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  چكيده
پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسي نگارشي، ويرايشي و دستوري آراي 

ها  و عوامل اثر گذار بر آن  ها دادگاههاي عمومي جزايي مشهد و شناسايي ضعف
توصيفي وكيفي با رويكرد  –به صورت كتابخانه اي  روش تحقيق. است انجام شده

براي . در دسترس است گيري گيري، نمونه گروههاي كانوني و روش نمونه
. از پرسش نامه باز پاسخ استفاده گرديده است ،آوري اطالعات پژوهش گرد

هاي نگارشي، ويرايشي و دستوري  گستره اشكال:سؤالهاي پژوهش عبارت است از
تا چه حد و شامل چه مواردي است؟ عوامل مؤثر بر پيدايش خطاهاي نگارشي، 

ن اشكالها چه پيامدهايي دارد؟ مهمترين ويرايشي و دستوري كدام است ؟ وجود اي
هم انديشي و ارتباط مؤثر صاحب نظران و استادان زبان  :يافته پژوهش اين است كه

ي ادبيات حقوقي و قضايي به ويژه  ها و ادب فارسي وحقوق در رفع نابساماني
اصالح منابع آموزشي و توسعه قلمرو هر دو زبان مي تواند كارساز باشد و در سايه 

                                                                                                                  
   عضو هيئت علمي و استاد يار دانشكده زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور واحد مشهد. نويسنده مسئول.  1

  st1389@yahoo.com-mm ايميل               
  دانشگاه پيام نور واحد گناباد ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي كارشناسي انشجويد.  2
  دانشگاه پيام نور رشناس حقوقكا.  3
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ي ملي و  ها حفظ سرمايه ،ين تعامل زمينه گسترش عدالت، نظم، احقاق حقوق مردما
  .فراهم آيدصيانت مقام قضا 

  
  آراي جزايي، انشاي رأي، آيين نگارش، محاكم مشهد، نقد: واژگان كليدي 

  
  مقدمه

آراي دادگاهها به عنوان اسنادي رسمي و معتبر ابزاري براي انتقال رسمي و 
صاحبان پرونده اعم از اشخاص حقيقي در  .آيد مخاطبان به شمار ميمستقيم پيام به 

درجه اول و اشخاص حقوقي،وكال و نمايندگان آنان در درجه دوم مخاطب اين 
در اين ميان آراي جزايي به لحاظ پيامدهاي اجرايي خود  .شوند محسوب مي  ها پيام

  .در جامعه اهميت فراواني دارد
 به تعداد 1391نشان مي دهد كه تنها در سال بررسي آماري چند سال اخير 

دفتر كل ( .ي جزايي مشهد رسيدگي قضايي شده است ها پرونده در دادگاه 80818
رأي  221يعني روزانه با صدور دست كم )1392،ي عمومي وانقالب مشهد ها دادگاه

  .اند و در هر يك به شكلي راجع به مال،حيثيت و آينده افراد تصميم گرفته
ن آراي اجرايي،حكمي قابليت اجرا پيدا مي كند كه اصول و قواعد الزم از ميا

صرف نظر از بايد و نبايدهاي حقوقي،قضايي و .از هر حيث در آن رعايت شده باشد
رعايت قانون آنچه به اعتبار و انسجام و اجراي به موقع احكام كمك مي كند،شيوه 

  .نگارش و پختگي نثر آن است
 اين پژوهش روند در مختلف دادگاههاي آراي مطالعه در نويسندگان مشاهدات

حجم باالي مراجعه افراد با در دست داشتن رأي و تقاضاي تشريح و تفسير  مقاله،
ها از واحد اجراي احكام براي رفع ابهام و اظهار نظر دوباره  بازگشت پرونده آن،

اه درخواست صدور حكم اصالحي از سوي اشخاص و قضات اجرا و ديدگ قاضي،
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ويرايشي و دستوري  هاي نگارشي، وكال راجع به آرا همگي نشان از وجود نابساماني
  .در ادبيات قضايي به ويژه آراي دادگاهاي كيفري دارد

هاي  پژوهشي كه مستقيم به بررسي آراي دادگاه هاي انجام شده، با بررسي
آثار  ويرايش و دستور زبان فارسي و علل و جزايي مشهد از حيث آيين نگارش،

منابع مشابه چاپ شده حاكي  اما مطالعه .هاي آن پرداخته باشد بدست نيامد ضعف
هايي در راستاي آموزش فن نگارش حقوقي و قضايي  از اين است كه تالش

 اين منابع بيشتر به صورت كتاب و براي دانشجويان حقوق، .صورت گرفته است
  .تكارآموزان وكالت و جامعه قضايي كشور تأليف شده اس

هاي  ها و راهنمايي شود كه عالوه بر تبيين بايسته در اين ميان آثاري ديده مي
ي عمومي جزايي را به  ها هايي از احكام دادگاه ها و نمونه جامع نگارشي،كليشه

هاي نگارشي  عنوان الگوي كار به مخاطب خود عرضه داشته كه خود داراي اشكال
 ينكه در برخي تا آخرين نوبت چاپنكته جالب توجه ا .و دستوري فراوان است

  .اين خطاها همچنان تكرار شده و ويرايشي صورت نگرفته است )نهم(
توان نام برد كه معاونت تحقيق  از ديگر منابع آموزشي نشريه پيام آموزش را مي

به صورت گام به گام در هر شماره  1384تا  1381و آموزش قوه قضاييه از سال 
  .نشاي رأي را آموزش داده استبخشي از فنون نگارش و ا

هاي محمد رضا خسروي در  در زمينه نقد تاكنون دو نفر از قضات به نام
و  "آيين نگارش حقوقي"به ترتيب در كتابهايي با عنوان  1388و  1383هاي  سال

با تأليف كتاب  1388و محمد صالحي راد در سال   "نقد نگارش آراي قضايي "
الوه بر آموزش درست نويسي چند رأي از ع "آيين نگارش آراء قضايي"

  .اند دادگاههاي مختلف كشور را نقد كرده
اي است در مقطع كارشناسي ارشد زبان و  آخرين تالش دراين حوزه پايان نامه

