
  رايشناسي و انواع نقد  درآمدي بر روش
  

  1حسين اعظمي چهاربرج
  

  :چكيده
 رايتصميمات نهايي مراجع قضايي و نتيجه تالش دادرسان غالباً در قالب 

ي عالوه بر غرض و هدف اصلي آن كه فصل خصومت، رايهر . شود متجلي مي
توان به تأثير  عدالت است، آثار فرعي نيز دارد كه از جمله مي راياحقاق حق و اج

آن بر شيوه تفكر قضايي و تفسير ساير قضات و حقوقدانان در موضوعات يا احكام 
ن تحليل علمي آراء عالوه بر تبيين نقاط قوت و ضعف رايبناب. مشابه اشاره كرد

سازان دستگاه  اندركاران حقوقي و تصميم تواند باعث توجه بيشتر دست ، ميراي
نقد . خواهد شده نوبه خود موجب غناي علمي آراء قضايي گردد كه اين امر نيز ب

كه شناخت هاي خاص خود است  نيز مانند هر پژوهش ديگري نيازمند روش راي
ن در اين نوشتار برآنيم تا رايبناب .ستها الزمه تحليل و بررسي علمي آراء ا اين روش

هاي  اي بر چگونگي و شاخه ضمن اشاره مختصر به اصول اوليه نقد علمي، مقدمه
  .بيان كنيم راينقد 

  
  .رايشناسي نقد  ، روشراي، روش نقد، تحليل علمي راينقد :ها هكليدواژ

                                                                                                                  
 دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي دانشگاه مازندران و قاضي دادگستري.1
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  :مقدمه

ــوم مــي ردشناســي را  روش ــوان در نظــر گرفــت  دو مفه ــوم نخســت: ت  ؛در مفه
ها  هايي است كه درباره انواع و چگونگي كاربرد روش شناسي مجموعه گزاره روش

. شـود  ي تحقيق گفتـه مـي  رايبه مجموعه ساختار اج ؛گويد و در معناي دوم سخن مي
، در معنــاي دوم بـه كــار بـرده شــده اســت و   رايشناسـي نقــد   در ايـن نوشــتار روش 

پـردازد را تبيـين    مي »راينقد «درصدد هستيم تا چگونگي و ساختار پژوهشي كه به 
  .نماييم
هــاي  شــك غالــب نتــايج مطالعــات حقــوقي و نظريــات حقوقــدانان و تــالش بــي

» راي«تـوان   ن مـي راييابد بناب حققين و قانونگذاران در آراء مراجع قضايي تبلور ميم
را به عنوان يكي از محصوالت نهايي علم حقوق دانست با توجـه بـه جايگـاهي كـه     

هـاي   در احقاق عدالت و فصل خصومت دارد الزم است كه كنشگران عرصه» راي«
و با تبيين نقاط قوت و ضعف آنهـا بـر    حقوقي، آراء صادره را در بوته نقد قرار داده

تر شده و تصـميمات نادرسـت    هاي صحيح قضايي نمايان غناي آن بيافزايند تا تحليل
از البته الزم به ذكر است كه شـايد مقصـود   . اي مورد انتقاد قرار گيرد و بعضاً كليشه

ني بـه  تر از آنچه كه در قانون آيين دادرسـي مـد   در اين نوشتار مفهومي وسيع» راي«
و حتي رويه قضايي و تصـميمات غيرنهـايي محـاكم را در     باشد ،آمده» راي«عنوان 

در واقع نقد استنباط محـاكم و مراجـع قضـايي از     رايهدف از نقد  ؛برگيرد چرا كه
و چگـونگي تطبيـق حكـم بـه موضـوع اسـت و ايـن        موضـوعات   ،قوانين، مقـررات 

  .آن است به معناي خاص» راي«تر از  استنباط مفهومي وسيع
گيرد  بدين منظور ابتدا مفهوم نقد و سواالت مرسوم در آن مورد بررسي قرار مي

