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پارلمان

قانونگذاری
کارآمد،
آرزویی که
قبلها تجربه
کردهایم

  مهدی زینالو

مسئول گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی

  حنانه ا کبری

عضو گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی

یــکــی از قــوانــیــنــی ک ــه ب ــه زعـ ــم بــســیــاری از

سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار

حقوق جدید بــوده اســت :سید محمد فاطمی

متخصصان ،اهــل فــن و حــقــوقدانــان از صالبت

که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی

قــمــی ،ســیــد نــصــراهلل تــقــوی ،شــیــخ محمدعلی

محکمی ب ــرخ ــوردار ب ــوده و پــس از هشتاد سال

شد ،یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت

کــاشــانــی ،مــیــرزا محمد ای ــروان ــی ،شیخعلی بابا

همچنان قابل اسناد اســت ،قانون مدنی است.

جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر

فیروزکوهی (عالم) ،محسن صدر (صدراالشراف)،

قانونی که در مجلس ششم شورای ملی تصویب

از همه قانون مدنی بــود .ضــرورت تدوین قانون

ســیــد ک ــاظ ــم ع ــص ــار و مــصــطــفــی عـ ــدل (مــنــصــور

شــد .با نگاهی به تاریخچه شکلگیری و هیئت

مــدنــی از آنــجــا ب ــود کــه دول ــت وق ــت قــصــد الــغــای

السلطنه) .این گروه با استفاده از مواد و مصالح

تدوینگر این قانون میتوان به برخی دالیل قوت

«قضاوت کنسولی» (کاپیتوالسیون) را داشــت و

موجود در سنت فکری ایــران اســامــی ،مبادرت

این قانون پی برد.

مقدمه ض ــروری آن وجــود قــانــون مدنی مــدون،

به تهیه و تدوین قانون مدنی ورزیدند .البته الزم

انــدیــشــه تــدویــن ضــوابــط و احــکــام حقوقی

مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه

به ذکر است که در کنار این منابع بومی از منابع

جامعه ایران جزو اهداف مشروطهخواهان بود و

به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک

خــارجــی مثل «شــرح اســتــاد رستم سلیم بــاز» بر

در واقع حتی قبل از انقالب مشروطه نیز اقداماتی

اقدام اجتنابناپذیر و حساس برای این امر خطیر

قانون «مجله االحکام العدلیه» که قانون مدنی

در این زمینه صــورت گرفته و بــرای «عدلیه» سر

به حساب میآمد.
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عثمانی بود و قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی

و سامانی پیشبینی شده بود ولی این تالشها

جمع هیئت هشت نفره تدوین قانون مدنی،

مصر نظر داشتند و این امر را مرحوم سید محمد

کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگیهای

مشتمل بر  7عالم دین و یک نفر تحصیل کرده

فاطمی در شــرح زندگانی خــود مــورد تصریح قرار

