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امامعلی)ع(:

خداوند عزوجل بر پيشوايان عادل واجب كرده كه سطح زندگی خود را با 
مردم ناتوان برابر كنند تا فقير را فقرش برآشفته نکند.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 تشريح مواضع آينده نظام اسالمي توسط حضرت امام خميني)ره( )1357 ش(  اوج 

گرفتن تظاهرات مردم عليه بختيار  در آستانه پيروزي انقالب اسالمي ايران )1357ش(  
درگذشت يوهان گوتنبرگ  دانشمند آلماني و مخترع ماشين چاپ )1468م(   
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اش�اره:فهمبرخیازقوانينبرایعموممردمبسيارمشکلوبغرنجاست.
شايدبسياریازمردمنتوانندكلمهایازبرخیازموادوتبصرههایقوانين
رامتوجهش�وند.نوشتارحاضربهطرحمس�الهوبحثوبررسیپيرامون
مشکلفهمقوانينوآثارناگوارآندرنزدقانونگذارانوجامعهمیپردازد

كههماكنونازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

شرح ماجرا
الف(معمادرمتنقانون:

-  در ماده 224 قانون مدنی اينگونه آمده اس��ت: الفاظ عقود محمول است بر 
معانی عرفيه.

- در ماده 571 قانون مدنی اينگونه آمده است: شركت عبارت است از اجتماع 
حقوق مالکين متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

- در ماده 361 قانون مدنی اينگونه آمده است: اگر در مبيع معين معلوم شود 
كه مبيع وجود نداشته، بيع باطل است.

ب( معما در عنوان قانون
- قانون اصالح قسمت اخير ماده واحده قانون حذف تبصره 1 فصل 30 جدول 
تعرف��ه گمركی و ارجاع اختالفات موضوع اين تبصره به مرجع مذكور در ماده 

51 قانون امور گمركی و اصالح ماده مزبور مصوب 1373/10/10

بررسی و تحلیل
-ضرورتروشنیمفهومقانونبرایهمهمردمجامعه:

موارد متعددی از مواد و تبصره های قانونی وجود دارند كه واژگان بکار رفته در 
آنها كامال عربی و نامانوس است و وضوح الزم را برای فهم و درك مردم ندارند. 
ظاهرا برخی معتقد ب��ه بکارگيری ادبيات تخصصی در علم حقوق برای عموم 
مردم هس��تند. جابجايی مخاطب در نگارش قانون موجب بروز مشکل نافهمی 
متن قوانين می ش��ود. موارد مصداقی بس��يار فراوانی در اين زمينه وجود دارد 
تاكنون برای وضوح و روش��نی معنای آنها تالشی از سوی قانونگذاران صورت 

نگرفته است.
-لزومخالیازابهامبودنمفادقانون:

قانون برای تبعيت پذيری و شکل دهی به رفتار مردم در بدو امر بايد به درستی 
فهميده شود. اصوال وجود هر گونه ابهام در درك قوانين بر تبعيت پذيری مردم 
از قانون اثر منفی دارد و شکل دهی به رفتار مردم را با مشکل مواجه می سازد. 
بنابراين گسترش قانونمندی جامعه وابستگی فراوانی به افزايش درك پذيری 

مردم از قوانين دارد.
-لزومبکارنرفتناصطالحاتفنیوتخصصی:

در برخی از قوانين، انبوهی از اصطالحات فنی و تخصصی در كنار خيل عظيم 
واژگان و اصطالحات نامانوس حقوقی قيد شده است كه نافهمی مردم از قوانين 
را تش��ديد می كند. البته در ابتدای برخی از قوانين به ش��رح واژگان و تعاريف 
آنها پرداخته می ش��ود كه در حد بسيار محدود ارائه می شود و در فهم قانون 

توسط عموم مردم تاثير ناچيزی دارد.
-بکارنبردنواژگاننامانوس،بيگانهوغريبه:

وضوح قوانين به بکارنبردن واژگان نامانوس، بيگانه و غريبه وابس��ته اس��ت كه 
تقريب��ا در تمامی قوانين ايران تعداد فراوانی از اين دس��ت واژگان وجود دارد. 
ظاهرا قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی قادر نيست قانون را با زبان و ادبيات 
فاقد واژگان نامانوس، بيگانه و غريبه تدوين و تصويب كند. بنابراين مشکل فهم 

مردم از قانون همچنان با شيوه مرسوم قانونگذاری باقی خواهد ماند.
-قابلفهمبودنبرایهمهمردم:

تاكيد قانونگذاران اوليه در ايران بر ضرورت فهم قانون از سوی همه مردم بوده 
اس��ت چرا كه قانون مخصوص طبقه خاصی از جامعه تصويب نمی شود. پس 

بايد قانون را با زبان مردم نوشت و تصويب كرد. البته نه به شکل زبان محاوره 
ای كه با زبان قابل فهم برای همگان. بايد به اين نکته توجه كرد كه قانونی اجرا 

خواهد شد كه توسط همه مخاطبان آن بطور كامل فهميده شود.
- توجه به فهم قانون به عنوان مقدمه جامعه پذيری قانون:

فهم قانون توسط مردم مقدمه جامعه پذيری آن است. هنجارپذيری جامعه از 
روی آگاهی و اراده آگاهانه انجام می شود و هر گونه ابهام زايی در مسير اجرای 
قانون، عملکرد آن را با دشواری مواجه می سازد و مجريان قانون را در راه اجرای 
قانون با مشکالت متعدد مواجه می سازد كه در برخی موارد می تواند به تقابل 

و درگيری منجر شود.
-سوءاستفادهازنافهمیمردمازقانون:

نافهمی مردم از قوانين از دو جهت مورد س��وء استفاده قرار می گيرد از سوی 
مجريان قانون و از سوی رندان سودجو. قوانين مبهم و پيچيده به لحاظ ادبيات 
و نگارش برای اجرا در جامعه محتاج تفس��يرهای سليقه ای و غيركارشناسانه 
اند كه زمينه های سوء استفاده از قانون را فراهم می كنند كه در هر دو صورت 

مسير قانونگرايی در جامعه را مسدود می سازد.
-نقشنافهمیمردمازقانوندرقانونگريزی:

بط��ور طبيعی مردم در برابر قوانينی كه آن را نمی فهمند واكنش نش��ان می 
دهند و در صورت تداوم فشار برای اجرای قانون، ممکن است به واكنش های 
قانون گريزی و قانون ستيزی منجر شود كه اين امر برای پيشبرد اهداف قانون 
و قانونگذاری در جامعه مفيد نيست و می تواند برای جامعه آثار زيانباری را نيز 

به همراه داشته باشد.
-قانوندرفهممردمونهدرميانكتبقانون:

مالك در اطالع رس��انی قوانين در جامعه، فهم آن توسط عموم مردم است نه 
فهميدن آن توسط علما و دانشمندان و كارشناسان علم حقوق. تفاوت در تلقی 
مخاطبان فهم قانون ريشه نافهمی قوانين در بسياری از بخش های جامعه است 
كه نافهمی آنها از قانون دارای آثار و تبعات فراوانی برای اداره امور كشور است. 

مالك فهم عوام است نه درك تخصصی خواص!
- قانون در اجرای در جامعه و نه در كنج گنجه ها و كتابخانه ها:

قوانين نافهميده شده بجای اجرا در كف خيابان های شهرها در كنج گنجه ها، 

فايل ها و قفسه كتابخانه ها مشغول خاك خوردن است. چه بسيارند قوانينی 
كه به دليل نافهمی مردم هيچگاه مجال اجرا نيافته اند و نتوانسته اند ظرفيت 

های عملکردی مطلوب خود را در اختيار متوليان اداره امور كشور قرار دهند.
- قانون در فهم مردم منتظر اجرا و نه منتظر ترجمه به ادبيات مردمی:

قوانينی كه توسط مردم بخوبی فهميده شده اند محتاج اجرا توسط مسئوالن 
مربوطه اند و قوانين نافهم در انتظار ترجمه ش��دن به زبان عموم مردم اند كه 
معموال زمان مشخصی نمی توان برای آن تعيين نمود. تجربه نشان داده است 
كه قوانين نافهم برای مردم بدرس��تی نيز در جامعه اجرا نش��ده و سرنوش��ت 

درخشانی نداشته اند.
-قانونبهزبانفارسیونهعربی!

زبان رسمی كشور فارسی است و بر اساس اصل 15 قانون اساسی، متن اسناد 
رس��می و مکاتبات كشور بايد به زبان فارسی باشد. حال بايد نشست و منتظر 
ماند تا تفس��ير های س��ليقه ای چه به روز زبان و فارسی و مشکل فهم مردم 
خواهند آورد. قانون و قانونگذاری سنتی در ايران دارای زبان معيار فارسی برای 

نگارش قانون نيست و هيچ شيوه اصالحی را هم در اين زمينه برنمی تابد.
- ضرورت احترام قانونگذار به فهم مردم:

قانون، قانونگذار و قانونگذاری از جهت پياده سازی قانون در جامعه به همکاری 
مردم نيازمند است و اساسا قانون برای تبعيت پذيری مردم تصويب می شود. 
از اين رو رعايت احترام به مردم در قانونگذاری بر كس��ی پوش��يده نيست. اما 
در قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی به مخاطبان قانون احترام الزم گذاشته 
نمی ش��ود و نخستين ادب يعنی ادب نگارشی كه مقدمه فهم است در قوانين 

مراعات نمی شود. 
-فارسیراپاسبداريم!