در . شود گيرد بيان مي هاي مختلفي كه در نقد آراء مورد استفاده قرار مي سپس شيوه
اي از نقدهايي كه قـبالً   هر روش و شيوه نمونه رايها سعي شده است ب بيان اين شيوه
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. مطالعـه بيشـتر بـه آن منـابع رجـوع كننـد       رايمندان ب القهتا عچاپ شده ذكر گردد 
 رايهـايي كـه بـه نقـد     پـژوهش گـران نيـز بـا اسـتقرار نـاقص در       محققين و پـژوهش 

 رايهـاي نقـد    توانند ما را در تكميل روش ليل منطقي روش آنها ميعو ت اند پرداخته
  .ياري رسانند

 
  كليات: گفتار اول

هــا را  كــردن، عيــب ور و ايي نمــودن، زيــرارزيــابي، بررســي، شناســ ؛نقــد يعنــي
وقتـي  «: ديئهان ردها ميج فعرِيها لرَظَنَ ها وزَيم: رهايغَ و مراهالد دقَنماياندن است، نَ

گويند درهم را نقد كرد؛ يعني آنها را از هم جدا كرد و بررسي نمود تـا سـالم را    مي
طرفي، بررسي و بـه   مفهوم نقد؛ طلب و بي در: برخي معتقدند 1.»از معيوب بازشناسد

نقـد بـه    2.ها را بيرون كشـيدن نهفتـه اسـت    دست گرفتن و از هم جدا كردن و پنهان
معني رد و مخالفت نيست بلكه نقد به معناي ارزيابي و وارسي انديشه اسـت لـذا جـا    

  3.دارد كه ناقد، نقاط قوت انديشه را نيز بيان كند
انتقاد فقط ناظر بر نكـات منفـي   : از انتقاد جدا استشود كه نقد  پس مالحظه مي

همچنـين، نقـد   . است ولي نقد نكات مثبت و منفي را توأمان دارد رايهاي  و كاستي
نقد به انگيزه انتخـاب كـردن بهتـرين صـورت      4.برخالف انتقاد هميشه مستدل است

ظـر مـورد   گيرد و هدف آن زمينه را فراهم نمودن است ولي انتقاد به جهت نفي ن مي
ثـابتي وجـود داشـته    ميـزان  شود، از طرفي در نقد بايد معيار و محك و  نقد انجام مي

معموالً زماني انتقـاد   .باشد ولي در انتقاد اصوالً معيار و ضابطه مشخصي وجود ندارد

                                                                                                                  
 .6، ص 1381صفايي، علي، روش نقد، جلد اول، انتشارات ليله القدر، چاپ اول، قم، .  1
 .7همان، ص .  2
 .65، ص 4، ش 1374شناسي علوم انساني، پاييز  جله روشمروش نقد انديشه چگونه است؟ .  3

 .110، ص 159ش  1389،كتاب ماه،دي ماه »نقد و انتقاد مجله اطالع رساني و كتابداري«گرجي،مصطفي،.  4
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شود كه موضوع مورد انتقاد ناكـافي، نـاقص    شود احساس مي از موضوعي مطرح مي
دهد، نقـد   يگري نوعي كم لطفي يا خودمحوري معني ميو مردود است و انتقاد از د
هاي موضوع مـورد تحليـل را بـا دقـت      شود كه تمام جنبه زماني خردامندانه تلقي مي

ند نقد محاسن، معايـب و اهميـت آن مـورد موشـكافي و قضـاوت      رايبيازمايد و در ف
و مهـارت   اي كامـل در تحليـل انتقـادي    انجام چنين نقدي نيازمند پيشـينه . قرار گيرد
  1 .ندهاي استداللي استرايالزم در ف

الزم به ذكر است كه در بيان نقاط قـوت بايـد از هرگونـه مـداحي و چاپلوسـي      
صادره از چه ميزان قـوتي   راياحتراز گردد و فقط با ارائه ادله و قرائن نشان داد كه 

از جهـت   رايآيـا  . هايي اسـت  در چه قسمت يا قسمت رايبرخوردار است و قوت 
  مستدل بودن قابل تقدير است يا از حيث رعايت قواعد و اصول نگارشي؟

. راينقد شود نه صـادركننده   رايبه ماهو  راي، اصل رايالزم است كه در نقد 
همچنين بايد از گذاشتن عينك پيش داورانه و برجسـته كـردن حواشـي خـودداري     