كه البته با هدف آموزش به نقد و  1392ادبيات فارسي از فرشته شيعه علي در سال 



  ...هاي عمومي جزايي مشهد و نقد و بررسي نگارشي، ويرايشي و دستوري آراي دادگاه   
14  

وي دراين .قي مشهد پرداخته استي عمومي حقو ها بررسي نگارشي آراي دادگاه
پژوهش به اين نتيجه رسيده كه خطاهاي نگارشي در آراي حقوقي بسيار است و 

ي ضمن خدمت براي قضات و گنجاندن آيين نگارش در بين منابع درسي  ها آزمون
ها و  حال كه به رغم همه تالش. براي دانشجويان حقوق ضروري مي نمايد

ي همچنان آشفته و دكان شلخته نويسيكماكان پررونق ها بازار ادبيات قضاي آموزش
رسد كه مبحث نگارش و دستور زبان فارسي در متون قضايي  به نظر مي است،

  .ها از منظري نو مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد خاصه در آراي دادگاه
اين پژوهش سعي دارد با نقد و بررسي نگارشي،ويرايشي و دستوري آراي 

ي مشهد،شناسايي نقاط قوت و ضعف و عوامل اثرگذار بر آنها در هاي جزاي دادگاه
نتايج حاصل از اين تالش جنبه كاربردي .راستاي بهبود كيفي اين آرا مؤثر باشد
ي كارآمد آموزشي و نظارتي در دستگاه  ها دارد و هدف از آن توجه به شيوه

ادبيات قضايي به تبيين نقش زبان حقوقي و منابع مورد استناد در .قضايي كشور است
 ي ملي،احقاق حقوق مردم، ها ويژه انشاي آراي محاكم جزايي در حفظ سرمايه

صيانت از منزلت دستگاه قضا،امنيت و سالمت جامعه به عنوان هدفي ديگر مورد 
  .توجه است

توجه به اصالح و ويرايش منابع حقوقي و آموزشي از سوي صاحبان قلم در اين 
 حب نظران زبان و ادب فارسي از ديگر هدفها است؛حوزه با ياري جستن از صا

همچنين تذكري است به انديشمندان حوزه زبان و ادب فارسي باشد كه در اين باب 
  .اي بينديشند چاره

  :پرسشهاي مطرح در اين بررسي عبارت است از اينكه
ويرايشي و دستوري تا چه حد و شامل چه  هاي نگارشي، گستره اشكال .1

  مواردي است؟
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  ويرايشي و دستوري كدام است؟ عوامل مؤثر بر پيدايش خطاهاي نگارشي، .2
  وجود اين اشكالها چه پيامدهايي دارد؟ .3

 اي ي ميان رشته اي است،به صورت كتابخانه ها اين تحقيق كه از جمله پژوهش
براي پاسخ به . شود انجام مي "1هاي كانوني گروه"توصيفي و كيفي با رويكرد  -

  آغاز تعداد زيادي از آراي دادگاههاي عمومي جزايي سراسر مشهد ها در پرسش
جمع آوري و مطالعه شده از آن ميان يكي به ) دادنامه و نسخه پيش نويس آنها(

ويرايشي و دستوري آن مورد نقد و  طور اتفاقي انتخاب سپس كيفيت نگارشي،
  .گيرد بررسي قرار مي

هاي قضات به عنوان  دگاهدي 2پرسش نامه بازدر بخش كيفي با تنظيم 
در اين  .صادركنندگان و وكال به عنوان بخشي از مخاطبان آرا مد نظر قرار دارد

از آن جا كه . بين دوازده نفر از قضات و وكال توزيع شد  ها بخش پرسشنامه
برگزاري مصاحبه همزمان با همه گروه ممكن نگرديد برخي پاسخها به صورت 

  .تعداد سه نفر نيز پاسخي ندادند نوشتار به دست آمد؛ از اين
مشاهدات نگارنده در مطالعه آراي بدست : در پاسخ به پرسش اول بايد گفت

ويرايشي و دستوري در آنها  ،آمده بيانگر اين نكته است كه خطاهاي نگارشي
به كار نبستن عاليم سجاوندي، رعايت نكردن : فراوان است؛ اين خطاها شامل

اده از واژگان عربي، تذكير و تأنيث قائل شدن براي الخط فارسي در استف رسم
                                                                                                                  

 از ميتوان داريم نياز پديده يك درباره افراد نظر به راجع تفصيلي – كيفي دادههاي به وقتي :كانوني يههاگرو. 1
 افراد نظر كسب و گروهي مصاحبه انجام روش اين كاربردن به از هدف ديگر عبارت به كرد استفاده كانوني گروههاي

 كانوني گروه براي افراد انتخاب به نسبت بايد ابتدا كانوني، گروههاي مصاحبه انجام براي .است موضوع يك به نسبت
:  1391 بازرگان،. ( نمود انتخاب است نفر 12 تا6 بين معموال كه را كانوني گروه افراد تعداد سپس. نمود گيري تصميم

78-77(  
 كه طوري به. باشند پاسخ – باز سؤالهاي بايد ميشوند گرمطرح مصاحبه وسيله هبه يك هاي سؤال: پاسخ باز نامه پرسش. 2

  )79: همان( .نكنند اكتفا "نه " يا "بلي" پاسخ به فقط دگاننكن شركت
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بدون قرينه،   ها ها، حذف برخي حروف به قاعده تخفيف، حذف فعل برخي كلمه
هاي عربي با وجود برابر  ها بدون توجه به معناي آن، كاربرد عبارت كاربرد كلمه

 توجهي به واحد شمارش، رعايت نكردن ها، بي فارسي آن، طوالني بودن جمله
شود كه در بخش نقد رأي به صورت مشروح به آن  مي ....فاصله بين كلمات و 

  .پردازيم مي
ها پاسخ دهندگان مهمترين داليل  در بررسي عوامل مؤثر بر پيدايش اين اشكال

  :اند را چنين عنوان كرده
  هاي موجود در زبان فارسي و آميختگي آن با زبان عربي دشواري .1
  قي، در منابع و متون مورد استنادهاي زبان حقو ويژگي .2
هاي موجود در نظام آموزشي كشور در رابطه با آموزش زبان فارسي  ضعف .3

  )دستور، امال و انشا(هاي مرتبط با آن  و شاخه
  ها و فرصت اندك قاضي تراكم كار، كثرت پرونده .4
  نظارت ضعيف دستگاه قضا بر كيفيت نگارش آرا .5

