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 ه چکید

جهت آگاهی    ، طلبد تا ها و تکالیف مردم میها، آزادیدنبال آن تعیین حق ه اصل حاکمیت قانون و ب
اما صرف انتشار قانون    .ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد از این حق 
ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه الزم است تا محتوای قانون نیز حق  مردم را از

رغم  به  که  فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته استقابلبرای مردم 
به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقاِل دقیق منظور    قانون  آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد

آوری  برای جمع  است و تحلیلی  و    رویکرد پژوهش توصیفی  .فهم باشدقابل، برای مردم نیز  گذارقانون
ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم  های تحقیق از روش کتابخانهداده 

ابهام  عوامل  دو گونه  ابهام ) زا  قانون  و غیرزبانیعوامل  زبانی  زب   (زای  دارد. عوامل  انی همان  وجود 
هم در  که  هستند  نگارشی  ب  ۀ عوامل  حقوقیهمتون،  متون  الزم   ، ویژه  مینیز  عوامل  الرعایه  باشد؛ 

شود. در  می...  ی پراکنده وگذارقانونی،  گذارقانونغیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع  
فلسف به  توجه  با  گفت  باید  حنهایت  اۀ  برای  تکلیف  و  حق  ایجاد  همانا  که  است  قوق  جامعه  فراد 

گرچه نباید استفاده از   ؛طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشندمی 
قرار دهد و ابزار   تأثیرنویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت  معیار و ساده  زباِن 

 د.های قانونی را فراهم کن سوءاستفاده
 زای قانون، علم حقوق، زبان حقوق بر فهم قانون، عوامل ابهام  حق: واژگان کلیدی
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 مقدمه
برخی از موضوعات   اما  ،مبتنی بر قانون همیشه برای انسان مطلوب بوده است  حیات اجتماعِی 

برقراری   ۀاگرچه الزم این علم بوده است. ۀعلما و فالسف ۀحقوق همواره مورد مناقش سفۀمربوط با فل
اما    . تبعیت فرمانبران، بلکه برخالف گذشته، تبعیت فرمانروایان از قانون است  اتنهنه  نظم در جامعه

انگیز در اجرای قانون و تبعیت از آن فهم آن است. بنابراین همواره این دغدغه  یکی از مسائل مناقشه
ایان روند که برای فرمانبران و فراما نها یا شرایطی داشته باشویژگی  بایدوجود داشته است که قوانین  

 اما فهم قانون به چه معنی است؟  .مطلوبی اجرا شود نحوبهفهم باشد و قابل
دیدگاه ظهور  و  با  دکارت  پوفندرف،  چون  دانشمندانی  نظریات  جمله  از  و  خردگرایی  های 

خصوص گروسیوس مبنی بر اینکه حقوق محصول عقل بشر است و اینکه حقوق از دستورهای  هب
قواعد صرفًا اجرای دستورات خداوند نیست، بلکه هدف اجرای    عقل عملی است و هدف از وضع

که قواعدی است  هاست، همواره این مسئله نیز مطرح بوده  عدالت و برقراری نظم در روابط بین انسان
  چندهرفهم باشد.  قابلای باید نگارش یابد که برای عموم مردم  گونهشود به که با عقل انسان وضع می

. این اندورزیده تأکیدبودن آن برای مردم فهمقابلای دیگر نیز بر دقت قانون بیش از در مقابل آن عده
بهتر و عادالنه برای اجرای  بودند که  قوانین  افراد معتقد  باید  قوانین  بسیار دقیق نوشت. گرچه  را  تر 

به غیرقطعیعده قائل  نیز  در صدورای  بازگذاشتن دست قضات  قانون جهت  با رأی    بودن    مناسب 
می پرونده  هر  )باشنوضعیت  به  (Bradly, 1986: 2د  مبهمو  به  قائل  توسط نوعی  قانون  نویسی 

می  گذارقانون بنابراین  در  هستند.  را  کلی  دیدگاه  دو  کرد:    خصوص توان  متمایز  هم  از  قانون  فهم 
قانون  داند و دیدگاهی که دقت در نگارش  قانون می  ۀ اجرای عادالن  ۀدیدگاهی که فهم قانون را مقدم

 داند، هرچند این دقت در نگارش سبب دشواری در فهم آن شود.اجرای عادالنه قانون می ۀرا مقدم
ایران   عصر    چندهردر  به  )یعنی  پیش  قرن  یک  حدود  به  آن  امروزی  معنای  به  قوانین  ظهور 

موضوعه  عطف و شروع تولید و اجرای قانون    ۀتوان این دوران را نقطگردد و میمظفرالدین شاه( برمی
گذاری مجتهدین از قرن چهارم به بعد در قالب فتوا و اقتباس  دانست، ولی سهم قواعد شرعی و قاعده

 که قواعد فقهی به زبان عربی نگاشته شده  آنجا  توان نادیده گرفت. ازرا نمی  هاآن   قوانین موضوعه از
را در جهت فهم قانون برای ، ورود الفاظ و عبارات عربی به زبان حقوقی ایران مشکالت فراوانی  است

استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در قالب ترجمه و تقلید از    ، عالوههکند. بافراد عادی فراهم می
اصطالحات نامأنوس    شده و سبب ورود  انجام   برداریگرته  صورت بهقوانین کشورهای دیگر که بعضًا  
فهم بودن نگارش قانون و امثال آن بر ابهام و غیرقابلۀ  و همچنین نحو  به زبان حقوقی ایران شده است

عام،    ۀهر قاعد  بلکه در  ، در قوانین مصوب مجلس نیست  زبان حقوقی افزوده است. این ابهام صرفاً 
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الزم  و  رویه،  کلی  وحدت  آرای  تا  گرفته  اساسی  قانون  از  حتی  از  االجرا  و  دولتی  مقررات  جمله 
 شود. نیز مشاهده می  ، مصوبات مراجع محلی

بودن قانون )اعم از عام و فهم قابل سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که در تعارض بین اصل  
و اصل دقت   ، 1در قالب حق مدنظر قرار گیرد   باید منبع حقوق برای عموم که    ترین مهم   عنوان به   ، خاص(

صوص با توجه به اینکه تاکنون پژوهش خاصی در این خ   . مطالب حقوقی تکلیف چیست  در نگارش
تحلیلی ابتدا مبانی نظری حق بر و   در این پژوهش سعی شده تا به روش توصیفی است    صورت نگرفته 

اینکه زبان نگارش قانون   درخصوص های فیلسوفان حقوق  فهم قانون بررسی شود. به این منظور دیدگاه 
های قانون باید زبان تخصصی حقوقی باشد یا زبان معیار مورد بررسی قرار گرفته است. سپس ویژگی 

 زای قانون و راهکارهای فهم آن بررسی شده است.عوامل ابهام   مطلوب و در نهایت نیز
 مبانی نظری حق بر فهم قانون .۱

ضمن بیان مفهوم فهم قانون، از لحاظ علم و هنر بودن    ، ابرای تبیین حق بر فهم قانون الزم است ت
باید با زبان تخصصی و  مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از این جهت که آیا همانند سایر علوم می

به زبان    الزم است   ، کندکه برای مردم ایجاد حق و تکلیف می  آنجا   علمی نگاشته شود یا اینکه از
های قانون مطلوب نیز مورد تا ویژگیاست  بیین بهتر موضوع سعی شده  معیار به نگارش درآید. برای ت

 بررسی قرار گیرد. 
 فهم قانون  .۱-۱

یکی فهم نظام حقوقی و دیگری فهم متون حقوقی.   :توان در دو سطح بررسی کرد فهم قانون را می 
مبانی و اصول تشکیل پرتو فهم  در  فه  ۀدهندفهم هر نظام حقوقی  از  این غیر  م مفاهیم  آن است و 

تر ای باالتر و کلیفهم نظام حقوقی مرتبه  .طلبدموضوعه است. فهم قوانین موضوعه روشی منطقی می
حقوق است. اما فهم متون قانونی بدون درنظرگرفتن کل   ۀدهنداست و آن فهم اصول و مبانی تشکیل
فهم صحیح از یک طرف متکی بر منطق تفسیر حقوقی   ، چراکه نظام حقوقی فهمی ناقص خواهد بود

فهم قوانین   ، باشد. برای مثالاست و از طرفی دیگر در جهت مبانی و اصول کلی نظام حقوقی می
کشورمان در پرتو اصول تفسیری فقه امامیه است و البته تفسیر درست و صحیح فراتر از    ۀموضوع

نظام حقوقی    ۀدهندمل در مبانی تشکیلأاشد و با تنب  دانحقوقممکن است که فرد    باشد.همین می 
 

های  سایر حق  ۀکنندکه خود تضمین(  Structural Rights)  ساختاری  هایتوان در قالب حقاین نوع حق را می.  1
ای با همین عنوان  در مقاله  (Ozan O. Varol)  های ساختاری توسط اوزان او. وارولفردی هستند تلقی کرد. حق

در مقابل های فردی  حق   ۀکننددولت است و بیشتر تقویت  ۀشود که مرتبط با بدنهایی تلقی میحق  عنوانبه مطرح شد و  
 دولت است. 
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شراف بر قوانین نیست ولی علم به آن باعث فهم  حقوقی نظام حقوقی قائم به اِ آن را بفهمد و فهم برون 
  دان حقوقشود، بلکه  شود. البته تولید حقوق نیز صرفًا به وضع قانون ختم نمیتر آن می بهتر و دقیق