  .دگرد
ا رعايت نمايـد و از كلمـات   و نهايتاً اينكه ناقد بايد در نقد خود نزاكت و ادب ر

اين شيوه ممكـن اسـت در نظـر     ؛تحقيرآميز و كنايات نابجا خودداري نمايد چرا كه
  .خواننده از ارزش نقد بكاهد
رسد كه ناقد بايد چنـد پرسـش را پاسـخ     ي به نظر ميرايقبل از شروع به نقد هر 

  :دهد
ابعـاد و   رايم داي كه در پي نقد كردن آن هستيرايآيا : ارزشيابي نخستين :اول

ويژگيهايي است كه نقد آن تـأثيري در پيشـبرد دانـش حقـوق داشـته باشـد؟ يـا بـه         
  »ارزد؟ به نقد كردن مي رايآيا «تر  اصطالح عاميانه

                                                                                                                  
: قابل دسترسي در 166، ص 13، فصل )نقد علمي(روش تحليل انتقادي مطالعات پژوهشي .  1

WWWPDFACTORY.COM 
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است يا  رايمحدوده كار نقد كجاست؟ آيا محدوده نقد منحصر در يك  :دوم
گيـرد؟ آيـا محـدوده     از آن الهام گرفته نيز مورد نقد قـرار مـي   رايرويه قضايي كه 

هاي حقوقي ديگر نيـز   موضع سيستم ،مباحث منحصر در حقوق ايران است يا در نقد
مورد نقد قرار خواهد  رايمورد مطالعه قرار خواهد گرفت؟ آيا فقط ساختار شكلي 

از موضوع نيـز نيـاز   وي و فهم  رايگرفت يا اينكه نحوه استدالل قاضي صادركننده 
  به نقد دارد؟
چيست؟ آيا هدف اين است كه حقوقـدانان، قضـات و    راياز نقد هدف  :سوم

ي آگاه كنيم؟ يا اينكـه اسـتفاده از قاعـده حقـوقي     راياز صدور را جامعه دانشگاهي 
خاصــي را در آراء مراجــع قضــايي تبيــين كنــيم؟ يــا نويســندگان و اهــل فكــر را بــه 

الي آن گـام  توجه دهيم تا در راسـتاي پيشـبرد و تعـ    رايآوري خاص در صدور  نوع
  برحذر داريم؟ رايبردارند يا اينكه از انحرافي در صدور 

شيوه نقد به چه نحوي خواهد بود؟ آيا هـدف از پـژوهش، صـرفاً نقـد      :چهارم
گيـرد؟ يـا    نقد صورت مي ،رايتقويت استدالل يا نتيجه  رايمؤيد و همسو است و ب

هر دو هـدف در نقـد    يا ؟است رايهاي مختلف  اينكه هدف از نقد، انتقاد به قسمت
  قرار خواهد گرفت؟ دنظرم

 راينتيجه نقد چه خواهد بود؟آيا نتيجه آن تحسين يا تبينه صـادر كننـده    :پنجم
هدف نويسـنده   در آراء محاكم ياست؟ يا تبيين شناسايي يا رد قاعده يا اصل حقوق

  است؟
هـد بايـد   د انداز روشني به ناقد مي بعد از پاسخ به سواالت فوق كه در واقع چشم

فـرض اساسـاً انجـام يـك      بدون پيش ؛چرا كه. هاي تحقيق مشخص شود پيش فرض
  .پذير نخواهد بود پژوهش علمي امكان
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ي از جهت نگارشي مورد نقد قرار گيرد بايد مشخص شود كه رايزمانيكه ؛ مثالً 
به عنوان مبنا فرض اين نقد چيست؟ آيا دستور نگارش فرهنگستان ادب فارسي  پيش

  غالب و جا افتاده در مراجع قضايي مالك عمل خواهد بود؟ا رويه است؟ ي
گيـرد   ي از جهت محتوايي و ساختاري مـورد نقـد قـرار مـي    رايهمچنين زمانيكه 