ه موارد در اين گفتار كوتاه ممكن نيست، نخست از آنجا كه پرداختن به هم
سپس از . پردازيم ي آن مي ها مختصري به زبان و خط فارسي، تحوالت و دشواري

ي نگارش رأي را  ها در گام بعد بايسته. كنيم زبان و منابع حقوقي گفتگو مي
  . كنيم هاي خود را بيان مي و در پايان با نقد يك رأي يافته شماريم برمي
  
  هاي آن ن، خط فارسي و دشواريزبا

اي ديگر در طول تاريخ همواره دچار تغيير و  فرهنگ ايراني مانند هر جامعه
اين تغيير در پي دادوستدهاي زبان به ويژه با همسايگان پديد . دگرگوني بوده است
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 1".زبان خالص مانند نژاد خالص تصور باطلي بيش نيست"از آنجا كه . آمده است
هايي همچون  ز به عنوان خاستگاه اين تحول در مراوده با فرهنگزبان فارسي ني

نخستين و مهمترين آن . گيري داشته است عثماني، مغول، تازي و اروپا تغييري چشم
  .توان ديد را در مواجهه با تمدن اسالمي مي

اين دگرگوني با نفوذ حكومت عربي در ايران آغاز و موجب رواج زبان تازي 
تر و  تر، پرمايه شد؛ تا جايي كه دانشمندان ايراني زبان عربي را غني در ميان ايرانيان

  .تر دانستند پرورده
بيروني صاحب التفهيم در مقدمه كتاب الصيدنه كه به عربي نگاشته است، زبان "

داند و براي بيان  سرايي مناسب مي هاي خسروان و افسانه فارسي را براي داستان
   2".ر مي شمردمطالب علمي زبان تازي را برت

  
  عربي در فارسي

نفوذ زبان عربي در فارسي به حدي بوده كه عالوه بر واژگان، قواعد نحوي آن 
هاي فارسي با عالئم جمع  جمع بستن كلمه. نيز با دستور زبان فارسي درآميخته است

در بازرسين،  "ين"در سفارشات، آزمايشات، پيشنهادات، باغات و "ات"عربي 
دراويش، اكراد، : ه شيوه جمع مكسر عربي در كلمات فارسي مانندداوطلبين و يا ب

دوماً، گاهاً و : هاي فارسي مانند هاي قيدساز در واژه اساتيد و فرامين، ورود تنوين
حسب : هاي فارسي مثل بر سر كلمه "حسب"زباناً، آوردن حرف تعريف عربي 

براي  "ه" الفرمايش، حسب الخواهش، كاربرد صفت همراه با عالمت تأنيث
هاي مرسوله، همگي نشان از عمق دگرگوني خط و  بسته: هاي فارسي مانند موصوف

  .دارد  ها زبان فارسي در طي قرن
                                                                                                                  

 1361 نجفي، .1

 1361كافي، . ٢
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اما مهمترين تأثير عربي در زبان فارسي نازا شدن دستگاه تصريفي افعال ساده "
زبان فارسي بوده است كه در مثل به جاي آموزاندن، تعليم دادن؛ به جاي خوردن، 

اين به . متداول شد( .... ) تغذيه كردن؛ به جاي كوشيدن، سعي به عمل آوردن، 
علت ورود اسم مصدرهاي عربي بود كه به ناچار با افعال كردن، شدن، گرديدن، 

كثرت اين مصدرهاي عربي آن قدر بود كه حتي در . شدند نمودن و غيره همراه مي
كه ابتدا از مصادر فارسي اسم مورد مصادر فارسي نيز اعمال و عادت بر آن شد 

كوشش : مصدر بسازند و آنگاه آن اسم مصدر را به صورت تركيبي درآورند مانند
كردن به جاي كوشيدن، آموزش دادن به جاي آموزاندن؛ پرورش دادن به جاي 

  1".پروريدن
هاي بشري ادامه  اين اثرپذيري در گذر زمان و همراه با تحوالت و پيشرفت

هاي مختلف علمي آن به  و گونه ون نيز در زبان فارسي عامه، معيارداشته و هم اكن
  .تناسب نياز خود وجود دارد

در اين ميان علوم حقوقي و قضايي به لحاظ پيوستگي به منابع اسالمي اثرپذيري 
در آغاز تأسيس دادگستري در ايران ناگهان مقدار كثيري از " .بيشتري دارد

صرف عربي ساخته شده بود وارد فارسي شد،  اصطالحات جعلي كه از روي قواعد
ولي ديري نپاييد كه خوشبختانه از رواج افتاد؛ مانند نسوان محترمات، خاتون 

  2".محترمه و متهمتين مزبورتين
اين تأثر اكنون هم در موضوع مورد پژوهش يعني آراي دادگاههاي جزايي به 

ت، امتناع ورزيدن، فرمايشات، گزارشات، دستورا: مانند. شود خوبي ديده مي
مبادرت نمودن، استماع كردن، تخفيف دادن، صادر نمودن، پرونده وارده، حكم 

روز، پدر، زن و : هايي مانند صادره، قوانين موضوعه، پرونده مختومه و حتي در واژه
                                                                                                                  

 1361 ،كافي.١
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شوهر ميل غالب بر كاربرد برابرهاي عربي آنها است يعني يوم، ابوي، زوجه، عيال و 
هاي ساختگي نظامت، قيمومت و مقصريت كاربرد فراوان  زوج، همچنين كلمه

  .دارد
  

  درست و غلط
. هايي در خط، زبان و دستور فارسي پديد آمد در پي اين تغيير و تحول دشواري
درست و "هاي زباني و خطي است كه با عنوان  اين پديده دو يا چندگانگي صورت

عسگر كه فرد در تشخيص  تهران و طهران، عسكر و: مانند. شود شناخته مي "غلط
  .درست آن دچار ترديد مي شود

ي ديگر مانند عربي نيز ديده  ها البته اين دوگانگي يا چندگانگي در زبان
  1 "سقايت و سقايت و سقايت  ،اخوان و اَخوان "همچون . شود مي

  :كند فرشيد ورد درست و غلط را چنين تعريف مي
ت آن با قواعد خط و زبان و ادبيات درستي و استواري سخن يعني مطابق"

