها در ايران بلكه در تمام آفريقا، آسـيا  اين جهت

و بيش اصول يك حقوق اروپـايي را اقتبـاس نكـرده مي كه كم توان گفت هيچ كشوري نيست

و ايران يكي از ايـن)441، 1364داويـد،( ژرمني-باشد، خواه حقوق انگليس باشد يا حقوق رومي  ،

.كشورها بوده است

و تا حدودي عجيب مي نمايد، گرايش نظام جديد حقـوقي ايـران اما آنچه جاي سؤال دارد

آنچه مسلم است اين كـه قبـل از انقـالب مـشروطيت، از نظـر. ژرمني است-به حقوق رومي 

و اقتصادي ايران عمدتاً تحت نفوذ انگلـستان بـوده اسـت  بعـد از انقـالب يـاد شـده،. سياسي

مي همچنان سلطه انگلستان  به ويژه بعـد از انقـالب ادامه و و خـروج قطعـي 1917 اكتبـر يابد

و با كودتاي سوم حـوت 1299روسيه تزاري از صحنه سياسي ايران، اين سلطه بالمنازع گشته

مي1304و سپس تغيير سلسله سلطنتي در سال ما. گردد كامالً تحكيم نظام حقوقي نوين كشور

م  ميكه در چنين شرايطي شكل گرفت، و هماننـد نظـام نطقاً بايد از حقوق انگلستان متأثّر شـد

كـامن«حقوقي بسياري از كشورهاي مستعمره يا تحت نفوذ بريتانياي كبير، در خانواده حقوقي 

و نظـام جديـد حقـوقي. گرفت جاي مي)Common Law(»الو اما جريان امور غير از ايـن بـود

به نظام رومي ايران، خواه از نظر ساختار خواه از نظر  شد-مفهوم قاعده حقوقي،  ژرمني متمايل

و حقوق خصوصي؛ حقوق.و عمالً به اين خانواده حقوقي پيوست تفكيك ميان حقوق عمومي

و آئـين  و حقوق تفسيري؛ قـانون و حقوق بازرگاني؛ حقوق امري و مدني نامـه، حقـوق عينـي

و  و ساير كشورهاي عضو... حقوق ديني  ژرمنـي طبيعـي-خانواده رومـيكه در حقوق فرانسه

.و در نظام حقوقي كامن الو ناشناخته است، در حقوق ايران نيز پذيرفته شـد)7همـان،(نمايد مي

و هماننـد آنچـه در قاعده حقوقي نيز در حقوق اين كشور برخالف كـامن الو مـوردگرا نبـوده

ميـان اصـول از يـك اي از كليت حد فاصـل ژرمني معمول است با درجه-نظام حقوقي رومي 

و قاعده رفتار تلقّي شد و تصميم قضايي از طرف ديگر قرار گرفته ...طرف

و يـك سـري عوامـلبه نظر مي رسد اين تأثيرپذيري ناشي از يك سلسله عوامـل حقـوقي

به شرح زير بوده است .غيرحقوقي بوده كه برخي از آنها اجماالً

 عوامل حقوقي-الف
ب-1  ژرمني در كـشورهاي اسـالمي، از جملـه-ه نظام حقوقي رومييكي از داليل گرايش

و انس اين جوامع با از. باشدمي» حقوق اسالمي«ايران، آشنايي يكي حقوق اسالمي چيزي جز

كه. هاي دين اسالم نيست چهره  اصول اعتقادي را معـين اين دين از سويي شامل معارفي است
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ب كه هر مسلماني بايدو آنچه رابه آن معتقد مي اشد را مشخص و از سوي ديگـر، قـسمتي كند

ن  . كنـد مومنان بايد انجام دهند يا انجام ندهنـد را معـين مـي گيرد كه آنچه در برمي» شرع«امبه

كه بايد دنبال شـود«شرع يا شريعت يعني عبـارت از همـان چيـزي اسـت كـه حقـوق» راهي

مي  ب... شوداسالمي ناميده و علماي اسالمي به اعالم اصـول اخالقـي يـا حقوقدانان ه جاي اكتفا

كه جوامع اسالمي مي به تدوين يك حقـوق اعتقادي بايست حقوق خود را بر آنها منطبق كنند،

و بـه جامعـه آرمـاني  كه بر اساس وحي الهي بنا شـده اسـت و مفصل پرداختند، حقوقي كامل

و 443همان، صـص( خواهد شد تعلق دارد كه روزي در دنياي كامالً تحت سلطه دين اسالم، مستقرّ 

و تفاوت.)444 -هاي بنيادي، از جهات مختلف بـا حقـوق رومـي اين حقوق، عليرغم اختالفات

و از كامن الو فاصله مي .گيردژرمني نزديك بوده

و علـيو ژرمني حقوق مـد-حقوق اسالمي همانند حقوق رومي و مكتـوب اسـت رغـمن

به ويژه   از نظر منابع حقوق، بـا نظـام حقـوقي مزبـور قرابـت تفاوت در ماهيت، از نظر ساخت

ن-گونه كه در نظام حقوقي رومي همان. دارد تـرين منبـع حقـوقو اصـلي خستينژرمني قانون

مي  و هماننـد محسوب و سـنت داراي همـان اعتبـار هـستند شود، در حقوق اسالمي نيز قـرآن

مي قوانين مكتوب پايه  ق. دهندو اساس آنرا تشكيل هـاي مختلـف متفـرق رآن در سـوره احكام

