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  يرانيا يرأسبك 
  
  

  اميرحسين رضائي نژاد
   حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةدكتري حقوق خصوصي و اسالمي دانشكد

 )8/11/1396: تاريخ تصويب - 7/8/1396 :تاريخ دريافت(

  
  

  چكيده
 در مقايسه با سبك ادبي با ،هاي سبكي متون حقوقي سبك حقوقي به معناي بررسي مشخصه      

 تواند يم ،ي خاصي كه داردها يژگيو قضايي با توجه به يرأ. روست ه روبهايي محدوديت
 ايراني يرأ يهاي سبك  بدانيم مشخصهميخواه يم. موضوع جذابي براي بررسي سبكي باشد

 در بين دادرسان ايراني سبك خاصي در توان يمي آن چيست؟ آيا ريگ شكلند و داليل ا كدام
نويسي در ايران  يرأ كه سبك كنوني دهد يمج اين مقاله نشان نويسي شناسايي كرد؟ نتاي يرأ

 ،ي دانستفرانسو ةسبكي تقليدي از نمون توان يمي اين سبك، ريگ شكلرا، با توجه به داليل 
 الگويي يرأي دادرسي، براي نوشتن ها حوزه قاضي ايراني، همانند بسياري ديگر از آنكه ژهيو به

يي ها سبك ؛ دارنديرأ براي نگارش اي قضات سبكي ويژهرخي ب همه  نيا با. فقهي نداشته است
 .اند توجه درخوركه فارغ از خوب يا بد بودن 

 
 
  

  واژگان كليدي
  . نظام حقوقي و سياسي،ي سبكيها مشخصه سبك داران ايراني، ، قضايييرأ      

  
  

                                                            
 تبار  با راهنمايي استاد دكتر حسن جعفري »ي قضاييرأنگارش « مقاله از رسالة در حال تدوين نگارنده با عنوان نيا

 .استخراج و با اجازة ايشان چاپ شده است
 Email: amir_rzn2000@yahoo.com 
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   مقدمه.1
 ،شود ده ميدر جدال جبروت حقوق و لطافت ادبيات بحث اهميت سبك در حقوق پيش كشي

شود تا  دليل تفاوت در ارتباط انواع متون حقوقي با افراد موجب مي بهجمله  اين اهميت از اما
كه   قضايييرأ. هاي حقوقي قابليت بيشتري براي بررسي ادبي داشته باشند برخي نوشته

ها، در تحليل سبكي جايگاهي  دليل برخي ويژگي بهتوان آن را حاصل عمر حقوق دانست،  مي
اش از چپاول را  كه نجات حيات فرهنگي ويژه در كشوري مانند ايران  به،كند اص پيدا ميخ

هاي سبكي را  مشخصهبايد براي چنين تحليلي نخست . فخيم خود است) زبان(مديون ادبيات 
ماند   اما اين شناخت ناقص مي،دست آيد به ايراني يرأشناخت تا نمايي هرچند كلي از سبك 

وسيعي از عوامل، از نظام  گسترة. گيري اين سبك چه بوده است هاي شكل يشهاگر ندانيم كه ر
يابي مطرح شوند كه بنيادهاي نظري سبك  توانند در اين ريشه سياسي گرفته تا نظام حقوقي مي

هاي عملي اين تحليل نظري زماني نمود  جلوه. سازند نويسي قضات ايراني را روشن مي يرأ
 مطرح و نقد ،هاي سبكي بارزي دارند د قاضي ايراني كه مشخصه قضايي چنييابد كه آرا مي

نگارش و نيز نگرش قاضي در ة شيواين طرح و نقد نيز زماني كامل است كه زبان و . شوند
نويسند و برخي ديگر   چه برخي با زبان علم حقوق مي، نمودي ويژه يافته باشديرأمتن 

كند، در كنار  پردازي مي ست و ديگري نظريهادبياتي داستاني دارند؛ يك قاضي شارح قانون ا
. اند و مستدل  خود برخالف روال مألوف كوتاه نوشتهيرأاند قاضياني كه در  ايشان بوده

هاي  مشخصه: شود دست پرداخته مي  اين هايي از ترتيب است كه در اين نوشتار به پرسش بدين
 يرأيي از ها سبك؟ چه اند ماكدگيري اين سبك   قضايي ايراني و بنيادهاي شكليرأسبك 

  ؟اند ماكد ها سبك و معايب اين ها تيمزتوان نام برد؟  ايراني را مي
  
  ي سبكيها مشخصه. 2

شميسا، (شمار روند  بهسبكي  ةمشخص توانند يم كه بسامد بااليي دارند ييها مشخصهتنها 
از مختصات  شك بي يرأي مربوط به استدالل، حجم و زبان ها يژگيوبر اين اساس . )121:1393
ي ها مشخصه به ساير آن از  پس.  اهميت زيادي دارند وروند يمشمار  به ايراني يرأسبك 
 . پرداختتوان يمسبكي 
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  استدالل. 2. 1
 اقتضا ،1ة محاكم استاستفاد مورد ژرمني - كم در نظام حقوقي رومي منطق قضايي كه دست

دست  بهبر آن منطبق سازد تا نتيجة موردنظر و موضوع را  دارد كه كبري قضيه را قاضي تهيه
 در احراز حكم قضيه نيز از ميان انواع داليل 2.آيد، خواه اين نظر توجيه شده باشد يا خير

هاي  اي، قضات به استدالل شناختي و ارزشي و فرامقوله فرجامشناختي، سيستمي،  زبان
شوند   بيشتر متوسل مي)148 - 149: 1383 جعفري تبار،(شناختي يعني معاني عرفي و فني قوانين  زبان

ترين   استفاده از استدالل قياسي به معناي احراز حكم به ساده، از سوي ديگر3.تا ساير داليل
 قضايي ايران رواج داشته يهاي دور تاكنون در آرا روش و انطباق موضوع بر آن از گذشته

 و در 4شود دشاه قاجار ديده مي يعني همان شيوة استداللي كه در ديوان تميز دورة احم،است
 ةدورهاي تهران در   و شعب حقوقي دادگاه5 شعب دادگاه شهرستان تهران در دورة پهلوييآرا

 در توان يمي دشوار بهاستدالل براساس مباني نظري حقوق را . مشاهده است   نيز قابل6كنوني
                                                            

 هم به حكومت منطق ييگرا شكلر مخالفانِ بيشت اما ،گرايان است كل دانستن منطق قضايي منتسب به شاگرچه قياسي. 1
گستن و گوبو، . اند صوري بر استدالل قضايي اذعان دارند تا آنجا كه به آن نام قياس قضايي و برخي هم قياس قهقرايي داده

 .62-63: 1391ريف، الش: ، به نقل ازالة حقوق مدنيرس

م براساس دليل .ك و ع.وكالت آقايان ع شهردار ب با. ك. درخواست اعادة دادرسي آقاي مةبا توجه به محتويات پروند«. 2
ات  قانون تشديد مجاز1و اينكه حسب مادة ) 31/1/1392 - 15 از ناحية شوراي حل اختالف به شمارة تأمين دليل(جديد 

قانون آيين  وجود اصل مال محكوميت به رد قيمت توجيه ندارد، مشمول مقررات برداري با مرتكبين ارتشاء اختالس و كاله
 ديوان عالي 6 ة شعب1/5/1392 مورخ 920997908800252 دادنامة شمارة »...دادرسي كيفري است، لذا با قبول درخواست

 .كشور

نوعي   نامشروع ناظر بهة منظور قانونگذار ايجاد رابط1375 قانون مجازات اسالمي 637مادة نظر به اينكه مطابق و مستفاد از «. 3
 به عبارت اخري بايد بين طرفين نوعي از روابط جنسي ،باشد از روابط فيزيكي و جسماني بين دو نفر زن و مرد نامحرم مي

 همراه و ايجاد تماس تلفني مشمول اين تعريف ناقص وجود داشته باشد لذا اعمالي از قبيل ارسال پيامك از طريق تلفن
 . دادگاه كيفري دو بهارستان105 ة شعب7/10/1394 مورخ 9409972990500982 دادنامة شمارة »تمجرمانه نيس

 ة معامالت تجار معاملة قانون محاكمات تجارت كلي24نظر به اينكه طرفين دعوي در اين محاكمه تاجرند و برحسب مادة «. 4
كه خالف آن محقق نشده باشد و در سند مدرك دعوي چيزي كه تجارتي نبودن معامله را  سوب است ماداميتجارتي مح

براتي، (: مندرج در. »...كلي مجهول است لذا شود و بلكه اصالً معامله كه منشأ اين سند شده باشد به معلوم نمايد مشاهده نمي
1389 :146.( 

اي شخصيت است و وجود فرضي و حقوقي آن تا پايان كار  انحالل نيز داراي نحوهنظر به اينكه هر شركت تجاري پس از «. 5
تواند براي اجراي تعهدات سابق خود معامالت جديدي   قانون تجارت مي20تصفيه ادامه دارد و به همين دليل مطابق مادة 