شايد جمله »فارسی را پاس بداريم!« كمی تکراری و كم ارزش شده است. چون 
از كاربرد اين جمله نتايج كافی گرفته نشده است در كاربردهای بعدی از ارزش 
و شان ادبی آن كاسته شده است. قانونگذاری سنتی تاكنون اين جمله زيبا را 
برنتابيده اس��ت و ش��ايد توانايی الزم برای اجرای آن را نداشته است. شايسته 
نيس��ت ملتی كه دارای مفاخری همچون فردوس��ی، سعدی و رودكی و... دارد 

نتواند به زبان معيار فارسی در قانونگذاری خود دست يابد.
-فارسیدانشيکوزبانقانونگرايی:

قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی از فارسی دانش��يك به عنوان زبان گويای 
قانونگذاری استفاده نمی كند. زبان قانونگذاری سنتی بسيار پيچيده و بغرنج و 
ثقيل برای فهم مردم اس��ت و ظاهرا از قانونگذاری سنتی نيز نمی توان توقعی 
بيش از توان علمی و عملی آن داش��ت. ناگوار اينکه تالشی در راستای اصالح 

وضع موجود در زبان قانونگذاری سنتی ديده نمی شود.
-قانوندرزيستجهانامروزايران:

قانون بايد در زيست جهان امروز ايران تدوين و تصويب شود. زيست جهانی كه 
تاريخ مصرف آن گذش��ته است نمی تواند با مردم رابطه مشترك برقرار نمايد. 
م��ردم با برقراری ادبيات مش��ترك در قالب گفتمان اجتماعی با قوانين آنها را 
می پذيرند و اجرا می كنندو بالعکس با قوانين متفاوت با زيس��ت جهان خود 
ادبيات مش��ترگ و گفتمان اجتماعی برقرار نمی كنند و اميدی هم به اجرای 

آن ندارند.
-معمایفهمقانون!

بدرس��تی بايد اعتراف كرد كه فهم برخی از مواد و تبصره های قانونی در حال 
حاض��ر از فرط وج��ود واژگان نامانوس بصورت حل يك معما درآمده اس��ت. 
مواردی كه در ش��رح ماجرای اين نوشتار آمده است شاهدی بر اين مدعاست. 
حل اين دست معماهای قانونی كار مردم نيست و نمی توان جامعه را با معما 

و حل معما اداره كرد.
-مردمنفهمنيستند!قانوندارایمشکلاست!

در برخ��ی از مقاالت و اظهار نظر های كارشناس��ی از قان��ون گريزی و قانون 
س��تيزی برخی از مردم ياد شده اس��ت. در اين باره بايد اشاره كرد كه عمومی 
مردم در صورت انجام اطالع رس��انی همه گير قانون در كش��ور از آن تبعيت 
خواهند كرد. اگر در برخی از موارد در تبعيت پذيری قوانين مشکلی وجود دارد 

بايد به به متن قوانين هم برای همه فهم كردن آن مراجعه كرد.
-كاربردزبانفارسیمعربدرقانونگذاری:

در برخی از موارد بجای زبان فارسی معيار در قانونگذاری از عربی نمودن واژگان 
زبان فارسی استفاده شده است. به عبارت ديگر نه تنها برای زبان فارسی معيار 
در قانونگذاری كاری انجام نشده است كه واژگان زبان فارسی را به مسلخ كاربرد 
بصورت معرب فرستاده اند كه اين خطای راهبردی مناسب حال ايران با زبان 

فارسی و آن همه سابقه در ادبيات جهان نيست.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- آيا غفلت از بکارگيری زبان فارس��ی معيار در قانونگذاری به مصلحت كشور 
است؟

- آيا در تدوين چشم انداز بيست ساله اصول زبان فارسی معيار مراعات شده است؟
- سياس��ت های كلی نظام تا چه حد معرف زبان فارسی معيار در قانونگذاری 

به سبك ايرانی است؟
- آيا اعضای مجمع تش��خيص مصلحت نظام از اصول زبان فارس��ی معيار در 