انون و گاه در مقام اصالح و ترمیم آن خود از طریق آرای قضایی و حقوقی های قنیز برای پرکردن خأل
از فقه و قواعد فقهی استدست به تولید حقوق می  )موسوی،   زند که در بسیاری از موارد برگرفته 

قاضی »  :دارد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می   167چنانکه اصل    .(14۸-149:  1391
کم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر  موظف است کوشش کند ح

قانونی دست به    «. گاه نیز برای پرکردن خألفقهی اسالمی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید
اداری و  چه در سطح سیاسی ، عملی  ۀ زند که این اصول نیز برگرفته از رویاستخراج اصول حقوقی می

از قوانین و سایر منابع    ،سطح قضایی  چه در است. بنابراین فهم نظام حقوقی و متون حقوقی اعم 
های اجرایی و  خواهد مسلط به حقوق یک کشور باشد تا آن را در دستگاهبرای کسی که می  ، حقوق

 از ملزومات است.  ، قضایی در ارتباط با مردم اجرا نماید 
تر از تسلط بر آن است و آن فهم سطحی  ای پایینکه درجهای دیگر از فهم نیز وجود دارد  اما گونه

قانون   زبان  بنابراین  نمایند.  تبعیت  آن  از  است  قرار  که  است  مردمی  برای  مقررات  و    باید قوانین 
باشد. ولی با توجه به مسائلی که دربارقابلای نگاشته شود که برای عموم مردم  گونهبه منابع    ۀ فهم 

الفاظ و اصطالحات فقهی که برگرفته از زبان عربی است وارد   ، حقوق ایران مطرح شد، خواه ناخواه
شود، بلکه تقلید از کشورهای دیگر نظام حقوقی ایران شده است. البته مسئله به همین جا ختم نمی

ت که این الفاظ و عبارات  نگارش غیراصولی قوانین بر ابهام قوانین افزوده است. اما آیا الزم اس  ۀو نحو
طور خاص را برای عموم  هعام و قوانین ب  طوربهکه در زبان معیار وجود ندارد و فهم متون حقوقی  

آوری و تحلیل  که قوانین را جمع  ، علم حقوق ۀکند وجود داشته باشد؟ نگاه اولیه به مقایسسخت می
از زبان تخصصی آن   هاآن آن، که در بیانبا سایر علوم، مانند پزشکی، نجوم، منطق و امثال  ،کندمی 

آورد که زبان وجود می  هاین ذهنیت را ب ، شودعلم آن هم از جهت دقت در انتقال مفاهیم استفاده می 
مطالب باید به زبان تخصصی باشد. اما باید گفت حقوق متفاوت از    ۀ حقوق نیز برای دقت در ارائ

اگر حقوق را    ، چراکهکرد یا فن نیز باید تشکیک    سایر علوم است. حتی در اینکه حقوق علم است 
 قطعًا نیاز به زبان تخصصی نیز برای بیان آن نخواهیم داشت. ، علم ندانیم

 . جایگاه حقوق؛ علم یا فن۱-۲
از الفاظ و    ، برای احاطه و حصول آن علم  ، طور که گفته شد متخصصین بسیاری از علوم  همان

می استفاده  علم  آن  تخصصی  چراکهنندکاصطالحات  شیو  ،  که  معلومات   ۀعلم  کسب  و  فهم 
پردازد و برای تصرف در آن اعتماد از جهان مادی است به توضیح و توصیف آن جهان مادی میقابل
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دهد. توضیحات علمی انعکاسی از واقعیات هستند که بیشتر از معارف دیگر  هایی را ارائه میشیوه 
واقعیت نیاز به زبان تخصصی دارد. اما آیا زبان حقوق که  کنند. انعکاس این واقعیات را منعکس می

توان و باید به زبان  تخصصی باشد یا می  بایدکند نیز  قوانین آن برای مردم ایجاد حق و تکلیف می
ال الزم است تا ابتدا ماهیت حقوق مورد  ؤد؟ برای پاسخ به این سکر رایج مفاهیم حقوقی را منتقل  

نظر وجود  در این خصوص بین نویسندگان اختالف  .وق علم است یا فنبررسی قرار گیرد که آیا حق
حقوق را کشف و   ۀوظیف  ، چراکهاجتماعی معتقدند که حقوق علم استدارد. پیروان مکتب تحققی

های انسانی حکومت دارد و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی ند که بر گروهنداقواعدی می  ۀمطالع
(. اما فن  70:  13۸7حاکم بر رویدادهای اجتماعی است )کاتوزیان،    و قواعد  هاآن   و سیر تاریخی

( و به معنای فرع  ۸02:  13۸6  که خود به معانی مختلف، از جمله گونه، نوع، قسم، هنر )عمید، 
فرِع علم است؛ فِن فرعی ممکن است از  چیزی آمده است، متفاوت با علم است. از جمله اینکه فن  

  .انداینکه خواص اعداد، حساب، هندسه و جز آن فروع علم ریاضیات  مانند  ؛فرعیات یک علم باشد
مانند اینکه فن شعر ترکیبی از علوم قافیه، عروض، زیباشناسی،    ؛یا اینکه از فرعیات چند علم باشد

که علم مربوط به    این دو نیز متفاوت از هم است. در حالی  ۀبیان، بدیع و علوم دیگر است. مقول
بر علمکشف است، فن مربو به هنر است. برخی عقیده  بر فن ط  بودن  بودن حقوق و برخی عقیده 

حوصل از  خارج  عقاید  این  تفصیل  دارند.  این  ۀحقوق  وجود  با  است.  نظریات    ، بحث  از مجموع 
که ایجاد قواعد حقوقی تنها در مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت    کرد توان استنباط  می 

ها و آرمان خاص نیز الهام  کردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفحکومت   ندارد و دولت در هنر
مربوط  ۀبین مرحل بایدتر، دقیق طوربه توان گفت حقوق هر دو جنبه را داراست.گیرد. بنابراین میمی 

طرز استفاده از آن قواعد تمایز قائل شد. به عبارت    ۀکشف قواعد و مرحل  ۀ به کاوش و تحقیق دربار
مبانی و ریش  ۀمرحل  ، دیگر تدوین و همچنین تجزیه و تحلیل  قواعد  ۀتحقیق و  علم محسوب    ، آن 

برند فن است. کار می  های که دادرسان و وکال در مقام فصل یا دفاع از دعوی بشود و در مرحلهمی 
نه  در تهیه و تدوین قواعد حقوقی    ، چراکهتقل از هم دانستتوان این دو مرحله را مسنمی  چندهر
ریشه و   هتوانند بتفاوت بود و نه مجریان این قواعد می ها و نیازهای اجتماعی بیتوان به واقعیتمی 

اطالع باشند. بنابراین بررسی و تحلیل قوانین نیز مانند سایر علوم و هنرها  مبانی اصول حقوقی بی
 خود به کار برند.  جای بهان باید آن را بدانند و دانحقوق قواعد خاص دارد که

رسد که تجزیه و تحلیل و تدوین قوانین حداقل در بخشی علم  بنابرآنچه گفته شد به ذهن می
زبان    ، چراکهزبان علمی و متمایز از زبان رایج بین عموم مردم باشد  بایدزبان آن نیز    ، است و به نظر 

دقیق باشند الزم است با الفاظ و عباراتی بیان شوند    بایداست. این معانی چون  ابزاری برای انتقال معن 
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شده طوری بردهکارهطلبد که الفاظ و عبارات بدقت در انتقال معانی می ،که دقیق باشند. برای همین
باشد که معنای مدنظر بین علمای همان علم را منتقل کند. به همین مناسبت احتمال دارد که الفاظ  

فهم نباشد یا اینکه الفاظ و اصطالحات  قابلو عبارات رایج بین علمای یک علم برای عوام و سایرین 
شود غیر از معانی  ولی معانی که از طریق آن منتقل می  ،هایی باشد که بین عموم نیز رایج استهمان

از بعد دیگر بنگریم در    شود که حقوقمشخص می  ،مدنظر در زبان معیار باشد. اما اگر مسئله را 
بودن قوانین و مقررات برای  فهمقابلمفهوم تحلیل و بررسی قوانین همانند سایر علوم نیست. لزوم  

زبان حقوق در مقایسه با زبان سایر علوم    درخصوص های دیگری  تا دیدگاهاست  عموم باعث شده  
 . نظر ندارندهمگی علما در این خصوص اتفاق چندهربیان شود. 