رسمي، يعني مطابقت با قواعد صرفي و نحوي و آوائي و امالئي و ادبي زبان و 
ادبيات رسمي و غلط مغايرت كلمه يا كالم است با قواعد زبان و خط و ادبيات 

  2".گردد رسمي كه سبب نامفهومي و پيچيدگي و دشواري بيان مي
احثي است كه اديبان و زبانشناسان هميشه در آن مسأله درست و غلط از جمله مب

هاي  كنند كه بعضي از صورت بسياري از ادبا تصور مي". اند اختالف نظر داشته
تر آنها كه در آثار  بريم به سبب تفاوت با شكل قديمي مي زباني كه امروزه ما به كار

مثالً  . است فردوسي، سعدي، نظامي، مولوي و حافظ بكار رفته غلط: بزرگاني مانند
  گفته شود  "نمودن" "كردن"غلط است و اگر بجاي  "است"بجاي  "باشد مي"

                                                                                                                  
  595:  1382 ،فرشيدورد .1
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به كاربرد  "واو عطف  "مرتكب اشتباه لغوي شده و اگر بعد از وجه وصفي (... 
اين برخورد با زبان ] اما از ديدگاه زبان شناسان [ غلط دستوري از او سرزده است 
آنچه در اين برخورد فراموش شده  اصل زيرا . بي شك برخوردي سطحي است

تأييد  1آنچه از نظر زبان شناسان بايد در زبان معيار. ( .... ) اساسي تحول زبان است 
هايي است كه مطابق  ها و قواعد طبيعي زبان و بطور كلي صورت و تثبيت شود تلفظ

و انتقال قواعد آوايي و صرفي و نحوي قديم . تلفظ عامه درس خواندگان باشد
هاي زبان نيز  پيروي از قواعد زبان عربي نه تنها در سبك معيار بلكه در ساير گونه

  ".بكلي مردود است
چون نوشتن برخالف حرف زدن . هاي رايج بيشتر در نوشتار ديده مي شود غلط

مثال زماني . عملي است رسمي و مردم تنها در مواقع معين به آن نيازمند مي شوند
ها در  كنند، تقريبا بيشتر آنها، حتي تحصيل كرده عه ميكه به دادگستري مراج

شايد به تعبير نويسنده كتاب   .شوند هاي خود دچار ترديد و تزلزل مي نوشتن خواسته
 ]شود[حرف وقتي نوشته . كرد مي ]مي كند[حرف مكتوب فرق  به زبان آدميزاد

اگر مهر و  حرف مكتوب را بخصوص(....). كرد مي ]كند مي[ شد، سنديت پيدا مي
نمي شد، انكارش  ]نمي شود[  ها بود، به اين راحتي ]باشد[امضا يا اثر انگشتي زيرش 

  2".كرد
معنايي باشد يا در كاربرد نادرست واژگان و يا  ،غلط اماليي باشد يا انشايي

  .موجب نارسايي كلمه و كالم مي شود ،دستور

                                                                                                                  
هاي محلي و اجتماعي رايج در يك كشور قرار داد و وسيله ارتباط اجتماعي  هزبان معيار زباني است كه در وراي لهج. 1

. هاي محلي يا اجتماعي خاص خود تكلم كنند كساني است كه ممكن است در شرايط ديگر به لهجه... و علمي و ادبي 
  .)1375 صادقي،(اين زبان معموالً همان زبان درس خواندگان است و غالباً با زبان نوشتاري يكي است 

 23: 1391 بهاري، .2
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ي جزايي مشهد  ها ادگاهي موجود در آراي د ها يي از غلط ها موارد زير نمونه
  :است
  ".عمالً مبادرت به تخريب منزل شاكي را نموده است و با علم و".1

از جمله   "نمودن "همراه با فعل "مبادرت"اسم مصدر عربي : مبادرت نمودن
  .ساختارهاي صرفي است كه با ورود زبان عربي در فارسي رايج شده است

از  "را"به مفعول ندارد  آوردن كلمه با توجه به اينكه فعلمبادرت نمودن نياز 
  .نظر دستوري غلط است

ثالثاً يك بار با گوشي مسروقه از سيم كارت شاكي تماس گرفته شده و ".2
  ". يا ناقل قانوني به غير منتقل شده استكه مفقود و . نتواسته در دادگاه ثابت كند
رسي براي موصوف فا "مسروقه"در صفت مفعولي ) ه(آوردن عالمت تأنيث

بدون قرينه اشتباه  "شده و نتوانسته"بعد از  "است"حذف فعل . غلط دستوري است
يا : شايد مراد قاضي از اين عبارتي كه زير آن خط كشيده شده اين بوده است. است

در هر حال غلط و سبب نارسايي معنايي . به طور قانوني به ديگري منتقل شده است
  .شده است

اء دم متوفي و نظريه هيئت سه نفره كارشناسان و با توجه به شكايت اولي".3
  ".....قبولي متهم و گواهي پزشكي قانوني و صدور كيفر خواست صادره

  .ي مكرر نادرست است ها جمله طوالني است و آوردن عطف: الف
به صورت . شود تبديل مي "ي"همزه در پايان كلمه در تركيب اضافي به : ب

  .اولياي دم صحيح است
ً داشته باشد وحرف قبل آن ساكن _اگر همزه حركت : "هيئت"ژه در وا: ج

  .آيد مي "هيأت"باشد، بر روي پايه الف به شكل 
قبول يا پذيرش آن از سوي "غلط معنايي دارد و قطعاً منظور قاضي  "قبولي"
  .تر است بوده است كه صورت دوم مناسب "متهم
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  .خواست غلط استآوردن صادره بعد از كيفر  "صدور"با توجه به كلمه 
  ".نمايد ويرا به تحمل چهار ماه حبس تعزيري محكوم مي".4

  .غلط اماليي است "را"و  "وي"اتصال دو كلمه 
گيريم كه آميختگي زبان فارسي با  با توجه به آنچه گذشت چنين نتيجه مي

هاي ساختاري و معنايي در خط و زبان فارسي شده است؛  عربي سبب دگرگوني
هاي فراوان در  هاي زباني دو يا چندگانه نيز غلط نگاري تپديدار شدن صور

  .هاي حقوقي و قضايي در پي داشته است نوشته
  

  زبان و منابع حقوقي
ها  ي اجرايي حقوق و هدف ها و جنبه  ها هنگامي كه زبان معيار عامه با نيازمندي"