قانونگذاری آگاهی الزم و كافی را دارند؟
- در كدام بخش يا قس��مت مجمع تش��خيص مصلحت نظام، مصوبات از نظر 

مطابقت با موازين زبان فارسی معيار كنترل می شوند؟ 

پرسشگری از دولت
- جايگاه زبان فارسی معيار در مصوبات هيات دولت كجاست؟

- اصول زبان فارس��ی معيار در مقررات تصويب ش��ده در دولت چگونه رعايت 
می شود؟

- دولت چگونه رعايت اصول زبان فارس��ی معيار در وزارتخانه ها و اس��تانداری 
ها را كنترل می كند؟

- آيا دولت با فارس��ی سازی پاك س��ازی قوانين و مقررات از واژگان نامانوس، 
دشوار و بيگانه موافق است؟

- چرا دولت تاكنون زبان فارس��ی معيار در اس��ناد دولتی را به دس��تگاه های 
اجرايی ابالغ نکرده است؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- آي��ا نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی پيرام��ون زبان فارس��ی معيار در 

قانونگذاری آگاه الزم و كافی را دارند؟
- چرا مجلس ش��ورای اس��المی اراده جدی برای استفاده از زبان فارسی معيار 

در قانونگذاری را ندارد؟
- آيا مجلس ش��ورای اسالمی با فارسی سازی پاك سازی قوانين و مقررات از 

واژگان نامانوس، دشوار و بيگانه موافق است؟
- چرا معاونت قانونوگذاری مجلس ش��ورای اس��المی اق��دام موثری پيرامون 

بکارگيری اصول زبان فارسی معيار در قانونگذاری انجام نداده است؟
آيانمايندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به اهميت پاسداری از زبان فارسی 

در قانونگذاری كشور واقف هستند؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- نظر شورای نگهبان پيرامون ضرورت پاسداری از زبان فارسی در قانونگذاری 

كشور چيست؟
- تا چه حد ش��ورای نگهبان به رعايت اصول زبان فارس��ی معيار در مصوبات 

خود اهتمام دارد؟
- كدام بخش يا قسمت مسئوليت كنترل مطابقت پيش نويس مصوبات شورای 

نگهبان با اصول زبان فارسی معيار را به عهده دارد؟
- آيا اعضای ش��ورای نگهبان نس��بت به اهميت پاس��داری از زبان فارسی در 

قانونگذاری كشور واقف هستند؟
- گزارش عملکرد پژوهش��کده شورای نگهبان پيرامون بکارگيری زبان فارسی 

معيار در مصوبات شورای نگهبان چيست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی كل كشور پيرامون پاسداری از زبان و ادبيات 

فارسی در قانونگذاری كشور چيست؟
- سازمان بازرسی كل كشور چگونه بر بکارگيری زبان فارسی معيار در بخشنامه 

های صادره از سوی دستگاه های اجرايی نظارت می كند؟
- شاخصه های ارزيابی سازمان بازرسی كل كشور بر رعايت اصول زبان فارسی 

معيار در مقررات صادره از سوی دستگاه های اجرايی چيست؟
- از نظر س��ازمان بازرس��ی كل كشور چگونه می توان قوانين كشور را از خيل 

فراوان واژگان نامانوس، دشوار و بيگانه پاك سازی كرد!
- دالي��ل ناتوانی قانونگذاری كش��ور در بکارگيری زبان فارس��ی معيار از نظر 

سازمان بازرسی كل كشور چيست

آگهى تملک مسیر خطوط انتقال آب پرند به شماره آگهى 98,38

–

– – – –

روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )40( رونمایی می کند:

مشکل فهم متن قوانین!!؟
دكترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:»كاريکلماتور« كه امروزه برخي از ادبا آن را به عنوان 
نوع ادبي و از زيرمجموعه هاي طنز و مطايبه پذيرفته اند، واژه 
اي اس��ت قراردادي كه به طنز از تركيب دو واژه »كاريکاتور« 
انگليسي و »كلمات« فارسي ساخته شده است و بنا به تصريح 
كتاب »سرعنوان هاي موضوعي فارسي« از واژه هاي پذيرفته 
شده و مصطلح زبان فارسي است. درباره كاريکلماتور و تعريف 
كل��ي آن، اظهار نظرهاي متفاوت و گاه متناقضي ارائه ش��ده، 
ام��ا به طور خاص »جمله هاي منثور س��اده، صميمي، كوتاه، 
طنزآميز )يا مطايبه آميز(، ادبي، غير جدي و كاريکاتوري« به 
عنوان كاريکلماتور شناخته مي شوند. مشکل فهميدن قوانين 
از س��ويس مردم به عنوان آسيبی برای قانونگذاری سنتی به 
س��بك ايرانی مطرح اس��ت. درك عموم م��ردم از قوانين در 
بس��ياری از موارد بی شباهت به حل معماهای دشوار نيست. 
اين نوشتار به ارائه لطايف و ظرايف ادبی پيرامون معمای فهم 
قوانين در قانونگذاری به سبك ايرانی می پردازد كه هم اكنون 