 انون؛ زبان معیار یا تخصصی. زبان ق۱-۳
دربارۀ اینکه زبان حقوق مانند سایر علوم باید تخصصی باشد یا اینکه باید به زبان معیار بیان  

 سه نظریه وجود دارد: ، شود
برخی از اندیشمندان علم حقوق معتقدند که    :بودن زبان قانون نزدیک به زبان عامیانه  الف(

قوانین )حقوق(  چندهر تحلیل  و  تجزیه  و    ، علم  معین  و روش  قواعد  و  اصول  همانند سایر علوم، 
نیاز دانست، ولی زبان قانون باید  توان آن را از زبان خاص بیهای ویژه دارد و نمیمفاهیم و تأسیس

های فرعی در دلیل این امر تعدد زبان  ، 1به عقیدۀ تریزما   یک زبان فرعی در نظر گرفته شود.   عنوانبه
که زبان قوانین انگلیسی در انگلیس از زبان قوانین انگلیسی در  متون فرهنگی مختلف است؛ چنان

در نگارش    . حتی در یک جامعۀ معین، زبانی که سردفتران(Francis, 1999: 3)  هند متفاوت است
کنند متفاوت است و این دو زبان استفاده میرأی    برند از زبانی که قضات در انشایاسناد به کار می

  2تواند به زبان معیارسؤال اینجاست که زبان قانون تا چه حد می  فرق دارد. اما   گذارقانونبا زبان  
 

1. Triesma 
زباِن 2 تعریف  در  البته  اتفاق  .  در  معیار  که  است  زبانی  معیار  زبان  معتقدند  ترادگیل  برخی چون  ندارد.  وجود  نظر 

ب رود  کار میه  های مشابه بشود و در پخش اخبار و سایر موقعیت رود و در مدارس تدریس میکار میه  مطبوعات 
بر22:  1376)ترادگیل،   هم(.  میان  در  و  دارد  اختصاص  فراگیر  و  ملی  قلمرو  به  که  را  زبانی  گونه  آن  دیگر   ۀ خی 

(. برخی دیگر معتقدند زبان معیار 49:  137۸نامند )سمیعی،  کرده مشترک است زبان معیار میزبانان تحصیلفارسی 
پذیرفته   یالگو  عنوانبهزبانی    ۀای از یک جامعمالحظه قابل  زبان است که از سوی بخش  ۀشدیک گونه مدون و ثبیت

. لذا (Gravin, 1973)  پذیری و دقت یا پختگی استهایی از قبیل ثبات، انعطافرود و دارای ویژگیکار میه  شده و ب
پوشانی دارند و برخی این سه زبان را مجزا  برخی آن را به زبان رسمی و مشترک نزدیک کرده و معتقدند با یکدیگر هم 

توان گفت زبان معیار مفهومی نسبی است و زبان معیار مطلقی وجود ندارد و  نند. با وجود این می دا از یکدیگر می
 توان بین زبان معیار و زبان غیرمعیار خط فاصلی ترسیم کرد. نمی
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معیار اصلی تلقی کرده است و آن اینکه   عنوان به تریزما مالکی را برای ارزیابی زبان قانون   .نزدیک شود
معتقد  ، چراکه فهم باشدقابل الخصوص مقامات غیرحقوقی زبان قانون باید برای مقامات عمومی علی 

مقامات عمومی   برای  قوانین  اگر  مقامات  قابل است  این  یک طرف  از  نباشد،  در   فهم  قانون  مجریان 
 هیئتمشکل مواجه خواهد کرد و از طرف دیگر عموم عدم درکشان اجرای قوانین را با  و   ادارات هستند 

فهمند. و وکال و قضات نیز در انتقال زبان منصفه و غیره نیز تحت انقیاد متونی خواهند بود که آن را نمی 
شود دچار رجوع استعمال می تخصصی حقوق به زبان معیار یا زبانی که توسط موکالنشان یا ارباب 

که   یافته نیز ان آموزش دان حقوق هایی نیز وجود دارد. حتی در بین  داشت شوند و همواره سوءبرمشکل می 
نوس هستند این زبان تخصصی نیاز به توضیح و تفسیر خواهد داشت. وی به این أ با برخی از متون نام 

وجود دارد احتمااًل   هاستتواند وکیل خود باشد که قرن »این امید که هر فرد می  :واقعیت معتقد است 
به واقعیت نزدیک  باشد  فرد دکتر خود  این فرض که هر  به  ما   ۀتر است. در حقیقت در جامع نسبت 

پیچیده ن قوانی  روز  هر  می مان  بی تر  نوعی  این  و  باشوند  نیز همزمان  زبان  که  بود  خواهد   ها آن   فکری 
 (.Francis, 1999: 5) ت« تر شود. لذا نیاز به اصالح زبان قانون یک هدف اساسی اس پیچیده 

به تخصصی قائلین  قانون ب(  زبان  تخصصی  :بودن  بر  دیگر  اصرار  برخی  قانون  زبان  بودن 
ایشاندارند کلمه  .  که  جملهمعتقدند  و  را  ها  حقوقی  دستورهای  و  احکام  دریافت قابل ها  و  فهم 

وسیلمی  زبان  و  کلمه  ۀسازند  از  باید  مفاهیم  انتقال  در  است.  دستورات  و  احکام  این  و  انتشار  ها 
( را نرساند. و زبان معیار که واژگان  گذارقانون  ۀجز یک مفهوم )و آن ارادههایی استفاده کرد که بجمله

فنی و تخصصی    ۀتواند به این هدف نائل آید. بنابراین جنبآن بعضًا دارای مفاهیم متعدد است نمی
زمینهز و  سطوح  تمامی  در  دربان  قانون  که  مرحل  ها آن  هایی  درمی  ۀبه  میدان اجرا  است آید  دار 

و    .(54:  1391)موسوی،   باید مسائلی چون صالبت  قاعده،  آن  قاعده، همانند ساخت  در تحریر 
پذیری مالحظات خاص نظام حقوقی از طرف دیگر در نظر  طرف و انعطاف  استواری آن قاعده از یک

پذیر نیست. به همین خاطر در این زمینه نیز  موارد جمع هر دو هدف امکان  ۀه شود. اما در همگرفت
تفریط قانون رابطهایی دیده میافراط و  زبان  برخی معتقدند  قو  ۀ شود.   ۀبین مقنن و قاضی و حتی 

ن دقیق که اگر مت  گونهبدین  ، شناسی مهمی استسازد و منشأ آثار و نتایج جامعهمجریه را مطرح می
برخی دیگر   اما در مقابل  ، (Sunstian, 1995: 956)  در روابط حقوقی امنیت حکم خواهد راند  ، باشد

معتقدند در واقعیت برخی از موارد منفرد و اوضاع و احوال استثنایی ممکن است نادیده گرفته شود. 
شود که حق در برخی از موارد تضییع گردد. اگرچه متن نکردن به این موارد استثنایی سبب می توجه 

هایی که با امور حل دارد، ولی دست قاضی را در یافتن راه غیردقیق امنیت کمتری به شهروندان ارزانی می 
. در تعارض بین دو دیدگاه، برقراری نظم و (Maxeiner, 2007: 543)  گذارد می   سازترند بازواقع دم 
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تا نظم و امنیتی نباشد، احقاق حقوق فردی نیز تضمین  ، چراکهارجحیت دارد امنیت بر اجرای عدالت 
نخواهد شد. بنابراین زبان قانون باید تخصصی باشد تا دقت در نگارش قوانین فدای فهم آن نشود. و در 

 معنی فنی کلمات روشن نباشد، ناگزیر باید به تفسیر آن پرداخت.ا  اجر   ۀ نهایت اگر در مرحل 
ی  برخی دیگر معتقدند مطلوب است که قوانین به زبان عادی و جاری تدوین شوند    : ابین بین   ۀ ج( نظر

ناپذیر  تر در دسترس شهروندان قرار گیرد و موجب دریافت مطلوب آن شود، اما پیچیدگی گریز تا آسان 
نتیج   ، حقوقی ۀ  قاعد  است   ۀ که  اجتماعی  روابط  تعدد  و  ناممکن   ، تنوع  بعضًا  را  پیشنهاد  این  یا    اجرای 

سازد و ناگزیر از زبان تخصصی هستیم. بنابراین، وقتی که زبان معیار و روزمره برای  کم دشوار می دست 
  ۀ با توجه به سهولت استفاده و وضوح معانی آن برای عام   ، کند بیان مفاهیم حقوقی توانایی دارد و کفایت می 

، اما اگر خطر ایجاد ابهام در پیش باشد، بایسته  رد دا   تفاده از زبان فنی ترجیح کارگرفتن آن بر اس مردم، به 
 . ( 3:  1374)حبیبی،   مردم جای خود را به اصطالحات خاص بسپارد   ۀ است که زبان عام 

توان گفت حقوق متفاوت از سایر علوم است  با توجه به نظریات فوق و با توجه به دالیل ذیل می 
   کرد:تخصصی قواعد قانونی را تحریر  توان با زبانو تنها نمی

از حقوق می   ، نخست  تعریفی که  به  توجه  بر اشخاص  با  قواعدی است که  شود، حقوق مجموع 
از این جهت که در اجتماع هستند؛ لذا حقوق صرفًا کشف و تحقیق قواعد علمی نیست    ، کند حکومت می 

افراد یک جامعه    مرو حاکمیت آن بر آحاد بلکه قل   ، شود حوزۀ رواج آن صرفًا علمای حقوق را شامل نمی   و 
 فهم باشد. قابل نیز گسترانیده شده است. بنابراین قواعد حقوق باید به زبانی گفته شود که برای عموم  

هنر  قانون  ،دوم  غلیان  منظوربه   گذارقانوناما    .است  گذارقانوننویسی  حس  یک  یافته ارضای 
ها و  برای مردمان است. قانون هنجاری کلی است که حقزند، بلکه هنر او دست به وضع قانون نمی

می تعیین  را  افراد  مدنی تکالیف  موجود  این  تا  پس    کند  شود.  تنظیم  اجتماع  در  رفتارش  بالطبع 
های قانون کلی یکی از ویژگی  طوربهمخاطبش صرفًا علمای حقوق نیستند، بلکه عموم مردم هستند.  