كه  مي» آيات االحكام«است و تقريباً پانصد آيـه، يعنـي حـدود ناميده . آن اسـت قـر6/1شوند

به گفتار [ص( تقريرات حضرت پيامبرو رفتار،سنت در اصطالح و ائمـه معـصومين در فقـه)

مي] شعيه و مراد از تقري گفته كـ)ص( رضايت پيامبررشود ه در حـضور وي از اعمـالي اسـت

و ايشان سكوت اختيار كرده است انجام داده .)259، 1383صالح،(اند

ر اما همان  ژرمني براي تكميل قانون بـه منـابع درجـه دوم، يعنـي-ميوگونه كه در حقوق

و دكترين، مراجعه مي و عادت و رويه قضايي؛ عرف شود، در حقوق اسالمي نيـز چـون قـرآن

و وسع سنت، علي  كه دارند، نمي رغم اهميت توانستند جوابگوي همه مـسايل باشـند، امكـانتي

وحل استخراج راه  و عقل بـه رسـميت) در شعيه(اجتهاد هاي حقوق از منابع ديگر يعني اجماع

و منظـور از آن اتفـاق.)447، 1364داويد،(شناخته شدند  اجماع سومين منبع حقوق اسالمي اسـت

مي  ب. باشد نظر امت من هرگز بر كار خطا«گويدر حديثي استوار است كه مي شناسايي اين منبع

ها صحيح بيابند نـزد نچه را همه مسلمانآ«و بر اساس حديث ديگر نيز» كنند نظر پيدا نمي اتفاق

و عـادت در حقـوق رومـي.»خدا صحيح است   ژرمنـي قابـل-اجماع در اين مفهوم بـا عـرف

در اما در عمل، اتفاق. مقايسه است اجمـاع معتبـر شـناخته شـده اسـت، اتفـاق نظـر نظري كـه

با اشخاص صالحيت  كه در اين صورت ر دار يعني فقها است -مـيورويـه قـضايي در حقـوق

 ژرمني، قابل قياس خواهد بود
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نظـر هر گاه اتفـاق. عقل است) ايران( باالخره، آخرين منبع حقوق اسالمي در مذهب شعيه

و برهان) اجماع( به حكم عقل يكـي از تاسيـسات بـسيار مهـم. شود استدالل مي حاصل نباشد

و استنباط احكام  و احوال جديد، اجتهاد يا كوشش در راه استخراج اسالم براي مقابله با اوضاع

 اسالمي با دكترين در حقـوق جديـد اين منبع حقوق.)260، 1383صـالح،(فقه بر اساس عقل است 

و در واقع، حقوق اسالمي خيلي كم به منابع ناشي از متون خويش مديون اسـت، مشابهت دارد

به وسيله فقها توسعه يافتـه اسـتياين حقوق اساساً بر دكترين  كه در قرون بعدي  استوار است
)Chehata, 1970, p. 47(.

توانـست در ايـران مـدرن الگـوي نظـام نظام حقوقي كامن الو بنابر ماهيت خـود نمـي-2

كه اين كشو  كه رنـه همان.ر تحت نفوذ انگلستان بوده استحقوقي جديد بگردد، هر چند گونه

وال كه شديداً وابسته به يك آيين متذكر شده است، كامن)René David(داويد  دادرسي باسـتاني

و تكنيسين در ايـن. هاي بـا تجربـه الزم داشـت، در مـستعمرات غيرقابـل اجـرا بـود كهنه بود

و كوشـشي نظر از جمعيت متنوع آنها، عم ها، صرف سرزمين الً هيچ حقوقداني وجـود نداشـت

به كار نمي و تربيت حقوقدانان و ايران از اين قاعـده مـستثني)391، 1364داويد،( رفت براي جلب

و براي جامعه وانگهي، قواعد كامن. نبوده است اي با وضعيت اقتـصادي، اجتمـاعيال به وسيله

اي  كه كشورهايي نظير و(ران با برخورداري از تاريخ اجتمـاعيو تاريخي خاص ايجاد شده بود

و قضايي .متفاوت بسي از وضعيت مذكور فاصله داشتند) نتيجتاً تاريخ حقوقي

كه بعد از پيروزي انقـالب مـشروطيت، ضـرورت داشـت كـه-3  نهايتاً بايد در نظر داشت

و عـدم هاي حقوقي قابـل اعتنـبه دليل فقدان سنت. بالفاصله نظام حقوقي جديد مستقر گردد ا

و تربيت حقوقدانان صالحيت به اين منظور الجـرم نيـاز بـه اسـتفاده از تجربـه...دار ، براي نيل

به ويژه كشورهاي پيشرفته غربي وجود داشت به دليـل. ديگران در اين راستا، حقوق انگلستان،

و غيرمد  و الگووعرفي نـي حقـوق به ناچار قانونگـذار ايرا. برداري نبودن بودن آن، قابل ترجمه

و مكتوب بودهوكشورهايي را مورد توجه قرار داد كه داراي قوانين مد  و طبيعتـاً در ايـنن انـد

مي مني مقام برجستهرژ–ميان حقوق رومي  و متقدم ايراني اتفاق. يابد اي نظـر حقوقدانان متأخر

كه بعد از انقالب مشروطيت، اغلب قوانين مصوب در دوره  گذاري يـا هاي مختلف قانون دارند