از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
مجمع تشخيص مصلحت نظام

- روابط عمومی دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار 
می كند: همايش ملی »چگونه زبان فارسی را در قانونگذاری پاس 

بداريم«!
- كارگاه آموزش��ی »قانونگذاری با زبان فارسی« ويژه نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی و اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام 

برگزار شد.
- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از بازبينی چشم انداز بيست 
ساله و سياست های كلی نظام بر اساس زبان فارسی معيار خبر 

داد!
- سياست های كلی پاسداری از زبان فارسی در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام تصويب شذ!
- كميس��يون تخصصی زبان و ادب فارسی در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام آغاز بکار كرد!
دولت

- انجام طرح پژوهشی »بررسی ميزان تاثير فهم قانون در تبعيت 
پذيری از آن« در دانشگاه تهران آغاز شد!

- كتاب »زبان فارس��ی معيار در قانونگذاری« از س��وی انتشارات 
سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور منتشر شد!

- فارسی سازی قوانين از سوی معاونت حقوقی رييس جمهور 
آغاز شد!

- همايش ملی »مفهوم شناس��ی جمله ضرورت تدوين اسناد 
دولتی به زبان فارسی« در نهاد رياست جمهوری برگزار شد!

- وزير فالن وزارتخانه از ضرورت كاربرد زبان فارسی معيار در 

قانونگذاری اظهار بی اطالعی كرد!
مجلسشورایاسالمی

- مسابقه تشخيص معنای برخی از مواد و تبصره های قانونی 
از سوی روابط عمومی مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

- ش��عبه فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی در محل مجلس 
شورای اسالمی افتتاح شد!

- معاون��ت قانونگ��ذاری مجلس اعالم ك��رد: از اين پس همه 
طرح ها و لوايح قبل از طرح در صحن علنی و كميسيون های 
مجلس شورای اسالمی در اداره زبان معيار فارسی اين معاونت 

ويراستاری می شود!
- قانونگذاری با زبان فارسی معيار؛ شايد وقتی ديگر!

- رييس مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی خواستار 
آشنايی بيشتر نمايندگان مجلس با زبان و ادبيات فارسی شد!

شوراینگهبان
- پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می كند: مسابقه انتخاب ثقيل 

ترين مصوبه شورای نگهبان از ديدگاه مردم.
- طی تفاهم نامه مش��ترك بين شورای نگهبان و فرهنگستان 
زبان و ادب فارس��ی، واژگان فارسی جايگزين واژگان بيگانه و 

نامانوس در قانونگذاری كشور می شود!
- سخنگوی شورای نگهبان از عدم بکارگيری زبان معيار فارسی 

در قانونگذاری سنتی انتقاد كرد!
- ش��ورای نگهبان اعالم كرد: ضروری اس��ت مصوبات مجلس 
ش��ورای اس��المی قبل از ارس��ال به ش��ورای نگهبان از سوی 

متخصصان زبان فارسی معيار مورد بازبينی قرار گيرد!
- مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی مبنی بر ضرورت استفاده 
از زبان فارس��ی معيار در قانونگذاری در شورای نگهبان تاييد 

نشد!
قوهقضاييه

- گزارش عملکرد سازمان بازرسی كل كشور پيرامون پاسداری 
از زبان و ادبيات فارسی در قانونگذاری مربوط به قوانين بيست 

سال گذشته منتشر شد!
- ش��اخصه های نظارتی زبان فارسی معيار در قانونگذاری در 

سازمان بازرسی كل كشور تدوين شد!
- گزارش موارد تخلف از عدم بکارگيری زبان فارسی معيار در 
مقررات صادره از س��وی دستگاه های اجرايی در سال 1397 

منتشر شد!
- س��ازمان بازرسی كل كشور از دستگاه های اجرايی خواست 
زبان فارس��ی معيار را در صدور بخش��نامه های خود مراعات 

نمايند!
- كتاب »س��ير تاريخی زبان فارس��ی در قانونگذاری به سبك 

ايرانی« از سوی سازمان بازرسی كل كشور منتشر شد!

کاریکلماتور معمای فهم قوانین!!