منافع    تأمین»قوانینی که برای    ، افالطون  ۀ همگان باشد. به گفتمنافع    تأمیناین است که باید برای  
آن گونه قوانین استوار   ۀ.. و حقی که بر پای.شود، درخور نام قانون نیستند،ای معدود وضع میعده

 (. 12۸: 1370باشد الف و گزافی بیش نیست« )منتسکیو، 
متبوع خود    ،سوم  مردمان  فرهنگ  و  با وضع  باید  پدیدی دخوانهم قانون  قانون  باشد.    ای ه اشته 

)تقوایی، ش    استتاریخی است که محصول توسعه و تحوالت تربیت و فرهنگ اجتماعی جامعه  
(. زبان نیز یکی از عناصر فرهنگ اجتماعی جامعه است که در طول تاریخ توسعه و تحوالتی 25:  51

 گرفت.توان در تهیه و تصویب قانون آن را نادیده و لذا نمیاست داشته 
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مفاد آن منتشر شود و به اطالع عموم    بایدوضع شد    گذارقانونقوانین پس از اینکه توسط    ،چهارم 
کند که مفاد قوانین قبح عقاب بالبیان نیز اقتضا می  ۀاجرای آن است. قاعد  ۀانتشار قانون الزم  1.دبرس

که    چندهرقانون نماید.  تواند ادعای جهل به  به اطالع عموم برسد. پس از انتشار قانون کسی نمی
البته در شرع    .آن را روشن نساخته است   گذارقانونمفهوم »بیان« در اصل مزبور خود مبهم بوده و  

که مجازات شخصی   آنجا ولی بیشتر فقها معتقدند از .و واصل آن اختالف نظر است بین بیان صادر
رفته در قاعده را بر بیان  کارهیان« بلذا »ب  ت، که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد عقاًل قبیح اس

»عقل مستقل است در اینکه مجازات    : که آخوند خراسانی معتقد استاند. چنانواصل تفسیر کرده
س از دستیابی به چیزی که حجت و دلیل بر آن است،  أاخذه بر تکلیف مجهول بعد از فحص و یؤو م

(. بنابراین، انتشار قانون که  7:  137۸اخذه بدون دلیل است« )محقق داماد، ؤمجازات بدون بیان و م
تواند دلیل بر اطالع عموم از آن قانون فهم نیست نمیقابلکه برای عموم  است  به زبانی نگاشته شده  

 یا به عبارت دیگر »بیان واصل« تلقی شود.
های اداری برای دربرداشتن هزینه از جمله    ، عدم فهم قانون دارای آثار سوئی است   ، از طرف دیگر

ویژه ه زدن به نابرابری بساختن اتخاذ تصمیم، دامن برداری از قوانین، دشوار فهم و بهره   منظور به شهروندان  
ا  لطمه س در  و  عمومی  خدمات  از  بر تفاده  قوانین  پیچیدگی  و  ابهام  همچنین  حقوقی.  امنیت  به  زدن 

ازحد ساالری بیش و دیوان   سنگین   های اداری از جمله هزینه   ، مقامات حکومتی نیز دارای آثار سوء است
 فهم بودن. قابل در صورت غیر   ، های اداری توسط مقامات اداری و کارمندانگیری در تصمیم 

بسیاری از علمای حقوق زبان قانون بر اجرا و هدف از اجرای  ۀبنابراین، روشن است که به عقید
آنکه در اسناد و قوانین   رغمکه، به  شود این استدیگری که مطرح می  سؤالاما    گذار است.تأثیرقانون  

حق برای مردم تلقی    عنوانبهبودن را  فهمقابلحق بر فهم قانون پرداخته نشده است، اگر    ۀبه مسئل
آیا دولت    ، بایست قائل به مکلف این حق نیز باشیم و چون واضع قوانین دولت استیقاعدتًا م  ،کنیم
 . بودن آن توجه داشته باشدفهمقابلمقننه( مکلف است که در تدوین قانون به  ۀ)قو

 بودن؛ ویژگی اساسی قانونفهم قابل. ۱-۴
ویژگینظام  به  توجهای حقوقی جهان  کنار سایر مسائل حقوقی  در  قانون  داشته های  این   .انده 

بودن، قانونی  :توان به شرح ذیل نام برد گیرند را میاصول که در دو دسته اصول شکلی و ماهوی قرار می
بین معاهدات  اساسی،  قانون  با  اثربخشی،  انطباق  و  کارآمدی  کلی،  اصول  اعمال  و  المللی 

الزام بودن، عملیمتناسب لنگرودیآوربودن،  )کاتوزیان،   بودنآمرانه  ، (95:  13۸4،  بودن )جعفری 
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:  1392،  ان، به نقل از کدخدایی و همکار Raz, 2012: 198-202)  بودنعام   ، (420-421:  1390
)منتسکیو،  علنی  ، (1۸9 راسخ،  Raz, 2012: 50-57)  بودنقطعی  ، (994:  1362بودن  از  نقل  به   ،

این    سترسی.هماهنگی، سادگی، وضوح و قابلیت د  ، صالحتصویب توسط مرجع ذی  ، (21:  13۸5
میویژگی اما  دارد،  ادامه  ویژگیها  از  یکی  گفت  قابلتوان  قانون  اساسی  برای  فهمهای  آن  بودن 

خود را در قالب عبارات و    ۀاراد  گذارقانونشهروندان است. لذا منطقی خواهد بود که انتظار برود  
 (.310: 13۸1)هابز، کند دور از هر گونه ابهام بیان هجمالت صریح و ب

در حقیقتا  خواهد شد.  قانون  تابعان  مبهم موجب سردرگمی  قانون  منظر علمای حقوق،    ، ز 
مراد    ، چراکهتر خواهد بودشدنیاتر باشد، محتوای آن اجرتوان گفت هرچه عبارات قانون معینمی 

می   گذارقانون مشخص  بهتر  می   کردنپذیر  بینی پیشسازد.  را  شهروندان  برای  حاکمان  تواند  رفتار 
ونتسکیو طرفدار قانون ساده است  (. مFinnis, 1980: 7)  حاصل از این اصل باشد  ۀترین نتیجمطلوب 

می پیشنهاد  نماید«و  احتراز  بزرگ  عناوین  و  طمطراق  »از  قانون  (.  101:  1377)کاتوزیان،    کند 
معین تعبیر  از  هگل  میفردریک  استفاده  قانون  معینبودن  قانون  هرچه  وی  نظر  از  باشدکند.    ،تر 

(. جان فینیس از این ویژگی  359:  137۸تر است )هگل،  صورتی که هست اجراشدنیه محتوای آن ب
برد و منظور وی این است که باید معلوم باشد قانون در مورد چیست و  تحت عنوان »تعین« نام می

می   چیزیچه کندرا  تمشیت  یا  اداره  فولر ( 7Finis :1980 ,-8)  خواهد  تابع    1.  برای  اقدام  را  قانون 
انسان می  رفتار  قواعد ساختن  را یاریحکومت  قانون  به شهروندان  داند. وی هدف اصلی  رساندن 

اصول درونی   عنوانبهوی هشت اصل را    ، داند. به همین دلیل، همکاری و پیشرفت میزیستیهمبرای  
ید عام باشد، منتشر شود، وضع و اعمال قواعد معطوف به  قواعد با  :کندقانون بدین ترتیب بیان می 

فهم باشد، پیروی از قواعد نباید ناممکن باشد،  قابلگذشته باید به حداقل رسانده شود، قواعد باید  
نسبتاً  زمان  طول  اعالم   در  قواعد  بین  و  بماند  آن  ثابت  اجرای  و  باشدخوانهمشده  داشته  وجود    ی 

(Fuller, 1978: 89-133)  وی نظر  از  محسوب  فهمقابل.  قانون  درونی  اصول  از  یکی  قانون  بودن 
بودن است. از نظر فولر، این اصل در کنار سایر  دسترس قابلشود که معادل با وضوح، شفافیت و می 

همگی در خدمت برآوردن هدف   ، های قانون، از جمله انتشار، ثبات و معطوف به آینده بودنویژگی
  ریزی قرار دارند ابزار راهنمایی شهروندان در جهت برنامه  ترینمهم  عنوانبهدر قانون    ایجاد قابلیت

(88-Fuller, 1978: 85)رال پیش  2ز .  از  یکی  آزادیشرطنیز  و  حقوق  تضمین  ضروری  را  های  ها 
قرار    بودن جرم را نقض کنند، آنچهقانونی  ۀ»اگر قوانین نادقیق و مبهم قاعد  :داندبودن قانون می واضح
 

1. Fuller 

2. Rawls 
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دهیم نیز نادقیق و پوچ خواهد بود. در اینجا مرزهای آزادی مبهم و    انجام   است در وضعیت آزادی
که  نامعین اندازه  آن  تا  و  اِ   گونهاین اند  از  معقول  و هراس  ترس  بند  باشد،  در  را  آزادی  آزادی،  عمال 