 شركت محسوب ةحقوقي وكيل و نمايندنظر   قانون تجارت مديران هر شركت از51نظر به اينكه مطابق مفاد مادة .. .نمايد و
 39/729 در پروندة شمارة 4/6/1340دادنامة صادرشده در تاريخ . »... قانون مدني669موجب مادة   و نظر به اينكه به... شوند مي

 .217 :1378كاتوزيان، : مندرج در.  دادگاه شهرستان تهران27شعبة 

 اجراي ةنام  آيين96نوعي مادة   در مسير پذيرش اسناد عادي حركت نمود و به قضاييةحال روي هر  توجه به اينكه به... با «. 6
مالكيت معترض ثالث را توسط دادگاه   قانون اجراي احكام مدني است بررسي148 و 147اسناد رسمي كه برگردان از مواد 

 دادگاه عمومي حقوقي 39 ة شعب9509982160400230 در پروندة شمارة 6/9/95دادنامة صادرشده در تاريخ . »...تجويز نموده
 .تهران
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 خود در دعاوي هاي قضات براي توجيه نظر برخيي اخيرها سال اما در ، گذشته يافتيآرا
 1.اند داده خود رنگ و بوي علمي يرأي نظري حقوق آورده و به ها بحث پيچيده رو به تقريباً

 استفاده در دو موقعيت كم دستاستدالل براساس تشريح مفاهيم و اصطالحات فني نيز 
 يكي آنجا كه هدف، وارد يا خارج كردن يك عمل از شمول يك عنوان مجرمانه است ؛دشو يم
اركان آن را ضروري  ةدهند ليتشكي ها واژه طبيعي تشريح اصطالح مجرمانه يا طور بهه ك

دقيق بودن عنوان خواسته  ةنيزم در برخي و شايد بيشتر قضات ايراني آنكهديگر . كند مي
 2.پردازند يمي فني ها واژهند و براي رد دعوايي كه از اين نظر مشكل دارد، به شرح ريگ سخت
 عدل و انصاف براي پرهيز از نتايج ناگوار تفسير لفظي ةتفاده از استدالل بر پاي ديگر، اسةشيو

 ي مرسوم، ساختارشكنيها ميتصمدهد قاضي با دورانديشي در نتايج ناگوار   مينشاناست كه 
  3.كند و استداللي نو ارائه مي

  
  

                                                            
 457 قانون اساسي و مادة 139آنچه در قواعدي از قبيل اصل : بايد مفهوم دولتي و عمومي بودن را بدانيم... نظر به اينكه «. 1

كميتي به  امر دارد يكي تلقي سنتي استظهار اعمال حا2 قانوني آمده ريشه در ةعنوان احكام آمر قانون آيين دادرسي مدني به
ديگر آنكه اموال عمومي ... حال بر منافع يك يا چند شخص حقوقي حاكم است و هر حفظ و پاسداري از منافع عمومي كه در

دهندة آن است سرنوشت آنها فقط بايد توسط نمايندگان  عنوان يك كل مجزا از افراد تشكيل و دولتي چون متعلق به جامعه به
 دادگاه عمومي 36 شعبه 9309972160100609دادنامة شمارة » ...د نه هيچ مقام مادونيرا باشملت در مقام تضمين يا اج

 .حقوقي تهران

نظر به اينكه اوالً ابطال در لغت به معناي باطل كردن بوده و در اصطالح ... خواستة صدور حكم بر ابطال قرارداد...  پيرامون«. 2
... واسطة عاملي باطل شود و اينكه صحيحاً واقع شد، بعداً به از  د پسحقوقي ابطال يا بطالن عارضي بدين معنا است كه عق

كه عقود و معامالت در دادگاه رخ  گونه بنابراين همان ... باشد يمدهد بطالن قرارداد از بدو تشكيل   در حقوق ايران رخ ميآنچه
 اعالم بطالن اين عقد را از دادگاه خواستار تواند نفع مي  در بطالن يا عدم بطالن عقدي اختالف شود، ذي...دهد و اگر  نمي
. »...باشد نمي) ابطال(نتيجه دادگاه مرجع صدور حكم به بطالن معامالت و يا حكم به بطالنِ عارضيِ معامالت  در... شود

 ةدناممقايسه كنيد با دا.  اول دادگاه عمومي بخش فشافويه تهرانة شعب30/9/1395 مورخ 9509972648100699دادنامة شمارة 
در خصوص دعواي خواهان به طرفيت خوانده داير بر «:  دادگاه عمومي حقوقي كرج14 ة شعب13/9/1384 مورخ 1175شمارة 

 .»...نمايد و ابطال آن صادر و اعالم مي...حكم به فسخ قرارداد معاوضه... ابطال و فسخ قرارداد عادي مورخ

: توجيه قانوني تبديل حبس به جزاي نقدي به شرح ذيل است...  ندداير بر ترك انفاق فرز... در خصوص اتهام آقاي«. 3
. اي بر سنگ سياه نيست حفظ حرمت آن چيزي جز نوشته وجود لزوم قانون به قول يكي از حقوقدانان فرانسوي با) پ )...الف
اگر . ... آورد قاضي است ميآن را تلطيف كرده و همانند ماشيني منسجم به حركت در جان روح داده روي كه بر اين كالبد بي آن

هاي پيش را پيشه خود كند، بدون ترديد آنچه از بند  قاضي خود را محبوس منطق قانون دانسته و تفسير لفظي حاكم در سده
تبديل نيست؛ اما اگر عصاي انصاف به دست پيرمرد   آيد آن است كه حبس گريزناپذير بوده و قابل  برمي375 مادة »الف«

بر ... ها و قواعد از پيش چيده شده قانوني مورد لحاظ قرار گيرد اده شود و آثار و نتايج تفسير، وراي فرمولعدالت قانوني د
به زندان فرستادن جواني كه به هر علت نفقه فرزند خود را نپرداخته است، كدام اثر مثبت را به حال طرفين، ... اين اساس

جاي تعليم كار در جامعه به او تعليم جرم در زندان   از زندگي بازداشته بهخانواده و جامعه خواهد داشت؛ جز آنكه جواني را
 . دادگاه كيفري دو شيراز118 ة شعب27/6/1395 مورخ 9509977112800888دادنامة شمارة . »دهد مي
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  يرأطول و زبان . 2. 2
طور متوسط در اين   به،ال كامن ميان طول رأي در كشورهاي  موجودهاي وجود تفاوت با

 15آنكه در كشوري مانند فرانسه، ديدن رأي    حال، صفحه است70 تا 40كشورها، رأي بين 
ال بسيار   كامنيويژه در مقايسه با آرا و بهاغلب  قضايي ي در ايران آرا1.سطري تعجبي ندارد

. خورد يمي بيشتر به چشم مراجع عال يد و اين كوتاهي همانند سبك استدالل، در آرانتر كوتاه
گاه از يك صفحه  ت عمومي ديوان عالي كشور كه تقريباً هيچأ هية روي وحدتيآراگذشته از 

ندرت از چند  شوند و به  شعب ديوان نيز در كمال ايجاز صادر مييفراتر نرفته است، آرا
داري و ت عمومي ديوان عدالت اأوبيش در مورد هي همين وضعيت كم. شوند صفحه بيشتر مي

 يآراشعب آن نيز وجود دارد؛ با اين تفاوت كه شعب ديوان عدالت در مقايسه با ديوان عالي 
ديوان عالي  يآرا در مقايسه با ،ندا تر اگرچه كوتاه  مراجع پايينيآرا. نويسند تري مي مفصل

زبان حقوق . خورد شوند، وضعيتي كه در فرانسه نيز به چشم مي بيشتري را شامل مي صفحات
علت آن اگر . هاي حقوقي مردمان يك كشور دانست ترين زبان ايران را شايد بتوان از پيچيده

  باشدياسالممردم و فقه و حقوق  ةعام حقوق از زبان ةاند، ناشي از استفاد كه گفته همچنان
هوم  در اين واقعيت نبايد ترديد كرد كه زبان حقوق ايران براي مردم ايران نه مف،)52: 1364حبيبي، (

توان  هاي استفاده از اين زبان را مي ترين نشانه برخي از مهم. است و نه مطبوع و خوشايند
 4هاي آشفته بندي جمله  و3، عربي و فرانسوي نويسي2ها و اصطالحات نامفهوم استفاده از واژه

  .دانست

                                                            
  . (Goutal, 1976: 56)اگرچه ميان آراي ديوان عالي انگلستان و ديوان عالي آمريكا نيز تفاوت اندك نيست .1
و بيم ... منظور امتزاج و استشمام قضايي  از جمله به جهت استمرار اختالف طرفين به... و ... وجود سابقة نقار بين آنان ... «. 2

تجرّي از تصميم عجوالنه در مقام قضاوت كه تخديش عرض مؤمن شود و احتمال اينكه علت محدثه انحراف زوج، عدم 
 . شعبة دادگاه تجديدنظر استان تهران6/10/1391 مورخ 9109970221401287دادنامة شمارة » ...تمكين زوجه باشد

دادنامة شمارة . » نموده و آن را اسقاط كندنظر صرفاز حق خويش » لكُلِّ ذي حقِّ اسقاطُ حقِّه«مطابق قاعدة فقهي ... «. 3
 همچنان كه حضرت امام... «:  كشور دادگاه بخش فشافويه تهران و در ديوان عالي25/10/1395 مورخ 9509972648100756

لولم يحصل اللوث فالحكم كغيره من الدعاوي البينه علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه فللولي مع عدم : فرمايد مي) ره(
 و در.  شعبة ديوان عالي كشور20/10/1391 مورخ 9109970910000735دادنامة شمارة » ...البينه احالف المنكر يميناً واحداً

 La Clause در برخي كشورهاي اروپايي مانند فرانسه چنين شرطي را شرط كيفري يا... «:  از عبارت فرانسوياستفاده مورد

Pénaleدادگاه بخش فشافويه تهران28/6/1395 مورخ 9509972648100445دادنامة شمارة . »...نامند  مي . 