 و يـا اينكـه در حـد و عمدتاً فرانـسه بـوده به كلمه قوانين كشورهاي اروپاي برّي ترجمه كلمه

مي هايي چند در شاخهبه نمونه. اند وسيعي از آنها اقتباس شده :كنيم هاي مختلف حقوقي اشاره

مي- ن در حوزه حقوق عمومي، آنچه به حقوق اساسي مربوط  قانون اساسـي خستينشود،

و تا حدودي كشورهاي بالكان اقتباس شده است اي يكـي. ران از قانون اساسي بلژيك، فرانسه،

از اعضاي كميسيوني كه از طرف مجلس شوراي ملي مامور تدوين قانون اساسي مـذكور بـوده 

مي  ابتدا فقـط قـانون اساسـي بلژيـك را در اختيـار داشـتيم كـه: نويسد است در اين باره چنين

. از سفارت كشور مذكور در تهران قرض كرده بود] ديگر از اعضاي كميسيون يكي[سعدالدوله 
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مي،بنابراين و تـا حـدودي. داد قانون مزبور مبناي كار ما را تشكيل بعدها قانون اساسي فرانسه

،(كشورهاي بالكان نيز مورد استفاده قرار گرفتند  در ارتباط با حقوق اداري نيـز.)36، 1340تقي زاده

مبه عنوان  در1884يـلروآ5 هجـري قمـري از قـانون1325صوب مثال قانون بلديه  فرانـسه

تـر از آن، اغلـب مـوادو مهم.)Herissinejad, 1989, p. 229(خصوص شهرداري اقتباس شده بود

و واليتي مصوب همان سال ترجمه تحـت قانون انجمن  10الفظـي قـانون فرانـسوي هاي ايالتي

ــه ســازمان1871اوت ــوط ب ــارات انجمــن مرب ــاي عمــوميو اختي ــي(ه ــوده اســت) واليت  ب

)Ibid, p.177(شمـسي كـامالً متـأثر از قـانون1339قانون شوراي دولتـي مـصوبكهو يا اين 

.)423، 1384طباطبايي موتمني،(شوراي دولتي فرانسه تدوين گرديده بود

انگرد انگليسي در مورد پيـشينه، جه)Lord Curzon(در حوزه حقوق خصوصي، لرد كرزن-

مي  كه خود نمـي: نويسد قانون مدني ايران كـد«دانـد چـه انتظـاري از او دارنـد ترجمـه هياتي

و نسخه» ناپلئون ت را آغاز كرده است عـه فرانـسهباي از آن مجموعه كه مناسب حال مـسلمانان

بعد از انقالب مـشروطيت.)559، 1362كرزن،(تهيه شده بود در اختيار اين هيات قرار گرفته است 

يا  تـرين يكـي از مهـم: در واقع اصالحات حقـوقي بـا عجلـه آغـاز شـد.تفهمين روند ادامه

و متخصـصين كـه مـامور. اصالحات تدوين قانون مدني بود  كميسيوني مركب از صـاحبنظران

شر. بزرگ انجام داديترين مدت كارن گرديد در كوتاهآتنظيم  باعآنها اصول »د نـاپلئونك« را

و مجلس تمـامي پيـشنهادات آنهـا را بـدون] شوراي ملي[و قانون مدني فرانسه مطابقت دادند

در واقع از نويسندگان قانون مـدني آنهـايي كـه بـه زبـان ). 232، 1383صـالح،(گفتگو تصويب كرد 

و تاحـدودي قـانو  ن فرانسه آشنايي داشتند براي موضوعات تازه حقوق به قانون مدني فرانـسه

و بلژيك مراجعه كردند تـرين ماخـذبه اين ترتيب، هر چند كـه مهـم.)270همان،(مدني سويس

و سـويس  قانون مدني، مخصوصاً جلد اول آن، فقه اسالمي است ولي از قوانين فرانسه، بلژيك

و جلد سو لد دوجدر تهيه بعضي از مواد، مخصوصاً تدوين  صـفايي،(آن استفاده شـده اسـتمم

در.)17، 1379 به تصويب رسيد1311 ماده در سال600قانون تجارت نيز اين قانون بـه. شمسي

.)287، 1383صالح،(مراتب بيش از قانون مدني تحت تأثير قوانين فرانسه قرار گرفته است

از, در زمينه حقوق كيفري، پس از برقراري مجدد مشروطيت- از سوي وزير دادگـستري

به نام آدولف   دعوت شد تا به عنوان مستشار دادگستري ايران)Adolf Perni(پرنييك فرانسوي

و الهـام از قـانون جـزاي به تقليـد به تهيه مجموعه قوانين جزايي ايران و او به خدمت بپردازد

 مـتن اصـلي قـانون مجـازات عمـومي،به ايـن ترتيـب.)75، 1351معتمد،( فرانسه پرداخت 1810

ك 1304مصوب كه اساس نظام شـود، از يفري ايران در عصر مشروطيت محـسوب مـي شمسي

شد1810قانون جزاي  به آئين دادرسي.)108، 1371و صانعي، 322، 1371وليدي،( فرانسه اقتباس آنچه

مي  شود، قانون اصول محاكمات جزايي بـا اقتبـاس از سيـستم دادرسـي كيفـري كيفري مربوط
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در واقـع، قـانون مـذكور در كميـسيون.)98، 1369نوربها،( به تصويب رسيد 1290فرانسه در سال