نیز معتقد است که اگر شهروندان نتوانند قواعد حقوقی حاکم  1(. متیو363: 13۸7)رالز،  «کشدمی 
دقتی در تدوین  »... بی  : مرج حاکم استوحق دارند که بپندارند هرج   ، بر خود را بشناسند یا درک کنند 

قانون روب با  ناگهان  برای شهروندی که  آن  ابهامات در شرایط اعمال  قانون و  رو  هقوانین و محتوای 
رز نیز معتقد    (.135:  1391)متیو،    «تحمل نیستقابلکند که گاهی  وقی ایجاد میشود ناامنی حقمی 

نخست مردم باید تحت   :این مفهوم یافت ۀاست که معنای حقیقی حاکمیت قانون را باید در دو جنب
نحوی باشد که امکان راهنمایی برای  قانون باشند و از آن تبعیت کنند و دوم اینکه قانون باید به ۀسلط 

از قانون تبعیت می مر از آن آگاهی داشته باشددم را فراهم کند. فرد زمانی  الزم  یعنی اگر    ؛کند که 
باید قابلیت راهنمایی رفتار تابعان خود را داشته باشد. قانون باید    ، قانون مورد تبعیت قرار گیرداست  

 (.396: 13۸۸به شکلی باشد که تابعان توان فهم و اقدام بر طبق آن را دارا باشند )رز،  
پردازان بومی نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای  های نظریهتعیین قانون در نوشته   لزوم روشنی و

  ؛ کاری  انجام  قانون خود راهی است برای  ، نمونه به نظر کسروی، از نویسندگان عصر مشروطه ایران
می قانون الزم است  برای فهم عمو  (.145:  134۸سره باشد)کسروی،  پس این راه باید راست و یک

ابهام  ابهام   زا در متن پرهیز شود. در زیر از کاربرد عوامل  ابهام عوامل  زای  زای قوانین، شامل عوامل 
 شود. زبانی و غیرزبانی، بررسی می

 زای قوانین.عوامل ابهام۲

زای قوانین، در این مقاله به دو عامل زبانی و غیرزبانی خواهیم با توجه به گستردگی عوامل ابهام 
های زبانی و پرداخت. در عین حال باید توجه داشت که احتمال دارد عوامل دیگری نیز در ایجاد ابهام 

پرداخته نشده است. عوامل متعددی منجر به ابهام قوانین   ها آن   غیرزبانی مؤثر باشند که در این مقاله به 
 .کرد زای زبانی و غیرزبانی تقسیم  را در دو دسته عوامل ابهام   هاآن   ترین مهم توان  که می  شوند می 

 زای زبانی قانونعوامل ابهام. ۲-۱
از یکی  قوانین  تدوین  مهم  وظایف   در  که  بسیار  که    گذارقانونی  است  قواعدی  یافتن  دارد 

این مهم باید از سایر علوم اجتماعی، مانند  ها را در روابط اجتماعی ارائه دهد. در  حلترین راهعادالنه
و حتی از تجربیات کشورهای دیگر یاری    شناسی، تاریخ، علوم سیاسی و اقتصادیاخالق، جامعه

(. این امر خواه ناخواه موجب ورود الفاظ و اصطالحات علوم دیگر  73:  13۸7خواست ) کاتوزیان،  

 
1. Bertrand Mathieu 
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بردن به قواعد مفید کافی نیست، پی  ، طرف دیگریا حتی الفاظ بیگانه به زبان حقوق خواهد شد. از  
ای صریح باشد اندازه فهم باشد. باید بهقابلبلکه قواعد حقوقی باید به زبانی گفته شود که برای عموم  

به اوضاع توجه  به وی مجال  تردید نسازد و در عین حال  آن دچار  را در اجرای  احوال وکه دادرس 
خاص هر دعوی را بدهد و راهی برای اجرای عدالت بازگذارد. بنابراین در نگارش قانون ناچار از  

د دارد: برخی معتقدند  شناسی هستیم. اما در تعامل میان زبان و حقوق سه دیدگاه وجوتوجه به زبان 
کند. برعکس  فراهم می  های زبانیهای مرتبط را برای تحلیلموضوع اصلی زبان است و حقوق داده 

حقوقی و عملکرد آن    فرایندبرخی دیگر حقوق عنصر اصلی است و زبان تنها وسیلۀ فهم  ۀ  به عقید
در نظام حقوقی   برای بررسی  ابزا  عنوانبهنظام است. برخی دیگر معتقدند که زبان  های  فرایندری 

 :Mellinkoff, 2004)کند  های اجتماعی یا مقتضیات فرهنگی عمل میالعملشناسی، عکسروان

توان نقش زبان را در نگارش حقوقی نادیده گرفت.  رسد نمی. دیدگاه غالب هرچه باشد، به نظر می (4
 شود:برخی از مشکالت زبانی قوانین در ادامۀ مقاله بررسی می 

اگر  ال صورت  این  در  باشد.  داشته  معنی  یک  از  بیش  لفظی  است  ممکن  قانون،  متن  در  ف( 
مدنظر  قرینه معنی  نماید که کدام  باشد که روشن  نداشته  ابهام    گذارقانون ای وجود  به  لفظ  است، 

مثال خود    عنوانبهفهم متون قانونی دقت و شفافیت معنایی است؛    ۀدر صورتی که الزم  .گرایدمی 
رود. معنای خاص آن قوانین مصوب مجلس است  کار می  هنون« به دو معنی عام و خاص بلفظ »قا

اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات  )  االجراو معنای عام آن تمام قواعد عام، کلی و الزم 
  بماسبقعطف  خصوص  درقانون مدنی    4  ۀ (. ماد5-7:  1393خمسه،  علیاست )حاجی  (دولتی
د که  کرتوان استنباط  لذا می   ، قانون و استثنای آن است. اگر آن را قانون به معنای عام تلقی کنیم نشدن  

تسری به گذشته است و اگر قانون به قابلمقررات دولتی با شرط وضع مقررات خاص در آن مصوبه  
 مجلس است. ۀ این اختیار صرفًا بر عهد ، معنای خاص آن باشد 

شود، ابهام نحوی است. بدین مفهوم که گاهی به  ها دیده میقانونب( ابهام دیگری که در برخی  
های بیگانه )در عبارات  نحو زبان  تأثیرجایی یا حذف ارکان جمله، حروف اضافه و حتی  دلیل جابه

شده در قوانین  مشکالت نحوی مشاهده  ترینمهمگراید.  ای( معنای جمله به سمت ابهام میترجمه
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(؛  152:  13۸5جای ضمیر )جانزاده،  . حذف یا کاربرد بی3؛  2. ایجاز 2؛  1. اطناب 1  اند از:عبارت 
.  6  ؛(13۸9:47نیا،  . ارجاع ضمیر به مابعد )کریمی5  ؛(63:  139دلیل )نیکوبخت،  . عطف بی4

بی )جانزاده،  حذف  اضافه  حرف  وصفی7(؛  157و    150:  13۸5دلیل  فعل  )نیکوبخت،    .کاربرد 
به معنای حروف  9(؛  75:  1393عل )نیکوبخت،  ف   ۀقرین. حذف بی۸(؛  67:  1393 توجه  . عدم 

 .3افعال زبان فارسی اضافه در
شود، کاربرد استعاره، مجاز و کنایه  ج( یکی دیگر از مواردی که سبب ایجاد ابهام در قانون می

 رسیدنثمراست. گاهی در متون حقوقی عباراتی وجود دارد که دارای معنای ثانویه هستند؛ مانند »به
 (. Wydick, 2013: 5) تعهدات«

شود. این نوع  د( ورود الفاظ و اصطالحات بیگانه عامل دیگری است که سبب ابهام قانون می
 شود:دلیل وجود دو گرایش عمده ایجاد میابهام در قوانین ایران معمواًل به 

بیعربی.  1 ابهام   ترین مهمشک  نویسی:  ایران، عربی  زاعامل  قوانین  فهم  )نیکوبخت،  در  مآبی 
های  کتاب  ۀافراطی از واژگان و ترکیبات زبان عربی در قوانین است. در هم  ۀ ( یا استفاد113:  1393
فارسی  نویسی، فارسی دستبه  یا  معادلسازی  ترکیبکم  برای  و  یابی  نامأنوس  اصطالحات  و  ها 

  ؛15۸: 13۸5جانزاده،  نک:عربی توصیه شده است )ها و اصطالحات زبان بیگانه، از جمله ترکیب
پژوهش55:  13۸2معروف،   مطابق  حدود  انجام   های (.  فارسِی   درصد40شده  واژگان  روزمره    از 

 
  ، (116:  13۸5  جانزاده،)  است  ی طوالن  اریبس  یهاجمله  در  مطالب  انیب  و یسیدرازنو  جیرا  یزاابهام   عوامل  از  یکی.  1
 یابتدا  میمفاه  مخاطب   ارتباط،   صورت   در  ای  است  نامربوط  آن  یابتدا  با  عمالً   جمله   یانتها  موارد   یبرخ  در  که  ینحوبه