 عالي كشور متأسي از مقررات مذكور و مبين ورشكسته بودن وحدت روية هيأت عمومي ديوان...  رأي …توجه به آنكه «. 4
آمده در رأي مزبور و تمسك به پروندة اجرايي  عمل بوده كه به اعتقاد اين دادگاه با لحاظ استدالل به... شركت تجاري به لحاظ 

من قبول ورشكستگي تاجر يا ثبت و واگذاري كلية تأسيسات كارخانه و زمين و ادوات منصوبه در آن در اثر مزايده به بانك ض
هاي تجارتي در نتيجه توقف از تأدية وجوه، او از ورشكستگي و توقف از تأديه وجوه بر عهدة شركت ضمن مالحظه  شركت

 جلسات دارايي و دفاتر تجارتي العاده و بررسي صورت جلسات مجامع عمومي عادي و يا فوق تصميمات متخذه حسب صورت
بسا مالئت و دارا بودن شركت  چگونگي عمليات صورت پذيرفته، ضروري بوده و چه... و شركت و صورت مخارج شخصي 
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  هاي سبكي  مشخصهگري د.2. 3
صورت   موارد بهةوماً در هم لزيرأ ايراني اين است كه يرأ ديگر در خصوص سبك ةنكت

اين امر هم در ابتداي نگارش رأي و هم . شود  و به نام دادگاه صادر، شناخته و منتشر مي1كتبي
: شود بنابراين گفته مي  مشهود است؛،شود كه رأي نقل و منتشر مي زماني  در متنِ رأي و هم

قرار «يا » قرار دادسرا«، »دگاهرأي دا«: شود يا نوشته مي» كند دادگاه مبادرت به صدور رأي مي«
در متن رأي نيز نگارنده به رأيي برنخورده كه در آن قاضي از جانب خود نظر بدهد . »بازپرسي

. نظر قاضي در نظر دادگاه مستحيل است: استفاده كند» من«شخص   يا براي نمونه از ضمير اول
 از سوي 2. زبان دادگاه استگويد و قاضي فقط واقع در ايران اين دادگاه است كه سخن مي در

شوند، در ايران قاضي  ال آرا به نام قاضي نويسندة آن شناخته مي كامنكه در   درحالي،ديگر
و در نقل رأي نيز در هيچ موردي  هاي با تعدد قاضي، مشخص نيست نويسندة رأي، در دادگاه

نگارش رأي اقليت همچنين اگرچه در يك مورد اجازة . شود به قاضي نويسندة رأي اشاره نمي
شود، به  آيد و بايگاني مي نويس رأي مي  در اين مورد نيز اين نظر فقط در پيش،شده است  داده

توان گفت كه  كلي مي طور رو به  و ازاين3شود ديگر سخن نظر اقليت جزو رأي محسوب نمي
ه مكلف به قضايي ةقوهمچنين اگرچه . در ايران رأي اقليت و رأي مخالف يا موافق وجود ندارد

صورت رسمي و توسط آن   قضايي هم بهي در ايران، آرا، است قضايي شدهيانتشار برخي آرا
  4.شوند صورت غيررسمي، توسط اشخاص، منتشر مي قوه و هم به

  
                                                                                                                                            

دادنامة شمارة . »...تجارتي ضمن عدم توقف از تأديه، برخالف اظهار تاجر يا شركت تجارتي اثبات گردد
 . دادگاه عمومي حقوقي تهران22/5/1392 مورخ 9209972160500429

در آمريكا از اواخر .  (Kravitz, 2009: 248)سنتي انگليسي است) Oral Judgement( به صورت شفاهي يرأصدور . 1
در  .(Popkin, 2007: 85) شود يماگرچه آرا شفاهي نيز صادر  ،، هنجار اصلي شده استيرأ كتبي بودن نوزدهمقرن 

  .(Eudier, 2011: 56) است قابل استنباط يرأ از مواد قانون آيين دادرسي مدني راجع به صدور يرأفرانسه كتبي بودن 
دادسرا بر / پيش شدن نامِ دادگاه و  هاي تفوق دادگاه بر قاضي و عدم اصالت قاضي در صدور رأي، در پس يكي از جنبه. 2

با اين تفسير كه قاضي در نظام قضايي ايران اصالت ندارد و زبان قانون و دادگستري است، طبيعي . قاضي يا برعكس است
 ةبازپرس شعب: ام دادگاه بايد پيش از نام قاضي ذكر شود؛ بنابراين درست اين است كه براي نمونه بنويسيماست كه بپذيريم ن

كلي نظر قضايي و تصميم، متعلق به  طور قرار و به. نژاد و نه برعكس اول دادسراي عمومي و انقالب رامسر، اميرحسين رضايي
 .ت اين نظر اسة بازپرسي است و بازپرس فقط گويندةشعب

؛ )134: 1364داويد،  (ورزند يمفرانسويان با اين آرا دشمني .  قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري77مادة . 3
 آراء رازآلودو درست به همين دليل در آلمان و اسپانيا به اين آرا، « شوند ينمژرمني اين آرا منتشر - ي در نظام روميكل طور به
 ).163: 1395، جعفري تبار (»نديگو يم

 در فرانسه همانند يرأ )Official ( بودن و انتشار رسمي)Unanimous( و اجماعي )Anonymous(وضعيت گمنام . 4
 اگرچه ،شود يم دادگاه صادر يرأ صورت به اقليت و اكثريت اما برخالف انگلستان صورت به يرأدر آمريكا . ايران است

 )Semi-Official( يرسم مهين صورت بههمچنين آرا در انگلستان . شناسند يميسنده به نام قاضي نورا  يرأهمانند انگلستان 
  ).(Popkin, Op.cit: 33-42 ندشو يم منتشرو در آمريكا رسمي 
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  بنيادهاي سبك ايراني. 3
 ايراني يرأگيري سبك امروزي  هاي گوناگون شكل در اين بند به فراخور حجم نوشتار ريشه

  .آيد ابتدا داليل حاكميتي و فردي و سپس عوامل مربوط به نظام حقوقي مي. شوند بررسي مي
  
   نظام سياسي و فردگرايي.3. 1

 اما در ،دانستند اند كه قدرت خود را از خدا مي كشورهاي انگلستان و فرانسه پادشاهاني داشته
 ،گرفتند مي)  آراهاي خود در( بلكه از استدالل ،انگلستان قضات قدرت خود را نه از پادشاه

 بعد از انقالب ،از سوي ديگر. كه در فرانسه قضات در قدرت با پادشاه شريك بودند درحالي
نتيجه آن شد كه قضات فرانسوي . فرانسه، برخالف آمريكا، قضات در طرف بازنده قرار گرفتند

 يآنها آراهايي پيدا كردند كه قضات انگليسي و آمريكايي فارغ از   محدوديتيرأبراي نگارش 
اگرچه ايران هرگز از پادشاه . (Wells, 1994: 115-126)نوشتند  خود را آزادانه مفصل و پيچيده مي

اند و نه   نه قضات همانند فرانسه و انگلستان در متن تحوالت اجتماعي بوده،خالي نبوده است
ش قدرت ايشان ، طرف بازنده يا برنده قرار گرفتند تا بحث از افزايش يا كاه1357در انقالب 

جعفري تبار، ( 1تر است ال نزديك كامن اگرچه قضاي اسالمي به ،از سوي ديگر. به ميان كشيده شود
توان يافت   كمتر موردي مي، داشت2 و بعد از اسالم قاضي ايراني صالحديد گسترده)108: 1395

ابت قاضي  طبيعي است كه قر3.كه قاضي حكم برخالف ميل پادشاه يا خليفه صادر كرده باشد
  . انگليسي يا آمريكايي سازدي را متفاوت با آرايرأو پادشاه در ايران سبك 