قضايي مجلس شوراي ملّي پس از نظرات آدولف پرني مستشار دادگستري مطرح شد ولـي بـه 

و ايـن  دليل تعطيلي مجلس، كميسيون مخصوص از طرف وزارت دادگـستري تـشكيل گرديـد

مص. را تصويب كرد كميسيون پس از مشورت با آدولف پرني فرانسوي، آن  وبه توسط وزير اين

و مورد تصويب قرار گرفت به هيات وزرا پيشنهاد و. عدليه در اثـر مـشاوره بـا آدولـف پرنـي

و اظهار نظر مستقيم او، قانون محاكمات جزايي ما از قوانين كيفري فرانسه اقتباس شده  دخالت

ح.)78، 1368آخونـدي،(و سيستم دادرسي مختلط را مقرر كـرده اسـت  قـوقي مخـصوصاً تاسـيس

به تقليد از حقوق فرانسه در نظام حقوقي ايران وارد شد،  دادسرا بايد مورد تاكيد قرار بگيرد كه

.تاسيسي كه در نظام حقوقي كامن الو ناشناخته است

 عوامل غيرحقوقي-ب
و به آنها اشاره شد، حـضور سياسـي به اختصار در سطور پيشين در كنار عوامل حقوقي كه

گي كشور فرانسه در ايران از داليل ديگر گرايش نظام نوين حقوقي ايـرانبه ويژه حضور فرهن 

مي-به حقوق رومي به طرح مختصر آنها .پردازيم ژرمني بوده است كه

از نظر سياسي-1
و بـه ويـژه پـس از همان گونه كه قبالً اشاره شد، كشور ايران قبـل از انقـالب مـشروطيت

آن. امپراطوري انگلستان قرار داشت انقالب مزبور عمدتاً در حوزه نفوذ  اما اين امـر بـه معنـاي

كه پاي ديگر كشورهاي بزرگ اروپايي به اين جا نرسيده بوده اسـت، مخـصوصاً دولـت  نيست

كه حضوري نسبتاً فعال در صحنه ايران داشت  از. فرانسه و فرانـسه عمـدتاً روابط ميـان ايـران

ا. اوايل قرن هيفدهم ميالدي شروع شد  ، از طـرف)Borbons(هـاز تـشكيل سلـسله بوربـون بعد

به نام پرژوست1610هانري چهارم در سال . به ايـران آمـد)Pêre Juste( يك كشيش فرانسوي

ت كاردينـال دو ريـشيليو)1610-1643(در دوران سلطنت لويي سيزدهم به همـ ،)Cardinal de 

Richilieu(به فكر تجارت با كشورهاي دوردست و به دست آوردن مـستعمرات، كشور فرانسه

و پرتغال اسـتفاده و از اختالفات ايران با اسپانيا ه ايـران گـشت كـرد افتاد و متوجـ در سـال...ه

اي از لويي سيزدهم براي با نامه)Dehay de Courmesnin(، كشيشي به نام دوهي كورمسنن1636

به صدور فرم ... شاه صفي به ايران آمد  ان آزادي مـسيحيان كاتوليـككه اين سفر از جمله منجر

و شـركت) 1643-1715(در زمان لويي چهاردهم. در ايران شد  قدرت فرانسه افـزايش يافـت

،)Colbert( بـه پيـشنهاد كـولبرت)ق. هـ 1075(1664در سال ... هند شرقي فرانسه تاسيس شد 

بـه دربـار شـاه اي از پادشاه فرانسه وزير لويي چهاردهم، هياتي از اعضاي شركت مزبور با نامه
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و هلندي ها را براي مقابله با انگليسي شاه عباس وجود فرانسوي ... عباس اعزام شد ها به فـال ها

و در سال   فرماني صادر كرد كه به موجب آن، مسافرت بازرگانـان فرانـسوي 1665نيك گرفت

و عـوارض گمركـ و واردات آن كشور از پرداخت حقوق ي در سراسر ايران آزاد شد؛ صادرات

و نمايندگي شركت هند شرقي فرانسه در اصفهان تاسـيس شـد و 1364،122مهـدوي،(معاف گرديد

و مـدت.)123 هـا بعـد، يعنـي در دوره در زمان جانشينان شاه عباس نيز اين روابط ادامه يافـت

به ويژه در زمان سلطنت فتحعليشاه قاجار به اوج خود رسـيد  در ايـن زمـان، اشـغال. قاجاريه،

بي اعتنايي دولت انگلستان نـسبت بـه تقاضـاي  و به وسيله ارتش روسيه تزاري شهرهاي قفقاز

به ايرا  كه توجه ايران به فرانسه معطوف شود كمك در.ن باعث شد اتفاقاً ناپلئون بناپـارت هـم

كه رقيب خود يعني انگلـستان را بـا حملـه بـه هندوسـتان از پـاي درآورد،  اين ايام، براي اين

و بـراي اجـراي  به آن ديار حمله كند تصميم گرفت با جلب موافقت فتحعليشاه، از خاك ايران

به ايران اعزام داشتهاين نقشه هيات  و1805هـايكه به ترتيب در سال)293، 1368راوندي،(ايي

و فرانـسه)Finkenestein( معاهده فين كنشتاين1807در سال. به ايران رسيدند 1806  ميان ايران

به موجب عهدنامه مزبور كمك به ايران براي تخليه نـواحي اشـغال. منعقد گرديد تعهد فرانسه