قوقي كند و به گزارش مفاهيم و بيان قواعد ح هاي آن سروكار پيدا مي و غايت
  1".آيد پردازد، زبان تخصصي پديد مي مي

ي زباني و شيوه  ها ي معيار است كه سنت ها زبان علمي وفني حقوق يكي از زبان
صراحت الفاظ  ،از خصوصيات اين گونه".ارائه مطالب مخصوص به خود را دارد

ديگر از ويژگيهاي آن عدم كاربرد كلمات عاطفي و يا . در داللت بر معاني است
داراي تعبيرات و اصطالحات دقيق .( ... ) ل كلمات با بار عاطفي سنگين استحداق

  .شود كه ناگزير فهم آن براي مردم دشوار مي "اي است و اغلب كليشه
دهد كه متخصصين  ها و مصاحبه نشان مي هاي حاصل از پرسشنامه مطالعه داده

كه چشم پوشي از آن كنند اما بر اين باورند  علوم حقوقي اين دشواري را تأييد مي
آسان نيست؛ همچنان كه در علوم ديگر مانند پزشكي، فلسفه و معماري با واژگان و 

در حقوق نيز الفاظ و اصطالحاتي وجود دارد؛ هر . الفاظي خاص سروكار دارند

                                                                                                                  
 1374 ،حبيبي.1
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ها، مفاهيم و قواعد خاص حقوقي  اي؛ اما ابزار انتقال انديشه آور و كليشه چند مالل
  .است

ها و قواعد سازنده اين زبان اگر چه همگي برگرفته از  رها، اصطالحواژگان، تعبي
: مانند. هاي زباني ديگر است ها و سنت زبان عامه است، اما سخت متأثر از ساخت

كميته، ترور، كنوانسيون، انترپل، جمهور و پرسنل كه همگي از فرهنگ اروپا وارد 
ن حقوقي ما جايگاهي ويژه هاي عربي كه در فرهنگ و زبا همچنين واژه. شده است

  .دارد
رود، در حقوق و ادبيات  گونه كه در ميان مردم بكار مي برخي واژگان همان
اي ديگر با ورود به اين  دسته. دادگاه، شاهد و جرم: شود مانند قضايي نيز استفاده مي

كه عامه 1"جرح": مثل. كند زبان توسعه مفهومي يافته و كاربردهاي مختلفي پيدا مي
زخم : برند؛ اما در حقوق در دو معنا م آن را تنها به معني زخمي كردن بكار ميمرد

برخي الفاظ . كاربرد دارد "2جرح شاهد"زدن به عضوي از اعضاي بدن انسان و
در زبان عربي به معني مطلق پاداش است، در فارسي هم با  كه "مجازات": مانند

و در تداول فارسي با معناي  "پاداش دادن و جزا دادن در نيكي و بدي"مفهوم 
در حقوق كيفري معني اخص آن مراد  "رود؛ به كار مي "جزاي كار بد"خاص 

گرديده يعني جزاي اعمال بدي كه فقط در قانون جزايي براي نقض نظم عمومي و 
  ".گردند به عنوان جرم بيان شده اند و نه هر كاري كه احياناً و يا عادتاً بد تلقي مي

و عبارتهايي وجود دارد كه خاص زبان حقوقي   ها كلمه ، ها مونهعالوه بر اين ن
رود  است و در معنايي كامالً متفاوت از آنچه كه در ميان مردم رايج است به كار مي

                                                                                                                  
  )5ج دهخدا،( زبان با كردن شتم و سب كردن، زخمي كردن، خسته: جرح. 1
 قانوناً اوصاف آن وجود كه او به راجع اوصافي بيان طريق از شاهد شهادت انداختن اعتبار از اصطالح در :شاهد جرح. 2

  )1378 لنگرودي، جعفري(  .گردد شهادت اعتباري بي موجب
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هاي خاص حقوقي و قضايي  كه از اصطالح 2"صالحيت"و  1"قرار تأمين": مانند
  .است

قاعده در لغت . عد استبخشي ديگر از زبان حقوقي و ادبيات قضايي شامل قوا
آمده و در اصطالح حقوق چنين ) دهخدا( "اصل، بنياد، قانون و آيين"به معني 

قانون بسيار كلي كه منشاء استنباط قوانين محدودتر بوده يا مبناي ": تعريف شده
و قاعده قبح عقاب  5، قاعده درء4مانند قاعده يد 3.قوانين متعدد ديگر بوده باشد

  .6بالبيان

يك ضابطه يا راه و رسم سلوك انساني را در جامعه به "ير حبيبي قاعده به تعب
روشن،  بنابراين بايد در عين ايجاز، 7".نشاند ياري اجبار اجتماعي بر كرسي مي

  .صريح و قاطع باشد
تعبيرها و به ويژه قواعد حقوقي كه بخشي بزرگ از  ، ها اصطالح ،اگر واژگان

مفاهيم گسترده حقوقي را با ايجاز مطرح  دهد و ادبيات قضايي را تشكيل مي
                                                                                                                  

 دعوا ماهيت به راجع دادگاه نظر اگر حقوق در و ).11ج دهخدا،( راستي آرامش، استواري، معناي به لغت در: قرار.  1
 گفته قرار نيز دادگاه مقدماتي تصميمات به دعوي؛ رد قرار و تعقيب منع قرار مانند. شود مي ناميده قرار باشد، جزاً يا الًك
 نمودن امن و كردن حفظ كردن، ايمن :تأمين. كارشناس به امر ارجاع قرار ري،كيف تأمين قرار: نظير. شود مي

  )4دهخدا،ج(
 از عبارت دادرسي آيين حقوق اصطالح در و است بودن شايسته و اهليت شايستگي، معني به لغت در: صالحيت.  2

  )1391 فومشي، اباذري( .است دعوايي يا موضوع يا امر به رسيدگي در دادگاه يك شايستگي
 4563: 1391جعفري لنگرودي، .  3