كه در  درحالي. تواند رابطة ميان شهروند و دولت باشد  مييرأعامل ديگر مؤثر بر سبك 
اي استبدادي، مردم انتظار توضيح و توجيه زيادي از حاكميت ندارند، در  سابقه فرانسه با

 خواه دولت و خواه مجلس يا قضات بايد براي مردم نظر خود را توضيح آمريكا، هر مرجعي
 بلكه ، براي نخبگانفقط نه«شود تا رأي آمريكايي  همين امر موجب مي. دهند و توجيه كنند

جامعة . (Wells, op.cit: 127-128) »نفع نيز نوشته شود تري از شهروندان ذي گسترده دامنةبراي 
 هيچ نشاني از اين ندارد كه مانند ، هميشه مستبددوست بودهايران كه مستبدپرور بلكه

 بلكه همواره قدرت قضايي ،قدرت حاكميت قرار گيرد  باةانگلستان، قدرت قضات در موازن

                                                            
سازندگي « و اختيار  قضاتتوان شاهدي بر صالحيت گستردة ا مير» ماتيكان هزار دادستان«ر دورة تا پيش از اسالم نيز، د. 1

  .دانست» حقوقي
2. Discretion 

 خوارزمشاه نيالد جاللهاي غريب كه از ستم خوارزمشاهيان ضبط تاريخ است، محاكمة اتابك ازبك وزير  يكي از داستان«. 3
خورده است كه به شاه   قاضي عزالدين قزويني به ميل شاه حكم داد كه چون اتابك قسم.  م است1220/  ق617در حدود 

قه باشد، زن زيباي اتابك ديگر بر او حرام است و قاضي همان زن را به عقد خوارزمشاه غدر نكند و اگر كند، زن وي مطل
  .290 :1386امين، : الدين منكبرني نقل از  سيرت جاللة، ترجمنيالد شهابنسوي، . »درآورد
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 توجيه ،گويد تبع آن قاضي مي  البته آنچه شاه و به،ناشي از قدرت حاكميت بوده است
كه دعوايي  در گذشته نيز وقتي. اند  خو نكردهخواهي از حاكميت  و مردم نيز به دليل1خواهد نمي

شد؛ در   متعبدانه پذيرفته مي،شد، چون حكم قاضي حكم خدا بود به محكمة شرع ارجاع مي
  .بيند و نه طرفين دعوا چنين انتظاري دارند چنين نظامي نه قاضي نياز به استدالل فراوان مي

براي . رود شمار مي بهنگارش رأي  نيز از ديگر عوامل مؤثر در سبك 2و رقابت فردگرايي
دست  بههاي شخصي  كند فارغ از اجتماع، موفقيت نمونه در جامعة آمريكايي فرد تالش مي

سابقة كاري درخشان انتخاب  شود تا قضات از ميان وكاليي با موجب مي مسئلههمين . آورد
پيش دارند و برعكس، قضات فرانسوي براي رسيدن به قضاوت تنها يك آزمون را در . شوند
  .(Wells, op.cit: 118-129) ندارند شخصي ياي به ارتقا آن نيز بسياري از ايشان عالقه از  پس

در ايران نيز كه انتخاب قضات، روشي فرانسوي دارد، رقابت به معناي آمريكايي آن ديده 
اين اساس بر .  آمريكا فردگرايي و رقابت معنايي نداردةشود و از طرفي نيز همانند جامع نمي

شان تنها قانون را بر وقايع اعمال  اي همانند همكاران آمريكايي ها نيز تااندازه اگرچه فرانسوي
اما تفاوت در اين است كه اين كار را گمنام انجام «كنند  نكرده بلكه قانون سازي هم مي

شود و   ديده مي ايراني نيزياين گمنامي تا اندازة زيادي در آرا. (Wells, op.cit: 129)» دهند مي
  3.نبود رقابت نيز هم

  
   فقهيخألنظام حقوقي و : تقليد. 3. 2

تواند  اما اين تشابه مي رأي ايراني و فرانسوي دارد؛  حكايت از تشابه زياد سبك،آنچه گفته شد
از . از آثار وحدت نظام حقوقي دو كشور و تبعيت كليت نظام حقوقي ايران از فرانسه نيز باشد

ودن پيامبر اسالم با ژوستينين، موجب قرابت حقوق اسالم و حقوق روم شده سو همسو ب يك
آموختگان حقوق، در يك سدة اخير براي تحصيل حقوق، بيشتر به  بود و از سوي ديگر، دانش

شده   درستي اشاره  به،از سوي ديگر. )17: 1395جعفري تبار، ( فرانسه رفتند و نه انگلستان يا آمريكا

                                                            
ه ازنظر تن است و وي چ ها در دست يك در دورة فعلي، حكومت ايران سلطنتي استبدادي و مطلقه است و همة قدرت«. 1

مطمئناً . اختيار تمام و كمال جان و مال رعاياي خويش است روحاني و چه ازنظر امور مادي و دنيوي سلطان مافوق و صاحب
: شاردن به نقل از» شود دهد دقيقاً اجرا مي  زيرا آنچه وي دستور مي،اندازة شاه ايران قادر مطلق نيست هيچ سلطاني در جهان به

 .344: 1389آقاجري، 

2. Individualism and competition 
  كهآنجااز .  آمريكايي يا انگليسي به معناي برتري دومي بر اولي نيستة ايراني با نمونيرأبايد توجه داشت كه تفاوت . 3
 بر يكديگر را ها سبك معيار برتري  (Macmillan, 1948: 491)»تاً تحت سيطرة هدف آن قرار داردرأي ضرور سبك«
:  استشده  گفته فرانسوي و آمريكايي يرأ ةترتيب در مقايس بدين.  دانستيرأ اهداف برآوردن در آنها موفقيت  ميزانتوان يم
بك براي رسيدن به اين اهداف دهد كه ترديد وجود دارد در اينكه سبك نگارش رأي آمريكايي بهترين س مقايسه نشان مي«

  (Wells, op.cit: 130). »است
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دليل نبود قوانين مدرن در كشور سروسامان دادن به  بهتقرار مشروطيت، است كه پس از اس
مسائل حقوقي و ايجاد عدليه مستلزم تدوينِ قوانين مكتوب بود و اين امر روي ايران را 

  .)373: 1388نژاد،  هريسي(كرد سوي كشورهاي نظام حقوقي رومي ژرمني متوجه  به
 تقليد قضات ،شود  نگارشي رأي را موجب مييكي از عواملي كه ايستايي يا پويايي سبك

توانست در ايران معنا يا بار  هاي دور نمي اين تقليد از گذشته. جديد از شيوة گذشتگان است
 و حاكم شرع هم اگر 1دادگستري تا اين اواخر زير سلطة حكام شرع بود. مثبتي داشته باشد

ديد كه در فقه اصوالً دربارة  ي م،خواست براي چگونگي نگارش رأي به فقه مراجعه كند مي
اينكه آيا توانايي خصوص نزد فقها، حتي در . نگارش رأي سخن به مقدمات هم نرسيده است

 اگرچه طرفداران شرط بودن، در اكثريت ، اختالف وجود دارد،نوشتن از شرايط قاضي است بر
 ؛860: ق1409حلي،  ؛43: ق1401گاني، ؛ موسوي گلپاي40: ق1422؛ طباطبايي، 15: ق1404اردبيلي، (بااليي هستند 

زمينة لزوم كتبي  در. )9: ق1405؛ خوانساري، 11: تا يبخويي، سيد ابوالقاسم،  ؛20: 1363؛ نجفي، 65: ق1404المعالي، 
له درخواست نوشتن حكم را  شده كه اگر محكوم   اما گفته،شود بودن رأي نيز الزامي ديده نمي

در مورد منطوق . )175: 1381؛ سنگلجي، 85: ق1422طباطبايي، ( كند بكند بر قاضي واجب است كه چنين
حكمت له «اند كه بايد با كلمات و افعال حاوي الزام نوشته شود مانند  حكم فقها بر اين عقيده

يا خطاب به مدعي گفته » الزمت«، »انفذت«، »قضيت«، »الزمته الحق و انفذت الحكم به«، »به
 )85: ق1422؛ طباطبايي، 165: ق1410حلي، (» اخرج اليه منه«يا »  عليك بهاقضيت«، »الزمتك ذلك«شود، 

ثبت عندي يا « مانند ،و اگر گفته يا نوشتة قاضي جنبة اعالمي صرف، بدون دستور و الزام باشد
 در اختصار به البته نوشتن رأي با همة جزئيات آن يا 2.شوند حكم محسوب نمي» ثبت حقّك

 هيچ شرايطي براي ، اما جز آنچه گفته شد.)106: 1351طوسي، (فته است گر  قراراشاره موردفقه 
مجموع اين عوامل . شود كلي نگارش رأي ديده نمي طور نظر ساختاري و به رأي قاضي از