  شده  ذکر  یمختلف  یهاگونه   اطناب  یبرا.  کندینم  درک   یدرستبه  را   جمله   کل   یمعنا  است و   کرده  فراموش   را  جمله
 ی هاقول نقل   ای  ذکراستشهاد  ربط،   حرف   ای  موصول   دو  آوردنی درپ ی پ  ۀواسطبه  مرکب  ۀجمل  در  اطناب  جمله   از  است؛
  شود یم   دهی د  یقانون  مواد  متن  در  شتریب  آنچه  اما   ؛ (۸۸:  1393  کوبخت،ین)  افعال  تکرار   و  تتابع  و  جمله  انیدرم   متعدد
 بر  یاده یفا  تنهانه که  است پرداخته مطلب کی تکرار به فراوان طوربه  ینادرست روش  با گذارقانون  که  است ممل اطناب

 یاسالم  مجازات قانون در اقرار نفوذ طیشرا مثال عنوانبه . است شده زین قانون در ابهام موجب بلکه ،ستین مترتب آن
 آن   طیشرا  و  موارد   نی ا  است  یضرور که  بود  شده  تکرار  233  و  199  ، 1۸9  ،169  ،154  ،136  ،116  ،69  مواد  در  سابق

 (. ۸9: 13۸3 ه،یجورکو یمحمد ) شود انیب قانون ماده کی ضمن در
  وضوح   ای  یدگیچیپ  به  بسته  چراکه،  باشد  ابهام  عامل  و  یمعن  افتیدر  مخل  تواندیم   زین  جازیا  اطناب،  مقابل  در.  2

  کمتر   و  کند  یکوتاه   مطلب  انیب  در  سندهینو  اگر  است؛  الزم  آن  در  مندرج   میمفاه  انتقال  یبرا  حیتوض  از  یحداقل  مطلب
 شود یم  مخاطب فهم در ابهام سبب امر نیا دهد، حیتوض را مطلب لزوم زانیم  از

 و  «یاسیس ،یمذهب  رجال» را شوندگانانتخاب  طیشرا   ازیکی  یجمهوراستیر انتخابات قانون 35 ۀماد مثال یبرا . 3
 . هستند   االصلی رانی ا  یکسان  چه  نکهیا  ای  توانندیم   هم  زنان  ایآ  ستین  مشخص  که  است  کرده  مقرر  «بودناالصل ی رانیا»
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ویژه  هاما این میزان در متون اداری، تخصصی و ب  . (Davis, 2006 & Perry, 2005)  عربی هستند
 یابد.افزایش می درصد۸0فقهی و حقوقی تا 

ویژه قوانین مربوط به نهادهای مالی و اعتباری جدید هنویسی: در مورد قوانین جدید، ب( فرنگی 2
های اجتماعی  های جدید )مانند رایانه، اینترنت، شبکهها و مانند آن( و تکنولوژی )نظیر بورس، بانک

نسه،  واژگان و اصطالحات عربی از واژگان و اصطالحات فرنگی )انگلیسی، فرا   جایبهو مانند آن(  
شود. نکتۀ دیگر اینکه منشأ بسیاری از این کلمات انگلیسی و فرانسوی خود  ( استفاده میو...آلمانی  

ای که یکی از دالیل ابهام و پیچیدگی زبان حقوقی کشورهای انگلیسی التینی و یونانی هستند؛ به گونه
 :saint Louis, 2012) ن است  با الفاظ و عبارات التی   ها آن   زبان نیز آمیختگی زبان حقوقیو فرانسوی

ه  ای بو نشریه  1شناسان دادگاه«المللی زباننام »انجمن بینه  ای ب. در این زمینه سازمان حرفه(1283
 سیس شده است. أت 2المللی سخنرانی، زبان و حقوق«بین ۀمجل»نام 

و اشتراک لفظی است. بدین مفهوم که گاهی   ترادف  ، هـ( از جمله دیگر مشکالت زبان حقوق
رود؛ برای مثال مفاهیم »جان و روح،  معنی به کار میبرای یک مفهوم واحد دو لفظ مختلف اما هم

های مختلف  »نفس« در بافت   ۀ»نفس« جمع شده است؛ لذا کاربرد کلمۀ  تن، فرد« همگی در واژ
ابهام  )کریمیبسیار  بود  خواهد  مقابِل 126-135:  13۸9نیا،  زا  در  می  (.  لفظی  توان  اشتراک 

یافتنمونه نیز  معنایی  اشتراک  از  واژه  ؛هایی  مثال  »تعدی«  برای  و  »تجاوز«  کلی   صورت بههای 
 زاست. های مشابه ابهام در بافت هاآن تواند دارای یک معنا باشد که کاربرد می 

باشد.  گیری زبانی میوام   ۀپیچید  هایفراینداست که یکی از    3برداریزای دیگر َگرتهو( عامل ابهام 
های  شود و برای هریک از کلمهدهنده تجزیه میوام   زباِن   ، صورت ترکیبی یا اصطالحاتفراینددر این  

زبان وام  در  یا اصطالح یک معادل  ترکیب  داده میآن  قرار  زبان وام   شود و عبارت  گیرنده  گیرنده به 
این  می  ترجمه دا  فرایندشود.  مختلفی  گرته  ؛ رد انواع  اصطالحاتاز جمله  جانزاده،  نک:  )  برداری 
برداری معنایی و نحوی  (، گرته106:  1393برداری واژگانی )نیکوبخت،  ، گرته(104-114:  13۸5

 (. 104-114: 13۸5)جانزاده، 
معادل اصطالح،  مفهوم  در  تغییر  به  قوانین  در  مبهم  موارد  از  برخی  توضیح   جایبهیابی  ح( 

 (.156: 13۸5گردد )جانزاده، ذهن بازمیازاصطالح و ساختن اصطالحات دشوار و دور 
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دلیل فاعل یا ذکر فاعل به همراه فعل مجهول نیز  جا از فعل مجهول و حذف بیهناب  ۀ ط( استفاد
 (. 74: 1393ابهام در جمله شود )نیکوبخت،  تواند سببمی 

برعکس ابهام واژگانی که ابهام در قانون ناشی از وجود یک واژه در جمله    :ظ( ابهام ساختاری
شود )اماموردی،  است، در ابهام ساختاری ترکیب واژگان با هم و ساختار آن موجب بروز ابهام می

1395 :222 ) 
تقسیم  از  ناشی  ابهام  گاهی  م ی(  تقسیم بندی  ذات  اگرچه  است.  قوانین  در  در  وضوعات  بندی 

بندی ممکن است حمل بر تمام اقسام نشده و یا  تقسیم   سازی و فهم احکام کاربرد دارد، اما بعضاً ساده 
مانده است و امثال آن و این  از اقسام باقی   یک کدام و روشن نباشد که مراد    اینکه یکی از اقسام نفی گردد 

 ( 146:  1392اماموردی،    و   مقدم برداشت ناصواب از قانون شود )صادقی   و بعضاً ر  ت باعث سردرگمی بیش 
 زای غیرزبانی .عوامل ابهام۲-۲

زا نیز در قوانین نیز وجود دارند که با توجه عالوه بر آنچه در باال ذکر شد، عوامل غیرزبانی ابهام 
بحث است. از عوامل   ۀمطلب تفصیل آن خارج از حوصل  ۀبررسی آن از منظر حقوقی و اطال  ۀبه سابق

آن   تدوینصعوامل شخ  هتوان بمیمهم  از   ۀ قانون در مرحل  ۀ کنندی مقام  اشاره کرد.  قانون  نگارش 
: 1395باشند )اماموردی، آن می  صادیقمباری و تشتت فکری از بندوگری، بیدقتی، ناشییجمله ب

و در    1ی پراکنده گذارقانون(،  11-31:  1393خمسه،  علمیی )حاجیگذارقانون(. تعدد مراجع  219
صورت هحد قوانین و مقررات بازنتیحه تورم قوانین در یک حیطه یا موضوع و همچنین افزایش بیش

و قوانین و    است   تر شدهروابط اجتماعی افراد نیز پیچیده  ، کلی است. همراه با پیشرفت و تکنولوژی
یابد. طبعًا فزونی قوانین و مقررات می  و فزونیشود  می تر  نیز پیچیده  مقررات حاکم بر روابط مردم 

کند.  کم بسیار دشوار می قواعد و مقررات در یک جامعه را اگر نگوییم ناممکن، دست  ۀآگاهی از هم
رئیس جمهور فرانسه در    ۀقانون دارد اصاًل قانون ندارد یا به گفت  هزارملتی که چهل  ، بالزاک   ۀ و به گفت

 (. 94 :1391کشد« )متیو، »زیادی قوانین قانون را می ، 1995ماه مه  19سخنرانی خود در 
 ها حلراه .۳

 شود:های زیر پیشنهاد میحلراه هاآن فهم شدنقابلبرای حل مشکالت زبانی قوانین و 

 
  د ی جد  مفاد  الحاق  و  نیقوان  به  مکرر  یهاه یاصالح  ویژهبه   متعدد  و  یمورد   یگذارقانون   ی معنا  به   پراکنده  یگذارقانون .  1
  االجرا الزم   یحقوق  قواعد  به  مردم  آسان   یدسترس   و  یحقوق  نظام  یسازگار  و  ت یکل  حفظ  ۀدغدغ  بدون  نیشیپ  نیقوان  به

 . (15۸: 1394 زاده،ی مهد و یریمالم مرکز) است
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ی زبان حقوق با زبان  خوانهم. 2؛ های زایدافراط در کاربرد الفاظ دشوار و پیچیدگی . پرهیز از 1
. عدم کاربرد الفاظ و اصطالحات  4  . عدم کاربرد الفاظ و اصطالحات قدیمی و مهجور؛3  روز؛