  )1378 لنگرودي، جعفري( قانوني غير خواه باشد، قانوني تصرف خواه گويند را مالي در تصرف: يد قاعده. 4
 فقه اصطالح در .است حد مجازات كردن ساقط و كردن دور معناي به حد درء و كردن دور معناي به لغت در: درء.   5
 شبهه وجود دليل به كه است آن. شود مي ياد نيز "بالشبهات الحدود ادرؤو" يا "الحد درء " اي "درء"قاعده به آن از كه
  )1391 فومشي، اباذري( .نشود مجازات مرتكب ارتكابي عمل بودن جرم در
 مورد و مذموم امري قانوني اعالن و وضع از قبل افراد مجازات و تنبيه قاعده اين موجب به: بالبيان عقاب قبح.  6
 شناخته جرم الحق قانون موجب به كه فعلي ترك يا فعل ارتكاب لحاظ به فرد مجازات ديگر عبارت به. است وهشنك

  )1391فومشي، اباذري. ( است سرزنش قابل و معقول غير بوده، مباح امري ارتكاب زمان در الكن شده،
 همان ،حبيبي. ٧



                اده، محمدحسين بساكز حسن بساك، مريم سعادت
25  

كند، واضح، دقيق، صريح، غير متناقض، معين و قطعي باشد، به يقين مضمون و  مي
 ،مستنبط از آن نيز عاري از هر گونه ابهام و اجمال خواهد بود و اگر چنين نباشد
 1قاضي در انشاي رأي ناچار است مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي

  .از تشخيص و ارزيابي خود ياري بجويد  2قانون آيين دادرسي مدني 3ماده و 
آراي وحدت  ،ي حقوقي ها دكترين ،ها آيين نامه ،در متون حقوقي اعم از قانون

هاي  هاي قضايي به ويژه آراي دادگاه رويه و غيره كه مستند بسياري از تصميم
. آن امري ضروري استپختگي و دقت معنايي نثر  ،جزايي است، رعايت روشني

 ،علم حقوق و قضا به لحاظ جايگاهي كه در زندگي فردي و اجتماعي انسان دارد
ابهام  ،چند معنايي ”استوار و مطمئن برخوردار باشد ؛ تا موجب ،بايد از زباني دقيق

”اجتماعي ،واجمال و به دنبال آن مسائل سياسي به اين معنا كه منابع . نگردد .... و  3
ي موجز  ها و عبارت پردازي  ها از جمله ،وقي بايد به لحاظ ساختار زبانيو متون حق

و تعبيرهاي حقوقي را به   ها واژه ،مفاهيم قواعد ،اما پرمايه و قاطع بهره مند باشد
خوبي آشكار سازد و آنچه را كه الزام و اقتضاي زبان حقوقي است رعايت نمايد ؛ 

  .دم و تفسير خواهد شتتمي ،تكميل ،وگرنه خود نيازمند اصالح

                                                                                                                  
 و بيابد مدونه قوانين در را دعوا هر حكم كه كند ششكو است موظف قاضي "است آمده اساسي قانون 167 اصل در.  1
 يا اجمال يا سكوت بهانه به تواند نمي و نمايد صادر را قضيه حكم معتبر فتاواي يا اسالمي معتبر منابع به استناد با نيابد اگر

  )1381منصور،.(ورزد امتناع حكم صدور و دعوا به رسيدگي از مدونه قوانين تعارض
. نمايند خصومت فصل يا و صادر  مقتضي حكم ، كرده رسيدگي دعاوي به قوانين موافق اند موظف ها دادگاه قضات.  2
 نداشته وجود مطروحه قضيه در قانوني اصالً يا باشد متعارض يا نبوده صريح يا كامل موضوعه قوانين كه صورتي در

 را قضيه حكم نباشد، شرعي موازين با مغاير كه يحقوق اصول و معتبر فتاواي يا اسالمي معتبر منابع به استناد با باشد،
 امتناع حكم صدور و دعوا به ازرسيدگي قوانين تعارض يا اجمال يا نقض يا سكوت بهانه به توانند نمي و نمايند صادر
 مجلس هاي پژوهش مركز( .شد خواهند محكوم آن مجازات به و شده شناخته حق احقاق از مستنكف اال و ورزند
  )قوانين سامانه مي،اسال شوراي

 همان ،حبيبي .3
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سبك قانون مدني ايران نمونه اي است براي روشن ساختن الزامات و "
متون جديد و رويه قضايي . توجه كند   ها مقتضياتي كه زبان حقوقي بايد بدان

يي كه ناشي از  ها معاصر با بيان ارتجالي خود و پاسخ گويي شتاب آلود به ضرورت
مقتضيات را ناديده مي گيرد و سپس با ابهام و اين الزامات و  ،عجله مفرط است

اشكال روبرو مي شود ناگزير كارش به اصالح و تكميل مكرر قانون و مقرره و يا 
  )همان ،حبيبي( ". درخواست تفسير مي انجامد 

ادبيات قضايي تخصصي و  ،پس بايد پذيرفت كه زبان حقوقي زبان علم است
بديهي است  ". خاص خود را دارد  سبك و هنجارهاي. موضوعات آن فني است 

عدول از زبان معيار ] قضايي[هاي  هرگونه انحراف از رعايت اين هنجارها در نوشته
به كلمات عاطفي روي بياورد يا ] قاضي در نوشتن رأي [ مثالً اگر . گردد تلقي مي

هنگام نقل وقايع از زبان گفتار استفاده كند يا هر نوع سبك ديگري را كه مخالف 
. نجارهاي زبان علمي است به كاربرد اصول زبان معيار خود را نقض كرده استه

طبيعي است كه داوري خوانندگان در اين گونه موارد همواره نامساعد خواهد 
  1 ".بود

 ".گنجد در هيچ غالب زباني ديگر نمي ،زبان حقوقي به دليل وظيفه اي كه دارد
ان كند كه بيان و درك آنها جزو زبان حقوقي موظف است مفاهيمي را معين و بي

و  "قواعد فقه" هايي كه وظايف زبان عامه مردم و عموم مردم نيست كلمات و واژه
اند جانشين ناپذيرند و  اي از ضوابط حقوقي با آنها بيان و گزارش شده بخش عمده

دقيق و  ،به ياري آنها و در نبود آنها نمي توان معاني حقوقي را اين چنين خالصه
  2".و متكي به مباحث كهن حقوقي و فقهي گزارش كرد روشن
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ي علمي استنباط نگارنده اين است كه منابع حقوقي اعم  ها بنابراين به حكم داده
 ،ها آيين نامه ،آراي وحدت رويه ،ي مشورتي ها نظريه ،متون فقهي ،از قوانين
جزايي باشد ي  ها هاي حقوقي و هر منبع ديگر كه مورد استناد آراي دادگاه دكترين