هاي گوناگون نگارش رأي در آن  برخالف كشوري مانند آمريكا كه سبكتا ه شدموجب 
در يك چارچوب كلي و سبكي واحد  ايراني ي حجم بسيار زيادي از آرا،مشهود است

  گانة ششهاي   ايراني سبكيتوان در آرا سختي مي ترتيب به بدين. توانند قرار گيرند مي
شكوهمندكاردوز ا  ي ه  ن مرا آ يعني  موعظه 3و  ا  ي موجز  محاوره 4گر ،  ا  ،  ي اي 

                                                            
مخالفت آنها با حكومت قانون چنان ... توانستند از دست بدهند دانستند و نمي ي دين حق خود ميحكومت واقعي را علما«. 1

كردند  ناميدند و جرأت نمي كردند حكم نمي اساس و استحكام داشت كه تا مدت مديدي محاكم عدليه احكامي را كه صادر مي
 فروغي، محمدعلي. »كردند ام وزارت عنوان ميعنوان صدور حكم به خود بدهند و رأي خود را در دعاوي راپرت به مق

 .1315، سخنراني در دانشكدة حقوق به سال )الملك ذكاء(

همانند اين است كه ] ها واقع اين گفته و در[ )و ابطال آنها جايز است(شوند  واقع شهادت محسوب مي ها در اين گفته«. 2
 ).78: ق1424اصفهاني، (»  تو بيشتر بوده استة بلكه فقط بين،بگوييم حق تو ثابت نشد

3.Magisterial / Imperative 
4. Laconic/ Sententious 
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يه بي را ي و 1پ يراسته  پ  :Cardozo, 1931 (4يونديپاي يا   و آرايه3، اعالمي يا اقناعي2 متصنع، 

، 6گرايي جديد  شكلي و شكل،)بزرگ (5هاي فاخر را يافت و دشوار است كه بتوان از سبك )10
 ايراني سخن ي در مورد سبك آرا(Lebovits, 2004: 25-30) 8 و فاضالنه و صريح7باال و پايين

  .اند توجه درخور ايراني يافت كه يي ديگري در آراها سبكتوان  اين مي وجود با. گفت
  
 داران سبك. 4

 همة آنهاست كه يسبك در ايران مستلزم بررسي آماري آرا شناسايي همة قضات صاحب
 ، متعددي كه مطالعه شدي اما از ميان آرا، دشوار استتيغا بهكم در اين زمان كاري  دست
هاي زير تقسيم  كم به دسته توان قضات نويسندة آنها را براساس سبك نگارش رأي دست مي
  .كرد

  
  ساله و داستان ر.4. 1

  نويسان مقاله) نخست
يكي از اين . نويسند  علمي ميةهاي متعددي شبيه به مقال برخي قضات رأي خود را از جنبه

 يك عنوان  بهشود يمرأي كوتاه ايراني موجب  جهات، طول رأي است كه ناهمگون بودن آن با
اي اين سبك از نگارش اي سبكي بر عبارت بهتر انحراف از معيار، مشخصه بههنجارگريزي يا 

كه   تا آنجا،ي شاخص دانستا چهرهدر اين زمينه آقاي عبداهللا خدابخشي را بايد . رأي باشد
 توسط اين 9قرار صادرشده قدر ناصر كاتوزيان نيز يكي از نقدهاي وارد بر استاد فقيد و عالي

بر جنبة قضايي، قاضي پيشين دادگستري را تفصيل زياده از اندازه و چربش نثر دانشگاهي آن 
 از ها نمونهصدور قرار نهايي دادسرا در صفحات زياد بهترين . )340-341: 1391كاتوزيان، (داند  مي

 ايشان ادبيات كامالً فني و دانشگاهي يهاي آرا  ديگر مشخصهاز 10. سبكي استةاين مشخص

                                                            
1. Conversational / Homely 
2. Refined/ Artificial 
3. Demonstrative / Persuasive 
4. Tonsorial / Agglutinative 
5. Grand style 
6. Formal style/ Neoformalism 
7. High style/ Law style 
8. Lofty style/ Forthright style 

 
 .85/2039/11 ة كالسة در پروند8/2/1386قرار نهايي مورخ . 9

 دادياري دادسراي عمومي و انقالب مشهد كه 11 ة شعب85/1154 ة قرار عدم صالحيت صادرشده در پروندة شمارجمله از. 10
  .)382: 1389خدابخشي، (كرده است   نويسنده خود نيز به مفصل بودن آن اشاره
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ي آموزشي ها جنبهر  در كنا1.اند كرده اشارهآن است كه گفته شد استاد دكتر كاتوزيان نيز به آن 
 يعني خلط ميان مقام  اشاره كرد،چنين سبكي بايد به يكي از ايرادهاي مهم و اساسي اين سبك

هاي قضايي را بازتاب دهد و مقام  خواهد انديشه عنوان يك مقام عمومي كه مي قضاوت به
ضي شود تا قا اي شدن رأي موجب مي  مقاله، از سوي ديگر2.نويسنده كه آزاد و رها است

هايي بزند و سراغ مطالبي برود كه  اجبار و براي غني كردن علمي رأي، دست به تحليل به
آرا «: شود جمله به اين داليل است كه گفته مي از. ارتباطي مستقيم با موضوع دعوا ندارد

  (Lebovits et al., 2008: 261).»  نيستنددانشمندانِي نگارش مقاالت جا يجا
 

  گويان قصه) دوم
 بازپرس محمد ، مهم را در قالب داستان و با لحن روايي نگاشتهيز قضاتي كه برخي آرايكي ا

 3.كند قاضي از آغاز مخاطب را براي خواندن داستاني جذاب دعوت مي. نجار صادقي است
جايي ديگر  شود و در گري و هشدار همراه مي موعظهلحن روايي او در برخي موارد با نوعي 

 5.كند خواننده را وارد دنياي واقعي ماجرا كند  و تالش مي4گيرد  ميقاضي از تخيل خود كمك
 از قبيل لزوم جدي بودن، بازپرس نجار صادقي يرأي در پرداز داستانهاي  وجود محدوديت با

                                                            
اي كه در جرم جعل معموالً سبب  نكته «:شود ديده مينيز قرار ديگران است   اين ويژگي آنجا كه در مقام اظهارنظر نسبت به. 1

گردد عدم توجه به اين واقعيت است كه هرگز ضرورتي بر تشابه و تطبيق  اشتباه برخي از مفسران قانون و مجريان آن مي
در بحث جعل عالئم تجاري كه بدون ترديد به لحاظ فقدان ... باشد نيست  شده با آنچه اصل مي فيزيكي و مساحي آنچه جعل

براي مثال روزگاري تنها جنس و ... اي جز رجوع به دكترين حقوق عرفي و موضوعه و الهام از عقل بشري  فقهي، چارهةسابق
 60182 شمارة ةظر داديار نسبت به قرار بازپرسي در پرونداظهارن. »...كننده مهم بود لكن امروزه  فيزيكي كاال براي مصرفةماد
 .398 - 397 :1389خدابخشي، : به نقل از.  تهرانو انقالب دادسراي عمومي 6ة دوم بازپرسي ناحيهةشعب

 جمله با  از.بررسي كرده است »قضات، اساتيد حقوق نيستند«ي مختلف اين موضوع را تحت عنوان ها جلوهريچارد پازنر . 2
كنند به   آن رأي صادر ميدر خصوص اينكه قضات برخالف اساتيد حقوق نه وقت نوشتن دارند و نه موضوعي كه بيان

اعتبار بخشيدن به يك قاعده  كنند با سازي مي  در نظام حقوق آمريكا، قضات حتي وقتي قانونهمچنين. انتخاب خود آنهاست
 .(Posner, 2008: 210)  حدود خواهند بودمشده  حبه دعواي طرآنها . بازهم مانند حقوقدانان آزاد نيستند

 روابطي بينشان ح.نخانم . 2...ق.پ آقاي .1 است كه گذشته آغاز كنيم و آن زماني روايت اين پرونده را بايد با مروري بر«. 3
احل شهر بندري نوشهر يابد تا اينكه از كرج به سو هاي آنها آنقدر ادامه مي گردد و پيامك و تماس و درد و دل كردن برقرار مي
كرد، به منزلش در  هايي را با ايشان صحبت مي چه روزها و شب) طمرحوم ] (اش[زوجه  در خفاي پكنند و آقاي  سفر مي
 9309971974200310قرار شمارة  .» ...كرد  معرفي مينرفتند و خود را استاد دانشگاه براي  سرا مي رفت به قليان كرج مي

 .ول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب نوشهر اة شعب14/6/1393مورخ 

لحظه در عالم امكان  قبرش را ببيند و براي عاقبت او بگريد كه دنيا دار مكافات است و هر تواند حداقل سنگ  مينولي باز «. 4
خ  مور9309971974200310قرار شمارة . »...)اللهم اغفرنا(كند  خداوند بعضي را در همين عالم ناسوت مجازات مي