 سازی برخی اشکال و صور ارتباط و ابالغ پیام. . ساده4 بیگانه؛
یا با تعریف قانونی    بایدباشد یا معنای آن واضح نباشد،    در مواردی نیز که کلمه چند معنی داشته 

نبودن واژه را برطرف کرد یا اینکه با توضیح اضافی منظور را مشخص ساخت یا  کلمه ابهام و واضح
الزمۀ رعایت موارد   (.14:  1374توان با برگزیدن تعبیر جدید معنا و مراد را گزارش کرد )حبیبی،  می 

 . سازی قانون استرسانی و التزام به قوانین و نهادهای محافظ مفهوم روزسازی، بهباال فعال
 سازی قانون قوانین محافظ مفهوم .۳-۱

زبان مادری در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق   الف( کاربرد زبان فارسی: حق بر آموزِش 
های  اقلیتمتعلق به    4  ۀماد  3و    4حقوق زبانی، بندهای    ۀبشری مثل منشور زبان مادری، اعالمی

المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین   27  ۀحقوق کودک، ماد  30  دۀقومی، ملی، زبانی، مذهبی ما
زبان »  :دارد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مقرر می  15قرار گرفته است. اصل    تأکیدمورد  

«  .  و خط رسمی مردم ایران فارسی است. اسناد، مکاتبات،کتب درسی باید به این خط و زبان باشد... 
های محلی و قومی در مطبوعات دارد که استفاده از زبان  تأکیدقانون اساسی    15اصل    ۀهرچند که ادام

ررات در کل کشور که قوانین و مق  آنجا  های گروهی در کنار زبان فارسی آزاد است، ولی ازو در رسانه
 باید به زبان فارسی زبان رسمی کشور نوشته شوند.گیرند، لذا می مورد استفاده قرار می
دارد، الزم است تا حد   تأکید بند قبل که بر کاربرد زبان فارسی    تبع به های بیگانه:  ب( منع ورود واژه 

و مقررات جلوگیری شود  قوانین  به  نیز  بیگانه  از ورود اصطالحات  نیز  امکان  راه  این   گذارقانون . در 
از جمله وضع قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه  ؛ کشورمان نیز اقداماتی داشته است 

 ۀنام توسط دولت وضع شده است(. قانون و آیین   137۸آن در سال    ی اجرای ۀ  نام که آیین   1375)مصوب  
شده در    رغم ایرادات ذکر به مزبور تنها در جلوگیری از الفاظ و اصطالحات جدید وضع شده است و  

 اند به رسمیت شناخته است. که از گذشته وارد زبان فارسی شده   را   هایی نامه واژه آیین   4  دۀ ما 
 سازی . نهادهای محافظ مفهوم۳-۲

، الزم  است شده بینیپیشسازی برای مفهوم عالوه بر اینکه در قوانین موضوعه ایران راهکارهایی 
نگارش    که در قانون اساسی  آنجا   است تا نهادهایی نیز تضمین اجرای این قوانین را بر عهده گیرند. از

(، استفاده از الفاظ و اصطالحات غیرفارسی با قانون 15قرار گرفته است )اصل    تأکیدفارسی مورد  
ها و لوایح متعددی را به استناد به اصل  ورای نگهبان طرح اساسی کشور مغایرت دارد. در عمل نیز ش

 24453/30/۸6  ۀشمار  ۀ»لیزینگ« در نظری  ۀاز جمله ایراد به استفاده از واژ  ؛ایراد گرفته است  15
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  ۀماد  1مسکن که )بند    ۀساماندهی و حمایت از تولید و عرض   ۀالیح  درخصوص   2/10/13۸6مورخ  
داخلی مجلس   ۀنامدر طرح اصالح موادی از قانون آیین   «»فراکسیون  ۀکارگیری کلمه(. ایراد به ب14

و    (1393  فتحی،   :کن)  (26/۸/1390مورخ    44514/30/90  ۀ شمار  ۀ)نظری  4/۸/1390مصوب  
 بحث است.  ۀخارج از حوصل هاآن   های دیگر که بررسیبسیاری نمونه
ان، نمایندگان و دانقوقحقانون اساسی، کارگروهی متشکل از    15اجرای اصل    منظوربههمچنین  

اعضای فرهنگستان زبان و ادب در این فرهنگستان تشکیل شده است که وظیفۀ نظارت بر انشای  
کارگروه   این  وظیفۀ  دارد.  برعهده  را  متون وجوجستقوانین  در  موجود  بیگانۀ  کلمات  و    ی  قانونی 

 نمودن آن با کلمات فارسی است.  جایگزین
سازی قوانین و اصطالحات نباید سبب شود که متن به سمت وم البته باید توجه داشت که مفه

(. از سوی 153:  13۸5عامیانگی و آزادنویسی )کاربرد کلمات عامیانه و موهن( پیش رود )جانزاده،  
های غیرمعیار زبانی  ها و گونهها، گویشهای مربوط به لهجهها و ساختاز کاربرد واژه   دیگر باید

 (. 154: 13۸5)جانزاده،  ( نیز پرهیز شود13۸5ک: دبیرمقدم، نت )برای تعریف این اصطالحا 
  بایددر نگارش این قوانین    گذارقانون وجود دارند و    بسیاری  قوانین   مجریه نیز اوالً   ۀقو  ۀحیطدر  

به   بیشتری  باشد فهمقابلتوجه  داشته  آن  چراکهبودن  )  ۀعمد  ،  آن  ه(  یئقضاۀ  قو  برخالفمقامات 
ب  غیرحقوقی هستند خصوص قوانین کار و استخدامی که هدفشان تنظیم  هو اگر در قوانین اداری و 

ولتر    ۀهای شخصی است، در صورتی که ابهام باشد، به گفتالعملای از روابط و عکسگسترده  ۀحیط
کند و هم موجب افزایش دعاوی در این خصوص  مقامات را فراهم می  ۀسوءاستفاد  نۀهم زمی  1اولسون

ترین رشد دعاوی در این  دهد که قانون استخدام سریعنشان می   آمریکاها در  که دادهشود. چنانمی 
 .  (Saint Louis:1295) کشور را فراهم کرده است

و بخشنامهنامهها، تصویبنامهآیین  ثانیاً  قوۀ مجریههاها  قواعد   ی مصوب  اینکه  به  توجه  با  نیز 
در  االجرا میعام، کلی و الزم  نمایند، به  بسیاری موارد برای مردم ایجاد حق و تکلیف میباشند و 

شوند. مرجع نظارت بر مقررات دولتی رئیس مجلس است )اصل  معنای عام، قانون محسوب می
کارگیری الفاظ و اصطالحات بیگانه را به استناد به قانون  موارد به  لزم است قانون اساسی(. وی م   13۸

ری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه تطبیق و مراتب اصالح  یگکاراساسی و قانون ممنوعیت به
 دولت بازگرداند.   هیئتآن را به 

 
1. Wolter Olson 
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اصل   مطابق  دیگر  طرف  دادگاه  170از  مکلفقضات  تصویبها  اجرای  از  و  نامهاند  ها 
مجریه ۀ  های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قونامهآیین

خ کنند. است  گفت  ودداری  بتوان  می  ، شاید  دادگستری  قضات  مزبور،  اصل  به  استناد  از با  توانند 
به این    ، است   ای که در آن از الفاظ و اصطالحات بیگانه استفاده شدهنامهنامه یا تصویباجرای آیین

م به  خودداری نمایند و دیوان عدالت اداری بتواند اقدا   ، دلیل که از لحاظ شکلی خالف قانون است
رسد که دیوان عدالت اداری صرفًا از جهت مغایرت نظامات  به نظر می  نامه نماید.ابطال این آیین

نماید و عماًل تاکنون می  هاآن   ماهوی و عدم رعایت تشریفات شکلی اقدام به ابطال  لحاظبهدولتی  
استفاده کرده است، اقدام   ای از الفاظ و اصطالحات بیگانهنامهنامه یا تصویببه استناد به اینکه آیین

 نامه ننموده است. نامه یا تصویببه ابطال آن آیین
 . حذف تشریفات پیچیده در اجرای قانون ۳-۳

کردن اجرای  زدایی و سادهیکی از موانع فهم قانون تشریفات پیچیده در اجرای آن است. تشریفات
یکی از راهکارهای    سهم بسزایی در فهم نظام حقوقی خواهد داشت.  ، ها خصوص در دادگاههقانون، ب

ب حقوقی،  متون  فهم  نتیجه  در  و  تشریفات  مرحله حذف  در  پروند  ، دادرسی  ۀخصوص    ۀمدیریت 
  سازی های آیین دادرسی و سادهزدایی نیز به معنای ایجاد انعطاف در شیوه تشریفات  1. قضایی است 

م  ها آن  به ی که تشریفاتنحوبه  ،ادی استبا حذف تشریفات حقوقی و  گرایی مرسوم در دادرسی 
دادرسی اصواًل تشریفاتی بوده و    چندهرهای نرم و منعطف حرکت کرده یا ساده شوند.  سمت روش 