به  و اعـزام افـسر شده كشور وسيله قواي روس؛ قرار دادن اسلحه مورد نيـاز در اختيـار ايـران

به ارتـش  و اجازه عبور و تعهد ايران شامل قطع رابطه با انگلستان جهت تعليم ارتش ايران بود

مي  به هندوستان در اجراي مفـاد ايـن قـرارداد، از طـرف فرانـسه.شدفرانسه در صورت حمله

به ايران ارسا و هيات ژنرال گـاردان اسلحه  جهـت تعلـيم ارتـش بـه)General Gardanne(ل شد

ها در ايران، از با ورود هيات ژنرال گاردان چندي دوره برتري كار فرانسوي. ايران اعزام گرديد

.)731كرزن، همان،(، فرا رسيد1808 تا 1807سال 

ش و مخصوصاً با به سرانجام نرسيدند و اقدامات و تبعيـد شـدن اگرچه اين تحركات كست

و دوبـاره  به جزيره سنت هلن، فرانسه تا حـدودي از صـحنه سياسـي ايـران دور افتـاد ناپلئون

شـود كـه كـشور انگلستان نفوذ خود را در اين كشور بازيافت، اما از آنچه گفته شد معلوم مـي 

و در تحوالت سياسي آن نقش ايفا مي  و بيش در ايران حضور داشته .ه است كردفرانسه هم كم

ا نكته مهمدر واقـع،. شـده اسـت تر اين است كه ايـن حـضور، حـضوري مثبـت تلقّـي مـي ام

به عنوان يـك متّحـد مـي  به كشور فرانسه انـد كـه آنـان را در برابـر نگريـسته دولتمردان ايراني

مي  به عنوان يك كشور استعمارگر نظير انگلستان يا كـشور تجاوزات بيگانگان حمايت نه و كند

و انديـشمندان ايرانـي نيـز وجـود. اوز همانند روسيه تزاري متج همين طرز تلقي در متفكـران

و احتماالً تدوين كنندگان حقوق نوين ايران هم با توجه بـه ايـن موضـوع بـيم آن  داشته است

كه در صورت اقتباس از نظام حقوقي انگلستان، جاي پاي آن كشور در ايران محكم داشته تر اند
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د و بر كه چنين واهمه. امنه نفوذ آن افزوده گردد شود اي از فرانسه، به دليـل فقـدان در صورتي

.سوابق استعماري آن در كشور ايران، در ميان نبوده است

از نظر فرهنگي-2
و از اين جهـت حضور فرهنگي فرانسه در ايران از حضور سياسي آن كشور پررنگ تر بوده

پ  به ويژه انگلستان شـايد يكـي از عوامـل ايـن توفيـق، حـضور. يشي گرفته بودبر رقباي خود،

به نوشته لرد كرزن، در سال. فرانسويان در ايران بوده باشد   تنهـا افـراد اروپـايي مقـيم1851بنا

سه چهـار نفـر مغـازه دار فرانـسوي بودنـد تهران اعضاي سفارتخانه و هاي كشورهاي خارجي

پ.)441همان،( زشكان فرانـسوي را بـه عنـوان پزشـك مخـصوص در به عالوه، پادشاهان قاجار،

به نوشته همان مولّف، محمد شاه قاجار، دكتر البـات. خدمت داشتند  فرانـسوي را) Labatte(بنا

و بعد دكتر كلوكه  پزشـك اختـصاصي ... فرانسوي را استخدام كـرد)Klukeh(در خدمت داشت

.)522همـان،(اسـت) Tolousanne(شاه طي چند سال آخر، دكتر ديگر فرانسوي بـه نـام طولـوزان 

 در سـفر سـوم ناصـرالدين شـاه بـه1889 فرانسوي نيز در سال) Jean Fourier(دكتر ژان فوريه

به ايران آمد .)313، 1368ورهرام،(عنوان جانشين دكتر طولوزان

عامل ديگر پيشرفت فرهنگي فرانسه در ايران احتماالً رواج زبـان فرانـسه بـه عنـوان زبـان

از. پلماتيك، خصوصاً بين درباريان بوده است دي و شاهزادگان قاجار، حتّي برخـي اغلب شاهان

به آن حرف مي  و به زبان مذكور مسلط بوده به خوبي به عنـوان مثـال، وقتـي. زدندبانوان آنها،

به زبان تركي رايج در آذربايجان حـرف مـي .زدناصرالدين شاه بر تخت سلطنت نشست، فقط

به زو و زبان فرانـسه را هـم بـه خـوبي فـرا ولي و نوشتن فارسي را نيك آموخت دي خواندن

مي.)520كرزن، همان،(گرفت  كـامران] ناصـرالدين شـاه[سومين فرزنـد شـاه: نويسدهمان مولّف

و حاكم تهران مـي  و فرمانده قشون كه وزير جنگ  فرانـسه را خـوب حـرف. باشـد ميرزا است

مي مي و م زند و شنود كند تواند بدون امين الدوله كه بعد از صـدراعظم،.)551همان،(ترجم گفت

و وزارت اوقاف را بر عهده دارد  به زبان فرانـسه ... مقام دوم را دارد، وزارت پست و با سهولت

و. زندحرف مي و اينك او وزير دادگستري از وزيران مهم ديگر، يحيي خان مشير الدوله است

ز  و مي وزير تجارت است به نحو قابل تحسين حرف امير نظام گروسـي كـه. زندبان فرانسه را

و 561همـان، صـص(دانـد اخيراً وزارت فوايد عامه را احراز كرده است زبان فرانسه را خـوب مـي 

562(.