 .همان شعبه 14/6/1393

خوابند، بهتر است بگوييم برجكي كه كامالً مستقر به دريا و   دارد و در ويال شب را مين دل در دل پحال كه آقا   عين در«. 5
 .همان شعبه 14/6/1393 مورخ 9309971974200310قرار شمارة . »ها و بسي زيبا ساحل است و شبيه برجك پادگان
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كه در سبك را  او همچنين يكي ديگر از نكات مهمي 1.خوبي از عهدة اين كار برآمده است به
را  عايت شود، يعني بيان وقايع مهم و مرتبط با موضوعگويي در رأي قضايي بايد ر قصه

 يكي از 3.كند وار بيان مي  داستان، و نيز واقعيتي كه جزء اركان ضروري دعواست2رعايت
ديگر . هاي اين سبك از نگارش تشويق مخاطب به خواندن همة رأي است ترين مزيت بزرگ

 و تصنع حقوقي تكلف دور از  دي و بهاي و زباني عا آنكه نگارش به اين سبك ادبياتي محاوره
تري   مهمةاز اين دو مزيت فايد. دهد پذيري رأي را افزايش مي خوانشطلبد و اين امر  مي
در اين شيوة نوشتن احساسات مخاطب با . هم قدرت اقناعي رأي است  آيد و آن دست مي به

 وجدان او براي شود و  تحريك مي،ورود در دنياي واقعي كه قاضي به تصوير كشيده است
ن  دمِ مقتوالياحساس همدردي خوانندة اين قرارها با اوليا. گيرد اقناع در دست قاضي قرار مي

در . شود خوبي فراهم مي تا اندازة زيادي جلب و زمينه براي اقناع آن به صدور قرار مجرميت به
رأي «: كند د مي يا4عنوان لحن اعالمي  از آن بهفرگوسناين نوع نگارش، رأي لحني دارد كه 

اين . قبول فرو بكاهد  را به روايتي دربارة رفتاري قابل6 را به يك رخداد و رخداد5بايد اتفاق
  .(Ferguson, 2013: 211) »مأموريت رأي است
تواند   مي،دهد سرايي در رأي خشكي و ناخوشايندي حقوق را كاهش مي اينكه داستان

و گاه زندگي و مرگ آنها، مطرح است و چون  ندر دعوا، حقوق طرفي. همزمان عيب نيز باشد
كه جنبة   وقتيژهيو بهسرايي  داستان.  رأي بايد متني جدي و محكم داشته باشد،چنين است

. زند  رأي قضايي كه بايد بازتابندة اقتدار قضايي باشد، صدمه ميتيجد به ،كند پيدا مي هنري
. كند ضايي و تخيل قاضي خلط ايجاد مييي ميان واقعيت قسرا داستان زياد بر ةعالوه تكي هب

 گاهي براي جذابيت ،اگرچه ذكر وقايعي كه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با موضوع دعوا ندارد
انگيز ارتباط چنداني با قتل  رسد توصيف طبيعت و هواي دل نظر مي به اما ،رأي مفيد است

                                                            
  ساكنين ويال هم در خواب آرميده بودندة به فراخور طبيعي طبع انسان هم7/1/1393 صبح 5عت ناگهان حوالي سا«. 1
قرار . »...خورد  و دريغ از هرگونه اطالع قبلي سكون و سكوت آنان و طبيعت و جامعه به هم مي) ها كامالً خاموش بود چراغ(

 .همان شعبه 23/1/1393 مورخ 9309971974200024شمارة 

گويند چه كسي قفل كرده است؟ حفاظ  با خود مي. شده است گرفته ولي حفاظ آهني درب قفل و زنجير  بي آتشدرب چو«. 2
هاي آتش  طلبند، زبانه كنند از همسايگان استمداد مي كنند گريه و زاري مي شود، شيون و فرياد مي دهند باز نمي را هل مي
 .همان شعبه 23/1/1393 مورخ 9309971974200024مارة  قرار ش»هاي در بند است دنبال شكار انسان همچنان به

كنند ولي خاموشي اين آتش با خاموشي   حريق مييباالخره اطفا... يابند و  در محل حضور مي6:03نشانان ساعت  آتش«. 3
 .همان شعبه 23/1/1393 مورخ 9309971974200024قرار شمارة . »شود  منجر مي...ابدي 

4. Declarative Tone 
5. Event 
6. Incident 



  
 89                                                                                           ي ايراني            رأسبك  

 ضعف  ًرأي، اگرچه نه لزوماً،سرايي در   نكتة ديگر آنكه تكيه بر داستان1. نفر ندارد4عمدي 
ي ا اندازه  تاگويي واقع هرچند در نگارش رأي به سبك قصه در. استدالل حقوقي را در پي دارد

د، اما اين اقناع به قيمت فرار او قدرت اقناعي را افزايش دد كرمنطق خطابي استفاده توان از  مي
سرايي تحريك  در داستاناحساساتي كه . از واقعيت حقوقي و مباني حقوقي موجود است

اقناع بايد در عالم حقوق و مطابق . ويژه در قضاوت جايگاهي ندارند  در حقوق، به،شوند مي
 شود براي نمونه، متهم از سرايي موجب مي  زياد بر داستانة تكي2.ضوابط حقوقي صورت گيرد

 ،آورد  رأي ميآنكه داليلي كه قاضي در ادامة  نظر مخاطب مستحق مجازات شناخته شود و حال
  3.اصوالً اقتضاي چنين چيزي را نداشته باشد

  
  قانون و نظريه: يرأبنياد . 4. 2

  شارحان) نخست
 ،كنند  خود به نقل متن مواد قانوني يا قواعد حقوقي بسنده نميياين دسته از قضات در آرا
گاه عمومي يكي از اين قضات آقاي مصطفي توكلي، دادرس داد. دهند بلكه آنها را شرح نيز مي
 او يتوان در آرا است كه مصاديق بارز اين سبك از رأي ايراني را مي حقوقي بخش فشافويه

اند، شرح قوانين  شده  صادر1395 دادنامة نامبرده كه همگي در سال 35در بررسي . ديد
توجه آنكه نويسندة اين آرا، در همة   جالب. شود  ديده ميوضوح بهقواعد حقوقي  موضوعه و

 چه دشوار و چه آسان، اين شيوه را حفظ كرده و با تفصيلي تقريباً فراوان از مقدمه به دعاوي
 راجع به مسائل خانوادگي به اوج خود ي اين سبك از نگارش در آرا4.نتيجه رسيده است

                                                            
وزد و كوه نسيم را براي ساكنين ويال و مناطق  بخش دريا به كوه با استقامت با درختان زيبا مي حال نسيم آرامش  عين در«. 1

تا به اين طريق آرامش صدچندان را براي ساكنين به ارمغان بياورد و هواي ...كند يمعادالنه تقسيم ) چلك و چلندر(همجوار 
 .همان شعبه 23/1/1393 مورخ 9309971974200024 قرار شمارة »…كفتن را بهار و فصل ش

 به ديو در شيشهب تنزل برهان و استدالل منطقي به اقناع و خطابه، ايراد مقدري است كه حسن جعفري تبار در مقدمة كتا. 2
 خطر كرد و فلسفة روية قضاييازة كتاب اند  توان به همه در رأي قضايي نمي  اين با.  )7: 1395 جعفري تبار،( دهد آن پاسخ مي

 .به اين فروكاهش تن داد

چطور زوج به زوجه و برادر به برادر «: كند بنگريم كه قرار بازپرس در همان ابتدا چگونه احساسات خواننده را تحريك مي. 3
ن براي يكديگر؟ كجاست هاي زوجي فشاني كجاست جان! كند احي ميربسا برادر سناريوي مرگ برادر را ط اعتماد كند؟ چه

همان  4/8/1393 مورخ 9309971974200464قرار شمارة . »)الهم الغفرنا(هاي برادر براي برادر؟ پس وااسفا  زخم خوردن
 .شعبه

نمايد،  موجب آن صادركننده وجهي را كه دارد، كالً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي  اي است كه به ثانياً چك نوشته«. 4
و صادركنندة چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل  عليه كارسازي شود محض ارائه به محال  في وجه چك بايد بهاز طر

با لحاظ اينكه چك از انواع اسناد تجاري بوده كه ...  عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد مبلغ مذكور در چك در بانك محال
 مورخ 9509972648100443دادنامة شمارة . »نمايد ه دارد به ديگري واگذار ميعلي صادركننده وجوه خود را كه نزد بانك محال

 . شعبة اول دادگاه عمومي حقوقي فشافويه28/6/1385
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رسد  نظر مي به 1.پردازد  جايي كه قاضي به نقل متون قانوني و شرح تفصيلي آن مي،رسد مي
گيرد كه قاضي تنها مجري قانون است و براي هر   انديشه سرچشمه ميچنين سبكي از اين

اين انديشه كه نقش قاضي را به .  بايد مستندي قانوني پيدا كرد،شود آنچه در رأي نوشته مي
از منظر بيروني، قاضي .  چند اثر دروني و بيروني دارد،دهد  قانون كاهش ميةماشين بازگوكنند