نقشي مؤثر در كيفيت نگارش رأي و تبيين انديشه قاضي دارد؛ نيز به ايجاد آرامش 
و امنيت سياسي و اجتماعي كمك مي كند ؛ و موجب انتظام امور و تعادل در 

  .شود جامعه مي
ها و  اصطالح ،همچنين از آنجا كه در زبان فارسي براي بسياري از واژگان

قطعي و غيره متناقض وجود ندارد و از سوي  ،دقيق ،زبرابري موج ،قواعد حقوقي
 ،ي قضايي براي عامه مردم نيست ها ديگر رأي قاضي عرصه شرح و بسط انديشه

توضيح و تشريح رأي را به كارشناسان آن  ،شايسته و بايسته آن است كه كار تفسير
حقق مفاهيم به يقين استقرار امنيت حقوقي بسته و پيوسته به ت. يعني وكال واگذارند

  ها خاص حقوقي است و به طور قطع اين امر مهمتر از عامه فهم كردن آراء دادگاه
  .است

  :اكنون پرسش اين است
ي آن و  ها چگونه مي توان با حفظ زبان و خط فارسي به رغم همه دشواري

  محكم و پاكيزه نگاشت ؟ ،رأي مستدل ،ي زبان حقوقي ها رعايت ويژگي
  

  چگونه بايد نوشت ؟
  ي قانوني نگارش رأي ها بايسته
بايد مشروعيت قضاوت قضات را بپذيرند و اين امر منوط به انشاي    ها انسان"

عالوه بر درج تاريخ (...) [در تصميم قضايي" 1.تصميمات مستدل و قانع كننده است
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وكيل يا نماينده قانوني آنها با قيد اقامتگاه و  ،مشخصات شاكي ومتهم ،صدور رأي
بيان بايد به گونه اي باشد كه چگونگي وقايع و كيفيات و ]كايت يا اتهامموضوع ش

اوضاع و احوال ادعاي اطراف دعوي و داليل و نيز ايرادات و ديگر طواري 
در تحرير آرا بايد . دادرسي و اصل حكم همگي براي افراد عادي نيز مفهوم باشد
م جدا باشد و ماهيت كوشش كرد تا كيفيات و اوضاع و احوال قضيه از اصل تصمي

عمومي دعوي وچگونگي رسيدگي و شكل آن به روشني وبا سبكي مستقيم عرضه 
حشو و زوايد بيان  شوند و ادعاها و مستندات اطراف دعوي به شكل جديد و بي

. بنابراين در آرا نخست بايد علل و موجبات و مستندات رأي بيان شود. گردند
  1".اقل بخش اول رأي مفهوم باشدسپس اصل تصميم جداگانه بيايد تا حد

: در بخش دوم مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي كه بيان داشته
بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن   ها احكام دادگاه"

مواد  ،قاضي موظف است با استناد به قواعد حقوقي 2"حكم صادر شده است،
اعالم و به اين طريق  ،نهايي خود را كه همان نتيجه رأي است قانوني يا فقهي نظر
  .فصل خصومت كند

. ترديد آنچه گفته شد به تنهايي براي نگارش يك رأي مطلوب كافي نيست بي
البته . نخستين ويژگي رأي مطلوب آن است كه داراي نثري پخته و پاكيزه باشد"

ويژه باشد يا از خواندن رأي  انتظار آن نيست كه قاضي در انشاي رأي داراي سبكي
ي ذهني  ها اما اين انتظار هست كه براي انتقال پديده. (...) لذت هنري حاصل شود

   3".تسلط كامل داشته باشد]ويرايش و دستور ،نگارش ،وخط فارسي[ خود بر زبان
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  رسم الخط فارسي
گونه كه زبان از مجموعه اصول و  همان. خط چهره مكتوب زبان است"

كند، خط نيز بايد پيرو اصول و ضوابطي باشد  به نام دستور زبان پيروي مي قواعدي
  1".كه ما مجموع آن اصول و ضوابط را دستور خط مي ناميم

ي مطالعه شدهاز مهمترين اصولي كه رعايت  ها بر اساس كيفيت نگارش دادنامه
  :آنها در درست نويسي نقشي بسزا دارد به موارد زير مي توان اشاره كرد

 .نگارش آن در بسياري از آرا نادرست است: همزه و قواعد آن .1
 .بدون قرينه حذف شده است: فعلهاي ربطي .2
 .كاربرد آن در واژگان فارسي درست نيست: تنوين .3
به واژه قبل خود صحيح  "را"به كلمه بعد و  "به"پيوستن : جدانويسي .4
 . نيست
ذا اشتباه و عليرغم و معه: هاي عربي مانند در تركيب: پيوسته نويسي .5

 .است "مع هذا"و  "علي رغم"صورت درست آنها 
در فارسي جمع بستن واژگان عربي و فارسي به شيوه عربي : مفرد و جمع .6

 .صحيح نيست
اما . از قواعد زبان عربي است و در فارسي جايگاهي ندارد: مؤنث و مذكر .7

 .شود در آرا بسيار ديده مي
ش همه انواع و اجناس از در بيشتر آرا براي شمار: واحدهاي شمارش .8

دو : دو عدد انگشتر كه بايد گفت: مانند. كلمه عدد استفاده شده كه غلط است
 ...حلقه 
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  عالئم سجاوندي
هايي  ها و نشانه نقطه گذاري يا سجاوندي عبارت است از به كاربردن عالمت"

ها ـ از جمله  اي ابهام كه خواندن و فهم درست مطالب را آسان و به رفع پاره
هايي كه ناشي از عدم انعكاس عناصر گفتاري در نوشته است ـ كمك  ابهام
   1."كند مي

) ـ ( و خط فاصله )  ،(ويرگول  ،( . )هاي جزايي مشهد، نقطه  در آراي دادگاه
گاه در پيش نويس رأي و گاه در . هايي است كه كاربرد داشته است تنها عالمت

  .خي موارد نا به جا بكار رفته استالبته در بر. شود نسخه تايپ شده ديده مي
نگارش رأي مي تواند استفاده هاي زير نيز در  ي يادشده عالمت ها عالوه بر نشانه