و پرورش ايران تحـت تـاثير فرهنـگ به هر حال، متأثّر از اين مقدمات، نظام نوين آموزش

. بتّه خود اين امر منجر به نفوذ بيشتر فرهنگ مزبـور در ايـران گرديـد فرانسه شكل گرفت كه ال

به وجود آمد، مدرسه پلي تكنيك بود كـه توسـط مدرسه خستينن اي كه به سبك نوين در ايران
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و براي جلـوگيري. ميرزا تقي خان اميركبير صدر اعظم اصالح طلب تاسيس شد به دستور وي

و ايتاليا استخدام شـدند از نفوذ بيشتر انگلستان، معلّمين آدميـت،(اين مدرسه از فرانسه، اطريش

-كـرده هاي غربي، به ويژه فرانسه، تدريس مي در اين مدرسه، استادان اروپايي به زبان.)45، 1340
و كتاب و برنامـه اند هـاي درسـي نيـز در ايـن مدرسـه، هاي درسي عمدتاً از غرب وارد شـده

تعداد دانشجويان رشته زبان فرانسه نيز در ايـن.)45، 1369انصاري،(تقليدي از مدارس فرانسه بود 

 نفـر، بيـشتر بـوده اسـت37 نفر به مراتب از تعداد دانشجويان زبان انگليـسي بـا45مدرسه با 

.)187، 1367ورهرام،(

ن و درباريان بود، عمـدتاً خستيندر كه در ابتدا مخصوص شاهزادگان  مدرسه علوم سياسي،

مي اساتيد فرا مدرسه حقوق نيز توسط وزارت دادگستري بالفاصـله پـس. كردندنسوي تدريس

.)239، 1383صالح،( با استخدام استادان فرانسوي تاسيس شد 1919از جنگ اول جهاني در سال 

در. را نيز نبايد در ايـن موضـوع ناديـده گرفـت 1789تاثيرات انقالب كبير فرانسه در سال

و چـه نيمه دوم قرن نوزدهم ميالدي، جوامع اسالمي، چه در امپراطوري وسيع خالفت عثماني

و اجتمـاعي  و شمال آفريقا، به نهايت ضـعف سياسـي، اقتـصادي و يمن و يا در مصر در ايران

به گونهكر گسترده را در شرق پيدايانقالب فرانسه امواج. رسيده بودند  اي كـه ايـن امـواج، د،

هـاو لذا مسئله مشروطه خواهي، مبارزه با حكومت. فته كرد اوضاع آرام كشورهاي شرقي را آش 

وو سلطنت  و عدالتخانه، تدوين قانون اساسـي، حاكميـت ملّـي هاي استبدادي، تشكيل پارلمان

در» هـاي جـوان تـرك«حكومت مردم بر مردم در امپراطوري عثماني انگيزه تشكيل نهـضت  و

، يوسفي اشكو(ايران ماجراي مشروطه خواهي گرديد ؟ .)10ري،

و آزاديخواهي ايران در آن عصر، يعني ميرزا حسين خان سپهساالر؛ پيشروان نهضت آزادي

و ميرزا يوسف خـان مستـشار الدولـه، كـه جـزو دولتمـردان نيـز   ميرزا ملكم خان ناظم الدوله

و حقوقي آن كشور بودهبوده به نوعي مبلّغ نظام سياسي و :انداند، دانش آموخته فرانسه

به فرانسه رفت مـدتي. ميرزا حسين خان سپهساالر در جواني همراه برادرش براي تحصيل

و سپس سفير كبير ايران در دربار عثماني شد  قبل از رسـيدن. ژنرال قنسول ايران در تفليس بود

و فرمانده سپاه بوده است  بعد از صدارت نيـز مـدتي. به صدارت، وزير دادگستري، وزير جنگ

از. دار بودرجه را عهده وزارت خا  كه بعـد از ديدگاه او، نهضت آزادي از آثار ناسيوناليسم است

و  و به صورت نيروي محرّكـي در تحـوالت سياسـي انقالب فرانسه سراسر اروپا را فرا گرفت

به نظر وي يكي از عوامل پيشرفت.)60، 1340آدميت،(گر شد اجتماعي جلوه  فراگيري زبان فرانسه

مياست چنان  و از كتب آنها مطالعه: نويسدچه و از عـادات كـر زني كه زبان فرانسه ياد گرفت د

سپهساالر در راه بيـدار كـردن.)62همـان،(توان متوالياً او را در پرده نگاه داشت آنها آگاه شد نمي

به زبان فرانسه تاسيس افكار ملّي روزنامه .)29، 1368راوندي،(دكراي نيز
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در سـال.ن ناظم الدوله نيز در ده سالگي جهت تحـصيل بـه پـاريس رفـت ميرزا ملكم خا

و مترجم دولت شد 1267 به ايران بازگشت سال بعد كـه مدرسـه پلـي تكنيـك افتتـاح. قمري

و مخصوصاً بعـضي درس  به تدريس پرداخت هـاي معلّمـين خـارجي را بـراي گرديد در آنجا

و سپس مستشار سفارت ايران در او مدتي كاردار ايران. كردشاگردان ترجمه مي   در پاريس بود