 در ،پردازد كند يا به شرح آن مي طر به مادة قانوني اشاره ميچون در هر سطري يا هرچند س
 يرأ از منظر بيروني نيز 2.آورد چندان مرتبطي را مي ناچار، مواد متعدد و گاه نه مستندات خود به

اگرچه يكي از كاركردهاي مهم . كند ي آموزشي مواجه ميها كتابمخاطب را با متني شبيه 
  .زشي بودن رأي غير از نقل متن و شرح مواد قانوني است آمو،رأي، جنبة آموزشي آن است

  
  پردازان نظريه) دوم

 بلكه يكي از ،شود گفته شد كه در تحليل سبك، تنها شكل نوشتار فارغ از انديشه بررسي نمي
 گرايش خاص و به ديگر سخن ة، آن را نتيج استاي كه از سبك شده گانه هاي سه تعريف
از اين منظر بيان خاصي كه يك رأي دارد يا شيوة طرح مطلب . داند  خاص نويسنده ميةانديش

نژاد از آن دسته   قاضي همايون رضايي3.تاباند  انديشة او را بازمي،گيرد كه قاضي در پيش مي
اي كه درست  اي حقوقي به نتيجه كوشد در دعاوي خاصي، با طرح نظريه قضاتي است كه مي

 داور، براي اين قاضي يرأفات ناشي از جريان داوري و  اختالمنشأدعاوي با .  برسد،پندارد مي
بنابراين در ؛  نظارت قضايي دادگاه بر داوريةمحملي است براي توسعه و تثبيت نظري

و اصوالً رأي را نه او  كند مين اصول دادرسي را رعايت ،دارد هايي كه داور خود بيان مي پرونده

                                                            
در ...  با اصالحات و الحاقات بعدي ازدواج زن ايراني با تبعة خارجي 18/2/1307 قانون مصوب 1060 موجب مادة  به«. 1

 به 6/7/1345نامة زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانة غيرايراني در مورخ  اي با عنوان آيين نامه الذكر آيين اجراي مادة فوق
صدور پروانة زناشويي توسط وزارت كشور را منوط به رعايت شرايطي ... نامه  اين آيين. ... رسد وزيران مي تصويب هيأت 

 با 18/2/1307 قانون مدني مصوب 190مقنن در مادة : ... ت است از شرايطي كه مرد تبعة بيگانه بايد داشته باشد عبار...داند مي
دادنامة . »: ...اند از اين شرايط عبارت. اي بيان كرده است اصطالحات و الحاقات بعدي شرايطي را براي صحت هر معامله

 . همان شعبه9/8/1385 مورخ 9509972648100554شمارة 

 از قانون تجارت مصوب 319 و 318مواد «:  به اين مواد استناد شده استدر رأي صادرشده راجع به مطالبه وجه چك. 2
 با اصالحات و الحاقات بعدي، مواد 14/6/1355 از قانون صدور چك مصوب 4و  3 با اصالحات بعدي، مواد 13/2/1311

، 4، 302 ي و مواد با اصالحات و الحاقات بعد18/2/1307 از قانون مدني مصوب 1301 و 1289، 1288، 1284، 1258، 1257
هاي عمومي و انقالب در امور مدني   از قانون آيين دادرسي دادگاه522 و 519، 336، 331، 306، 305، 303، 198، 194

 . همان شعبه26/8/1385 مورخ 9509972648100605دادنامة شمارة . »21/1/1379مصوب 

توان يافت، اما در اينجا، برخالف سبك  نظريه مينويسي نيز  ويژه سبك مقاله هاي پيشين به بايد گفت كه در سبك. 3
 .دهد، بلكه برعكس است الشعاع قرار نمي نويسي، شكل رأي، محتوا را تحت مقاله
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 تكيه بر اصل نظارت 1.رود  مزبور ميةاغ نظري، دادگاه به سرنگارد ميبلكه وكيل دادگستري 
شود كه در اغلب موارد رأي قالبي خاص به  عنوان انديشة اصلي قاضي موجب مي قضايي به
تر به دست داده  ابتدا اصل كلي نظارت قضايي مطرح سپس از آن نتايجي جزئي: خود بگيرد

تري كه  دو نتيجة جزئي. ودش مي اخير بررسي ةنهايت موضوع دعوا براساس نتيج شود و در مي
اند از تحليل خاصي از  دهند عبارت  نظارت قضايي قاضي ما را تشكيل ميةاساس نظري

يند انظارت سرتاسري دادگاه بر قرارداد و فر«و » رسيدگي حكمي دادگاه به ابطال رأي داوري«
ناي  اما اين نوع رسيدگي به مع،رسيدگي دادگاه محدود به امور موضوعي است. »داوري

تحت عنوان » مشاوره« بنابراين توصيف نادرست قرارداد ،توجهي به امر موضوعي نيست بي
 نظارت سراسري دادگاه بر ة اين ديدگاه را نظري2.موجب ابطال رأي داوري است» وكالت«

داوري، دادگاه در مراحل ابالغ و اجراي رأي داوري صالحيت و تكليف نظارت دارد، تكميل 
  3.كند مي

. مشاهده است  سبك نگارش رأي، در سبك استدالل قابل پردازي بر تأثير نظريهنخستين 
و سپس به انطباق كند  مياي جزئي را مطرح  آن قاعده از  اي كلي و پس قاضي از آغاز، نظريه

هم اغلب  طلبد و باز پردازان اغلب تنوع استدالل را مي انديشة نظريه. پردازد  حكم مي موضوع با
تدا و مبتني بر قواعد كلي حقوقي، مباني نظري حقوق و با توسل به منابع قانوني، اب: از دو نوع

و در ادامه انطباق يا عدم انطباق موضوع با اين اصل يا فروع آن بررسي شده اصل كلي فراهم 
هاي آموزشي آن   جنبه،نكتة مثبت ديگري كه سبك اين دسته قاضيان در خود دارد. شود مي

 بر دانش حقوقي خواننده هم از حيث ،دست بيشتر مطالعه شود  اين يي ازاندازه آرا هر. است
پردازي در  كه نظريه آنجا ، ازهمه اين با. ماهيت امر و هم منطق قضايي افزوده خواهد شد

هاي ژرف حقوقي است، ادبياتي دارد مملو از اصطالحات فني، ادبياتي كه  حقوق بيانگر انديشه
                                                            

نظارت . شود ها اعمال و محقق مي قضاوت اصوالً توسط دادگستري و از طريق دادگاه. ناگزير است... نظارت قضايي«. 1
حمايت از داوري به معناي تن دادن .  و پيشگيري از سوءاستفاده از نهاد داوري استاقضقضايي بر داوري هم براي حفظ كيان 

 36 شعبة 26/8/1395 مورخ 9509972160101076دادنامة شمارة  .»اي در قالب رأي داوري نيست مراجع قضايي به هر نوشته
 . دادگاه عمومي حقوقي تهران

و البته اقدام داور ... صراحت مشاوره بوده است آن را وكالت توصيف كرده هكه عنوان قرارداد منشأ اختالف ب داور درحالي«. 2
عنوان قاعدة حاكم بر رسيدگي   قانون آيين دادرسي مدني به374صراحت از مصاديق مادة  محترم در توصيف قرارداد مزبور به

 .همان شعبه 9409972160100629 دادنامة شمارة »...باشد نظارتي شكلي مي

عنوان منشأ صالحيت داور و آيين ارزيابي رأي داوري تا   داوري نيز اين نظارت قضايي از ارزيابي توافق داوري بهدر مورد« .3
 485 ةمطابق مستفاد از ماد «بنابراين). همان شعبه 9309972160100655دادنامة شمارة (» شود اجراي رأي داوري اعمال مي

شود نيازمند دستور دادگاه است و بالطبع دستور قاضي  ز دادگاه درخواست ميقانون آيين دادرسي مدني ابالغ رأي داوري كه ا
گونه موارد  باره قضايي و مبتني بر احراز شرايط قانوني براي تجويز امر ابالغ است و البته مبناي دستور قاضي در اين  اين در

 دادنامة شمارة »ر داوري استمداخل نظارت قضايي بيند قانوني منتهي به رأي داوري و يكي از ااحراز يك فر
 .همان شعبه 9409972160100165
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 ديگر آنكه چون ة نكت1.كند تخصص را با دشواري مواجه ميغيرم ةخوانندديرفهم است و 
 طبيعي است كه دغدغة توجيه آن را دائم در ذهن ،شود  كلي متوسل ميةقاضي به يك نظري

و ادبياتي  ودش  شود تا گاهي متن از قالب رأي قضايي خارج داشته باشد و اين خود موجب مي
  2.غيرقضايي پيدا كند