  .شود
كه در صورت ) ؟ ( و ( ) پرانتز ) "..."(گيومه ،(:)، دو نقطه)؛(نقطه ويرگول

  .كند كاربرد به جا و درست در خواندن صحيح و فهم دقيق رأي كمكي شايان مي
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صرف  ،ايم در مطالعه اين دادنامه كه پيش نويس آن را نيز جهت مطالعه آورده
  . شود موارد زير در متن رأي ديده مي ،نظر از خطاهاي آشكار در مقدمه

  .رعايت نشده كه موجب بدخواني و ابهام گرديده است  ها فاصله بين كلمه. 1
خط تيره و نقطه كه گاه نا به جا به كار رفته  ،گارشي ويرگولهاي ن عالمت.2
  . است
 ،بموجب"در  8و  5، 2به واژگان بعدي در سطرهاي  "به  "اتصال حرف. 3

  .كه بايد جدا نوشته شود :  "بحدي و بلحاظ
داراي غلط اماليي است و  8و  4در سطرهاي  "تغريبي و تائيد"ي  ها كلمه.4

  .ويرايش نشده است
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آالت اگر براي بيان جنس با كلمه اي تركيب شود درست : "طالآالت"رد .5
  1.اگر به عنوان عالمت جمع آمده باشد بايد از كاربرد آن پرهيز كرد ،است
غلط و واحد درست آن .. دو عدد انگشتر و: 4و 3واحد شمارش در سطر . 6

  .حلقه است
اكه براي واخواهي چر. اشتباه معنايي دارد "واخواهي به حدي نيست"عبارت . 7
  .اي در نظر گرفت توان اندازه نمي

يكي از : "محكوم قبول دارد نوشابه اي براي آنها آورده است " 6در سطر  .9
مدارك و ادله اثبات  ،در صدور رأي شرح حادثه و ذكر داليل وظايف قاضي

دعواست؛ اما ماجراي نوشابه از كجا و چگونه وارد جريان رأي شده مشخص 
  .اين ابهام مخل فصاحت است. حكم غيابي نيز به آن اشاره نشده است در. نيست

تبديل  "ي"همزه مكسور پس از مصوت بلند به :  "سائر قرائن" 7در سطر. 10
  .شود مي

. ك.د.اشتباه و صورت درست آن آ: ك -د-عالمت اختصاري آ7در سطر. 11
  .است

در  .اشتباه استآوردن صفت به صورت مؤنث : "مجازات معينه" 8در سطر  .12
  .كند فارسي صفت با موصوف تطبيق نمي

اشتباه  "مجازات معينه"براي مفعول : "محكوم مي نمايد"فعل  9در سطر. 13
همچنين بهتر  ،"مجازات "دستوري و معنايي دارد چون انسان بايد محكوم شود نه 

  2.به جاي كردن خودداري شود"نمودن "است ازكاربرد 
آوردن صفت مفعولي مؤنث براي كلمه موصوف  :"صادره" 9در سطر . 14

  .است "صادرشده"درست آن . باه استمذكر اشت
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در پيش نويس رأي با حروف نوشته شده كه درست است ؛اما در :  20عدد . 15
  .آمده و ويرايش نشده است 20تايپ به صورت 

در فارسي جمع بستن با شيوه عربي : الف: "شعبات محترم"در تركيب . 16
: كاربرد واژگان عاطفي مانند: ب. است  " ها شعبه"يست و در ست آن صحيح ن

  .رسمي قاضي ضرورت و شأني ندارد ي ها محترم در نوشته
  

  بحث و نتيجه گيري
هاي جزايي با  ويرايشي و دستوري در آراي دادگاه ،خطاهاي نگارشي

ابع ها از من برخي اشكال. دهاي زبان و خط فارسي ارتباط مستقيم دار دشواري
زبان و متون حقوقي كه مورد . آموزشي حقوقي به آراي اين محاكم راه يافته است

شود؛  موجب دشوار شدن فهم آن براي عامه مردم مي ،استناد در رأي قاضي است
اجتماعي و  ،ثبات سياسي ،اما از آنجا كه استقرار امنيت حقوقي و قضايي شهروندان

دقيق حقوقي است و از سوي ديگر براي  انتظام امور جامعه در گرو تحقق مفاهيم
برابري دقيق و قطعي در زبان فارسي  ،بسياري از قواعد و واژگان تخصصي حقوق

نمي توان از آن به بهانه عامه فهم كردن رأي دادگاه چشم پوشيد؛ اما  ،وجود ندارد
مستندهاي خدشه ناپذير و بكارگيري واژگان  ،هاي قوي استدالل تواند با قاضي مي

  .يام خود را به مخاطب انتقال دهدهايي رسا و شيوا پ و عبارت  ها ي در قالب جملهفن
آموزش صحيح زبان فارسي و تسلط بر دستور آن به عنوان يك ضرورت 

  .ها مؤثر است همچنين يادگيري قواعد عربي بر كاهش اين اشكال
هاي طراحي و توليد نرم افزاري ويژه نگارش با توانايي شناسايي و رفع خطا

ويرايشي و دستوري مي تواند راهي باشد براي كمك به قاضي در انشاي  ،نگارشي
  .رأي و سرعت و سامان بخشيدن به تنظيم دادنامه



                اده، محمدحسين بساكز حسن بساك، مريم سعادت
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ي بلند  ها دستگاه قضايي در كنار توجه به آمار كمي با طراحي و تصويب برنامه
بحث مدت و نظارت بر حسن اجراي آن مي تواند آراي دادگاهها را از جهت مورد 

به صورت دوره اي ارزيابي و رتبه بندي كند ؛ با معرفي برترينها و تشويق شايسته 
  . براي بهبود كيفي آرا نيز ايجاد انگيزه كند  صادركنندگان

ارتباط مؤثر صاحب نظران و استادان زبان و ادب فارسي و حقوق در رفع 
توسعه قلمرو هر دو به ويژه اصالح منابع آموزشي و  ،هاي ادبيات حقوقي نابساماني
 ،نظم ،تواند كارساز باشد؛ تا در سايه اين تالشهازمينه گسترش عدالت زبان مي

  .م آيدي ملي و جايگاه دستگاه قضا فراه ها حفظ سرمايه ،احقاق حقوق مردم
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