و باالخره وزير مختار ايران در لندن بوده اسـت و مستشار صدر اعظم هـاي او نوشـته. استانبول

به صـورت مقـاالت در روزنامـه  و چه به صورت كتاب اثـر فراوانـي در نهـضت» قـانون«چه

ا. مشروطيت ايران داشت  هـاي اگوسـت كنـتز انديـشه نامبرده در نگارش اصول عقايد خـود

.گرفتجامعه شناس فرانسوي الهام مي

اما در تاريخ نشر انديشه آزادي در ايران، ميرزا يوسف خان مستـشار الدولـه مقـامي ممتـاز

به. دارد آن» يك كلمه«وي اصول افكار سياسي خود را در رساله موسوم كه را بيان كرده است

نگ1287در سال به تحقيق پيوسته است او در ايران. اشت هجري قمري در پاريس تا جايي كه

.)186، 1340آدميـت،(... اي بود كه گفت منشاء قدرت دولت اراده جمهور ملّت است اولين نويسنده 

كه در آن ضمن هواخواهي» يك كلمه«رساله او تفسيري است از نخستين قانون اساسي فرانسه

و قـانوني اثبات همساني جدي از حكومت مشروطه فرانسه، تالش برا  هايي ميان قانون فرانسه

و قانون، خودنمايي مي اسالم با ذكر نقل قول  به عبارت.)35، 1368ذاكر حسين،(كند هايي از حديث

: نويـسد صـاحب رسـاله مـي. ديگر، رساله مذكور اقتباس از اصول قانون اساسي فرانـسه اسـت 

به تحقيق اصول قوانين اس و ديـدم آن كودهـا... اسي فرانسه صرف كردم چندي اوقات خود را

ا در ميـان ايـن دو فـرق زيـاد. در نزد اهالي فرانسه مثل كتاب شرعي است در نزد مسلمانان امـ

و نـه بـه راي واحـد؛)Code( كود)1: است و ملّت نوشته شـده اسـت كـود)2 به قبول دولت

گ  و از و آراي ضـعيف فرانسه همه قوانين مورد عمل در جامعه را در بردارد فتارهاي غيرعملي

كـود فرانـسه)4كود فرانسه به زبان عامه نوشته شـده اسـت؛)3و مورد اختالف عاري است؛ 

و عادي هـم اسـت)5فقط مصالح دنيوي را شامل است؛  كود فرانسه در برگيرنده قوانين عرفي

و.)85و84، صص 1357رحيمي،( به افكار عمومي  مقتـضيات زمـان كوشـش مستشار الدوله با توجه

از اينـرو در تاييـد اصـول. كرده است اصول قانون اساسي را با مباني شرع اسالمي تطبيق دهـد

و گفتـه آيه مزبور از  و اخبار و احاديث هـاي علمـاي بـزرگ اسـالم شـواهدي آورده هاي قرآن

مي. است كه وي پيشنهاد و مقبـول سـريع الفهـم«كند به منظور تدوين مجموعه قوانين جامعي

و همه كتب معتبر اسـالمي» ملت و سياست تشكيل شود و حكمت باشد مجلسي از اهل دانش

و كتـاب جـامعي بنويـسند  ايـن.و مجموعه قوانين دول متمدن مخصوصاً فرانسه را جمع كنند

مي  نه فروع نكته اصلي را هم تاييد و كند كه آنچه مهم است اقتباس اصول قوانين فرانسه است
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و آنگاه اصول بزرگ قوانين اساسي فرانسه را در آن كه و مكان متغير است  مـورد19بنابر زمان

به شرح آنها مي و صص(پردازد ثبت .)188-189آدميت، همان،

و حتّي بعد از آن، همان كه اشاره شد تاثير افكار مستشار الدوله در نهضت مشروطيت، گونه

و در سال او مطلوب همگان» يك كلمه«كتاب.تبسيار زياد بوده اس  كه1323 واقع شد  قمري

نـاظم. تشكيل گرديد، اين كتاب راهنماي سياسـي انجمـن مزبـور بـوده اسـت» انجمن مخفي«

مي  هاي مستشار الدوله بـراي دارد كه نوشتهاالسالم كرماني، يكي از مؤسسين اين انجمن، اظهار

و در واقع دستور  مي اعضاي انجمن مخفي سرمشق واقعي بود شـد العملي بود كه طبق آن رفتار

شايد همين تاثيرگذاري موجب شـد كـه مستـشارالدوله بـه زنـدان.)177، 1362ناظم االسالم كرماني،(

و آن قدر كتاب  بعـد از پيـروزي انقـالب. را بـر سـر او كوفتنـد تـا بميـرد» يك كلمـه«بيافتد

ش  و همـان مشروطيت نيز تقريباً طبق رهنمودهاي مستشار الدوله عمل گونـه كـه قـبالً گفتـيمد

و يا در برخي موارد ضمن مطابقت  به صورت كامل قوانين جديد ايران اغلب از قوانين فرانسه،

.دادن آنها با موازين شرعي، اقتباس گرديد

كه سرچشمه افكار آزاديخواهانه نوانديشان ايراني آثـار متفكـران اروپـايي مالحظه مي  شود

م[ برخالف آنچه برخـي.)116انصاري، همان،(به ويژه فرانسه بوده است] وضوعه آن ديارو قوانين