  
  گزيده گويان. 4. 3

هايي خاص و همزمان موجز رأي   نگارش استدالليران كمتر يك قاضي مكرراً با يك سبكدر ا
 از و فرزانه مرحوم دكتر ناصر كاتوزيان قدر يعال گفت كه استاد توان  ميتأجر به اما ،نويسد مي
 اما ،هاي سبكي نگارش رأي توسط استاد متعددند مشخصه. آيد شمار مي به قضات دست  نيا

نظر به « از رعايت ايجاز در كنار مستدل بودن و استفادة درست از اند عبارتها  گيترين ويژ مهم
كار بردن اين عبارت يكي از نكات  بهست؛ در ااصطالح اخير در فرانسه رايج بوده و . »اينكه

 بايد حاوي يك ،شود مهم اين است كه هر جمله يا پاراگرافي كه با نظر به اينكه شروع مي
استاد فقيد از معدود قضاتي است كه اين مهم را تا اندازة بسيار . ضوعي باشد حكمي يا موةنكت

شود   اين ايجاز مطبوع امروزه كمتر رعايت مي3.زيادي با ادبياتي زيبا رعايت و اجرا كرده است
بايد مختصر و دقيق و » نظر به اينكه«اند كه جملة پيرو  و قضات ايراني از اين نكته غافل شده

   . اي موضوعي يا حكمي را انتقال دهد اي كه مستقالً بتواند نكته گونه  به،له باشدهمراه با اد
اي ميان اطناب و توجيه در  دهد كه مالزمه خوبي ياد مي  استاد بزرگ حقوق ايران بهيمطالعة آرا

كم اينكه اگر تفصيل هم الزم باشد نياز نيست كه در  دعاوي دشوار وجود ندارد يا دست
شوند و  شروع مي» نظر به اينكه«ها با  در سبك استاد چون پاراگراف.  آورده شودصفحات بسيار

 قاضي ،آيد با داليل آن مي) تكميلية همراه نكت بهاي اصلي  نكته(در هر پاراگراف يك نكته 
اي  مجموع نوشته و رأي در ترين زمان ممكن به منطوق رأي برسد كند در سريع تالش مي

                                                            
چه اوالً داللت داشتن به معناي اثبات منطقي ادعا از طريق دليل موضوع بحث، در اين مورد «: ها توجه كنيم به اين جمله. 1

يت دادگاه و درواقع اين با اصل بودن رسيدگي در محاكم و استثنايي بودن اثر توافقات در انحصار صالح«و » وجود دارد
 .همان شعبه 9409972160100819دادنامة شمارة . »محدود كردن آن نيز مطابقت دارد

 همچون بسياري نهادهاي حقوقي در اين مرزوبوم با تحول غايت و برخي ...نظر به اينكه تأسيس حقوقي ورشكستگي«. 2
ستگي به مستمسكي براي عدم پرداخت مطالباتي چون كه در بسياري از موارد ورشك اننها مواجه شده است آنچ سوءبرداشت

 .همان شعبه 9309972160100618دادنامة شمارة . »رسيده است تسهيالت بانكي بدل شده و متأسفانه اين اقدام به شياع

 و همچنين 1335/ 18/10 و 10/11/1334هاي مورخة  جلسه موجب اقارير وكالي طرفين در صورت نظر به اينكه به«. 3
ات پرونده مطروحه در ادارة تعديل مسلّم است كه موضوع مورد تقاضاي تخليه قبالً از طرف خواهان به خوانده اجاره محتوي
دادنامة صادرشده توسط . »دانست...  1توان خارج از عناوين مندرج در تبصرة  شده بوده است و تصرف خوانده را نمي  داده
 .233: 1376ن، كاتوزيا:  دادگاه بخش تهران مندرج در4 ةشعب
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 اين ايجاز مشروط به اين است كه قاضي پس از بيان 1.دهد  ميموجز و مستدل را تشكيل
 ايراني، پس از يكه در بسياري از آرا  آنچنان،انديشة خود در هر پاراگراف به توضيح آن نپردازد

بدين توضيح «يا » توضيح اينكه«شود  ، نوشته مي»نظر به اينكه« اصلي با استفاده از ةبيان نكت
اصوالً با فلسفة اين سبك از » نظر به اينكه« بندهاي يها فصيلبايد توجه داشت كه ت. »كه

  . سازگاري ندارد،نگارش رأي كه مستلزم ايجاز است
شود تا خواننده مشتاق شود  عنوان بارزترين مشخصة اين سبك موجب مي اگرچه ايجاز به

تظر نتيجه نويسان و شارحان خواننده را من مقالههاي  رأي را تا پايان بخواند و برخالف سبك
توان   نمي،تواند مردد كند  از دو نكتة مهم كه قاضي را در استفاده از اين سبك مي،گذارد نمي

 بيشتري ةهاي فني استفاد كند قاضي هم از واژه سو، ايجاز و اختصار ايجاب مي از يك: گذشت
اهد بند جا دهد كه خود موجب طوالني شدن آنها خو  ها را در يك كند و هم جمله يا جمله

 از سوي ديگر، اگرچه 2.اين دو در كنار هم ديرفهم بودن رأي را در پي خواهند داشت. شد
ها  ناچار، بايد استدالل چون در اين سبك به،  حقوقي استة استاد سرشار از نكات آموزنديآرا

طور كامل توجيه كند و  تواند انديشة موردنظر را به در كمال كوتاهي آورده شوند، قاضي نمي
 چراكه قضات اصوالً با ،شود كم در ميان قضات كم مي رو قابليت تأثيرگذاري رأي، دست ينازا

  .شوند يك يا دو دليل قانع نمي
  

  نتيجه. 5
جمله كتبي بودن، زبان پيچيده و تنوع   ايراني ازيرأي سبك ها مشخصه ة دربارآنچهبا توجه به 

 ايران، ة سبك مانند تاريخ استبدادزدي اينها شهيراندك استدالل گفته شد و با درنظر گرفتن 
 طبيعي است قضات ايراني از همان آغاز دست به ، تاريخيخألوابستگي قضات به حاكميت و 

گذشته از شارحان قانون .  ايراني فاقد اصالت باشديرأدامن سبك فرانسوي شوند تا سبك 
 هريك ايراداتي ، هستندتوجه قابلپردازانه و موجز اگرچه  نظريه ي عالمانه، داستاني،ها سبك

. ندا  قضايييرأدهد قضات ايراني سخت محتاج دانستن در مورد سبك  دارند كه نشان مي

                                                            
 دادگاه بخش 4 شعبة 34/791شمارة ة صادرشده در پروندهةدادنام،  دادگاه شهرستان تهران27 ةدادنامة صادرشده از شعب. 1

  .292، 294، 373: 1376كاتوزيان، :  مندرج در37/997شمارة ة صادرشده در پرونده30/1/1328دادنامة مورخ   وتهران
الواسطه به خواهان  حاكي است كه كلية حقوق و امتيازات دارندة اصلي قبوض وام معنظر به اينكه مستندات دعوا «. 2

وجه انطباق  هيچ  قانون مدني محتاج به رضايت متعهدله نيز نيست و به...موجب مستفاد از   شده است و اين انتقال كه به منتقل
 در پذيرش آن دعاوي شامل آن باشد و 48منع مادة اسناد ندارد تا   قانون ثبت47  و46با عقود و معامالت مصرحه در مواد 

الذكر،   سابق4/3/33بنابراين، با توجه به مفهوم عرفي عبارات استعمال شده در قبوض مورد استناد و مخصوصاً اليحة مورخ 
بخش تهران، مندرج  دادگاه 4 ة دادنامة صادرشده از شعب.»داند مي ...مقام متعهد اصلي قرارداد  دادگاه خواهان را هر جهت قائم

 .235: 1376كاتوزيان، : در
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 اما نبايد در ،سدينو يم پيشينيان ة زيرا قاضي جديد بر شيو، ناگزير استاصوالًتقليد در سبك 
 اند دهيشياندبه اين  قضات ايراني كمتر تاكنوناز گذشته . دور باطل تكرار ايرادهاي گذشته افتاد

 ،گذارد يم قضايي اهدافي دارد كه بر سبك آن تأثير يرأ. نويسند كه براي چه و براي كه مي
 را يرأهاي سبكي   بيايد و هم چگونگي بيان آنها كه مشخصهيرأ بايد در آنچهزيرا هم 
 يا براي  بايد طرفين را قانع كنديرأاگر . سازند  آن اهداف را برآورده مي،دهند يمتشكيل 

ي ضروري در آن ذكر شود و طرحي مناسب و ها استدالل بايد ،شود دادگاه باالتر نوشته مي
 البته اين تأثير ، مؤثر استيرأشخصيت قاضي نيز در سبك . ادبياتي ساده و مفهوم داشته باشد

اگر اين .  اهميت بدهد و راجع به آن بدانديرأتواند مثبت باشد كه او به سبك  زماني مي
 به ، قانع كرده باشديرأ و دانستن در مورد سبك دنيشياند ضرورت  بهنوشتار قضات ايراني را 
  .هدف خود رسيده است
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