زدایی نیز از ضروریات نظام  ولی تشریفات ، (55  :13۸9بودن آن است )محسنی،  اصل بر تشریفاتی
حذف تشریفات قانونی طرح دعوی و دفاع    به معنیی حقوقی  زدایدادرسی در ایران است. تشریفات

عمال و اقدامات متداعیین و دادگاه است که ریشه در قانون دارد و از وظایف مقنن است و دیگر از اَ 
ازتشریفات به معنای  آن است که  آیین  از دادرسی و  و وسایل مادی و  بینزدایی مادی  ابزارها  بردن 

یمًا ناشی از پذیرش فناوری ارتباطات و اطالعات و ابزارهای مربوط  کاغذی دادرسی است که مستق
 . (5: 1391نژاد، )محسنی و رضایی به دادرسی و آیین آن است

این  بر  تصمیم   ، عالوه  است گیری در  برخوردار  اساسی  اهمیت  از  مسئله  این  نیز  قضایی   ، های 
که چگونگی وقایع و کیفیات و اوضاع و احوال و ادعاهای طرفین دعوی که زبان عمومی و  خصوص ه ب 

فهم برگردانده شود قابل به زبان ضروری است  کارشناس(   ۀبعضًا زبان سایر علوم است )در قالب نظری 

 
دسترسی و تبادل    منظور بهقضایی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در دادرسی    ۀمقصود از مدیریت پروند.  1

 اطالعات میان دادگاه و اشخاص مرتبط با پرونده است. 
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ات و در برگردان آن نیز باید دقت کافی به عمل آید تا منظور دیگری برداشت نشود. در تحریر تصمیم 
نیز باید کوشش شود تا کیفیات و اوضاع و احوال قضیه از اصل تصمیم مجزا باشد و ماهیت عمومی 

روشنی بیان شود و ادعاها و مستندات طرفین دعوی به شکل دعوی و چگونگی رسیدگی و شکل آن به 
بیان شود رأی  ها و استنادات حشو و زواید بیان گردند. بنابراین در آراء نخست باید استدالل جدید و بی 

نویسی و پرهیز از اطناب بدین معنی نیست بیاید. البته ساده  ، جداگانه صورت به و سپس اصل تصمیم، 
اصول   از  یکی  قاضی  باساسی  که  عادالنه  اصل  ه دادرسی  اساسی   166موجب  و )   قانون  مستدل 

باید در جای خود باقی بماند را نادیده بگیرد. همه چیز  رأی    در  ها آن   و ذکر   ( به مواد قانون رأی    بودن مستند 
امنیت حقوقی و استقرار عدالت   ، زیرا شود   نظر صرف نباید  رأی    و از ذکر علل و موجبات و مستندات 

(. و در نهایت توجه به تفاسیر 36:  1374ست )جبیبی،  ها آن   ها و وضوح بسته و پیوسته به این استدالل 
 ها آن   ز قانون از حیث اعتبار، تدوین و تنقیح منبعی بعد ا   عنوان به خصوص آرای وحدت رویه  ه قضایی ب 

 .(264:  1397)یاوری، مهرآرام،  ا حائز اهمیت است ه آن  همانند قوانین و سهولت دسترسی به 

کند  شوند و معنی الفاظ در طول زمان تغییر میکلی متون حقوقی با الفاظ بیان می  طوربهقوانین و  
کنند. در حقیقت بسیاری از  خود تبعیت می  ۀولی قضات همچنان از سنت گذشت  ، )سیالیت زبان(

شایسته  برند هرگز معنای معینی ندارند. لذا زبان قضات در صدور آراء  کار میه  الفاظی که قضات ب
به   است نماید و  تغییر  زبانی  تغییرات  با  تطبیق  متناسب  الفاظ و اصطالحات روز  با  را  عبارتی خود 
قانون،   .( saint Louis; 2012:1291)  دهند مجریان  توجه  و  مدیران  هب   مهارت  و  قضات  خصوص 

که سابقًا نیز    همان طورباشد.  اجرای قانون از دیگر راهکارها می  ۀ شناسی در مرحلبه زبان  ، اجرایی
از زبان عامه و حتی سایر زبانگفته شد زبان حقوق بی  مسائلی    ، چراکههای تخصصی نیستنیاز 

 سایر علوم از جمله پزشکی، حسابداری، مالی، مالیاتی و امثال آن است.  ۀند که در حیطشومطرح می
ابهامیو کاهش   نوعی  یرایش  و  ابهام  زدودن  و  دستوری  خطاهای  رفع  به  ناظر  زبانی  ویرایش 

ها و حذف تعبیرهای ناپسند است. ویرایش ابهامی که خود بخشی از ویرایش زبانی پیچیدگی عبارت 
بعد از تصویب نیز    اگرچه بعضاً   ؛ گیرد پیش از تصویب قانون صورت می  ۀدر مرحل  است معموالً 

اعم از تنقیح شکلی و ماهوی،    ، نقیح قوانینت  .(223:  1395شود )اماموردی،    انجام است    ممکن
: 139۸طوق،  یعنی گردآوری و تجمیع قوانین و مقررات مختلف در یک متن با ساختاری واحد )آقایی

شناسایی تعارض قوانین، شناسایی موارد نسخ )اعم از صریح و ضمنی(، تشخیص قوانینی که  ( و  3
شده  هاآن   موضوع )ماداست  متنفی  تخصصی  لغات  تعریف  و    3  ۀ،  قوانین  تنقیح  و  تدوین  قانون 

در مواقعی که با    خصوص به( و امثال آن در حل معضل ابهام  25/3/13۸9مقررات کشور مصوب  
 پراکنده مواجه هستیم کارساز است.  گذارقانوننده و ی پراکگذارقانون
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 نتیجه 
ساالر اصل حاکمیت قانون است. بدین معنی که روابط  های مردم یکی از اصول حاکم بر نظام 

در   حقوقی(  و  حقیقی  اشخاص  از  )اعم  اشخاص  قوانین   چهارچوب اجتماعی  این  و  است  قانون 
که  است  کنند. بنابراین همواره این دغدغه وجود داشته  هستند که برای مردم ایجاد حق و تکلیف می

مطلوبی نیز اجرا شود.   نحوبهفهم بوده و  قابلفرمانبران(    برای مردم )اعم از فرمانروایان و  بایدقوانین  
یت از قوانین از  تبعبههای فردی از یک طرف و تکلیف مردم  به عبارت دیگر، در جهت تضمین حق

ف آن نهادهای متعدد  مکل    که  نام حق بر فهم قانون بوده  قائل به وجود حقی ب  الزم استطرف دیگر  
وضع قانون باید وظایف اساسی چون پرهیز از افراط در    ۀدر مرحل  مقننه  ۀاز جمله قو  .دولت است 

ی زبان حقوق با زبان روز، عدم کاربرد الفاظ و  خوانهمهای زاید،  کاربرد الفاظ دشوار و پیچیدگی 
سازی برخی اشکال و  اصطالحات قدیمی و مهجور، عدم کاربرد الفاظ و اصطالحات بیگانه و ساده

اجرای قانون    ۀه در مرحلیئقضاهمچنین قوای مجریه و    را مدنظر قرار دهد.  صور ارتباط و ابالغ پیام 
قانونی    ، چراکهاین مهم را مدنظر داشته باشندمقتضی است  کنند  در تصمیمات و آرایی که اتخاذ می 

عموم   برای  زمینقابلکه  آنکه  ضمن  نباشد،  می  ۀسوءاستفاد  ۀفهم  فراهم  را  قانون    ،کندمجریان 
 . آورد به وجود می مشکالت زیادی را برای مردم 

در نظام حقوقی ایران، با ورود اسالم به ایران و حاکمیت قواعد فقهی و در نتیجه اقتباس قوانین  
بعدی از قواعد فقهی که به زبان عربی نگاشته شده بود بسیاری از اصطالحات و الفاظ عربی برای  

. اگرچه به  یدو در عین حال جلوگیری از نقص و ابهام قوانین وارد زبان حقوقی کشورمان گرد ایجاز  
اعتقاد برخی دلیل واژگان غیرفارسی و اصطالحات دشوار در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی برای 

ی با  که مردم آشنایی کاف  آنجا  نویسی قوانین است. اما ازها و فنیفخرفروشی نیست، بلکه از ظرافت
آنان   برای  لذا  ندارند،  و اصطالحات  الفاظ  و  قابلاین  نهادهای حاکمیت  بهتر است  و  نیست  فهم 

که قوانین مصوب مجلس نباید خالف اصل  مقننه این مهم را مدنظر قرار دهند. چنان ۀخصوص قوهب
اصطالحات    کارگیری اسامی، عناوین وهبه قانون ممنوعیت ب  هاآن  قانون اساسی باشد و در نگارش  15

ها قانون مزبور را مدنظر داشته  گیری بیگانه توجه شود و دولت نیز در وضع مقررات دولتی و تصمیم
  به آن توجه   ، مانند شورای نگهبان و رئیس مجلس  ، باشد و نهادهای انطباق قوانین تالی با قوانین عالی

ه در صدور  یئقضا  ۀقضات قواز جمله   .باشند. مقامات قضایی نیز مکلف به رعایت این مهم میکنند
وحدت  رأی  در قالب هاآن  خصوص که برخی از آراء صادره ازهآراء خود این مهم را رعایت نمایند، ب

 شود که در حکم قانون است.  رویه صادر می
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