ه از فرانـسه بـه ايـران راه از نويسندگان پنداشته  و خاصـ اند، عقايد دموكراتيك مستقيماً از اروپا

نه از طريق عثماني  و بايـد دانـست]. هر چند كه از اين طريق هم تحركاتي انجام گرفت[يافت

مل  نكه و مستشار الدوله، يعني و حقـوق اساسـي فـرد خستينكم كه در فلسفه حكومت  كساني

به فارسي نوشتند، انديشه و مهم آثاري ترين اصول هاي نورا مستقيماً از حكماي فرانسه گرفتند،

دموكراسي، يعني شناسايي اراده ملّت به عنـوان منـشا قـدرت دولـت؛ تفكيـك قـوا؛ مـساوات؛ 

و قوانين آن كشور اخذ كردند برابري افراد در  و غيره را از متفكّران فرانسه آدميـت،(برابر قانون

.)200همان، 

 نتيجه
الاقـلّ» ملّـت–دولت« هجري شمسي،1285به دنبال پيروزي انقالب مشروطيت در سال

و متناسـب بـا وضـعيت. در روي كاغذ در ايران شكل گرفت  براي استقرار نظام حقوقي نـوين

و ادبيات حقوقي قابل اعتنا، نظـام جديد  هـاي حقـوقيو به دليل فقدان سنت حقوقي ريشه دار

از. غرب مورد توجه قرار گرفتند  و غيرحقوقي كـه بـه برخـي در اين ميان، بنا به داليل حقوقي

و عمالً-آنها اشاره شد، نظام حقوقي رومي  به ويژه قوانين فرانسه مد نظر قرار گرفتند و  ژرمني

 ژرمنـي قـرار-م نوين حقوقي ايران، ضمن تاثيرپذيري از حقوق اسالم، در خـانواده رومـي نظا

كه بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي در سـال. گرفت  بـه1357حتّي نظام حقوقي فعلي ايران
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و بـا-هاي ترديد ناپذيري با نظام حقوقي رومي تدريج استقرار يافته است، قرابت  ژرمنـي دارد

ج به شـكل نـاب. شودزو اين خانواده حقوقي محسوب مي اندكي تساهل، نظام حقوق اسالمي

و. آن در كشورمان محقق نشده است  به عالوه، در حقوق اسالمي مقررات اجباري زياد نيـست

و آزادي انسان باقي مي  در نتيجه،.)457داويد، همان،(گذارد اين حقوق زمينه وسيعي براي اقدامات

ت  -ا حدود زيادي اصطالحات حقوقي كـشورهاي عـضو خـانواده رومـي حقوق فعلي ايران نيز

 وسـيع بـه سـاختار حقـوق در نظـام حقـوقييژرمني را حفظ كرده است؛ ساختار آن در حد

و مفهومي از قاعده حقوقي ارائه مي مي مذكور شباهت دارد به نظر كه حقوقـدانان دهد كه رسد

كه يك حقوقدان فرانسوي، بـه علـت توامي. فرانسوي يا آلماني از آن در نظر دارند  ن ادعا كرد

 ژرمني پرورش يافته است، اگر بخواهد بـه مطالعـه حقـوق ايـران-اينكه در نظام حقوق رومي

و امتيازات فراواني نسبت به همكار انگليسي خـود كـه بـا نظـام حقـوقي بپردازد، از تسهيالت

ال مانوس است، برخوردار مي .باشدكامن

و مأخذ  منابع
 فارسي-فال
و ارشـاد)جلد اول(آئين دادرسي كيفري،)1368( آخوندي، محمود.1 و انتـشارات وزارت فرهنـگ ، تهران، سـازمان چـاپ

.اسالمي

و مقدمه نهضت مشروطيت، تهران،)1340( آدميت، فريدون.2 .، انتشارات سخنفكر آزادي

آن«،)1374( آشوري، داريوش.3 و مشكالت .19ايران فردا، شماره، نشريه»ايران نوين

و مشروطيت،)1369( انصاري، مهدي.4 . تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير،)رويارويي دو انديشه(شيخ فضل اهللا نوري

. مجله يغما، شهريور،»مقاالت تقي زاده در مورد انقالب مشروطيت«،)1340( تقي زاده، سيدحسن.5
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.، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانمطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت،)1368( ذاكر حسين، عبدالرحيم.7

و دادگستري در ايران،)1368( راوندي، مرتضي.8 .، تهران، نشر چشمهسير قانون

و اصول دموكراسي رحيمي، مصطفي،.9 .، تهران، اميركبير، چاپ سومقانون اساسي ايران

.انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، سرگذشت قانون، مباحثي از تاريخ حقوق،)1383( صالح، علي پاشا.10

.، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم)جلد اول(حقوق جزاي عمومي،)1371( صانعي، پرويز.12

و اموال: حقوق مدني، جلد اول،)1379( صفايي، سيدحسين.13 .، تهران، نشر ميزاناشخاص

.، تهران، انتشارات سمتحقوق اداري،)1384( طباطبايي موتمني، منوچهر.14

و قضيه ايران)1362(ن. لرد جرج، كرزن.15 غ)جلد اول(، ايران و وحيد مازندراني، تهران، مركز انتـشارات.، ترجمه علمـي

.فرهنگي، چاپ دوم

، بخش اول، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران، انتـشارات تاريخ بيداري ايرانيان،)1362( ناظم االسالم، كرماني.16
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