را بـه عنـوان   » يرايقانون مداري و قانونگ«بايد پيش فرض ناقد مشخص شود كه آيا 
» ل كلـي حقـوق  قواعـد و اصـو  «و  تر يا يك مرحله قبل ؟گيرد فرض در نظر مي پيش

بديهيات و مسلمات « رايو نهايتاً ممكن است ناقدي در نقد يك  ؟مورد تسالم است
  .ها را قابل رد يا ابرام بداند فرض در نظر بگيرد و ساير گزاره را به عنوان پيش» يقلع

  
  رايي نقد اه روش: گفتار دوم

  :شوند بندي كلي به سه دسته تقسيم مي در يك تقسيم رايهاي نقد  روش
  نقد نگارشي : ج    نقد ساختاري: ب  نقد محتوايي : الف

  :گردد ها تبيين ميهاي آن هاي فوق و شاخه كه در ادامه هر كدام از روش
  

  نقد محتوايي: بند اول
گيـرد كـه ناقـد بخواهـد      از جهت محتوايي مورد نقـد قـرار مـي    راييك زماني 

را مـورد تحليـل    يرارعايت يا عدم رعايت مقررات و قواعـد شـكلي و مـاهوي در    
تواند همسو و مؤيد باشد يا تحليل انتقادي از موضوع صـورت   اين نقد مي. قرار دهد

  .گيرد
اشـراف كامـل    رايمباحـث مطروحـه در    هدر نقد محتوايي الزم است كه ناقد ب

چرا . تحقيقات كاملي در خصوص موضوع نمايد ،داشته باشد و قبل از شروع به نقد
خواهـد  امكان نقد شايسته وجود ن رايالزم و مرتبط با  هاي كه بدون تسلط بر دانش

  .داشت
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دار بهتر است كـه   د جهتقداوري و ارائه ن جلوگيري از پيش رايدر اين حالت ب
 رايقبل از شروع به نقد، مطالعه آزاد در خصوص موضوع حقوقي مـورد بحـث در   

نقد قـرار  مورد  مطالعه و نهايتاً راي ،صورت گيرد و سپس با اطالعات و دانش كافي
   1:كنيم گيرد كه به چند نمونه از اين نوع نقد اشاره مي

  
  عدم توجه به قوانين و مقررات: لفا

ه توسـط  ركند كه تمـام يـا قسـمتي از مقـررات آمـ      در اين نوع نقد، ناقد ادعا مي
ي تكليفـي بـر   رايـ مورد توجه قرار نگرفته است، مثالً اگر در  رايقاضي صادركننده 

نمايـد كـه چنـين تكليفـي در      ادعااز اصحاب دعوا گذاشته شود و منتقد عهده يكي 
ي، رايـ مثـل مـوردي كـه بـه موجـب       ،قوانين و مقررات مـورد اسـتناد وجـود نـدارد    

فروشنده ملزم به نصب تجهيزات فروخته شده در كارخانه خريدار به عنوان يكـي از  
ثار بيـع صـحيح و مـاده    آثار بيع صحيح شود ولي ناقد ادعا نمايد كه اين حالت در آ

  .نمايد مي رايقانون مدني مدنظر مقنن نبوده است و از اين منظر مبادرت به نقد  362
 مرتبط، اين مهـم رغم وجود مقرره قانوني  همچنين ممكن است به نظر ناقد، علي

تواند با ذكر مقـرره مزبـور و    قرار نگرفته است و لذا مي رايمورد توجه صادركننده 
 ،مورد نقد و تطبيق موضوع پرونده با حكم قانوني رايح ارتباط آن با توجيه و توضي

  .را نقد نمايد راي
  
  استناد به قوانين و مقررات منسوخ: ب

با استناد به قوانين و مقـررات منسـوخ صـادر شـده      يرايممكن است به نظر ناقد 
با استناد معموالً قرارهاي تعليق تعقيب  .كنيم توضيح مطلب مثالي ذكر مي رايباشد ب

                                                                                                                  
هيأت عمومي  6/3/1386 – 140شماره  راينقد عظيميان، محمد، : مطالعه بيشتر رجوع كنيد به رايب.  1

 .96 – 107، صص 109ديوان عدالت اداري، ماهنامه كانون، ش 
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شـود كـه از جملـه     اي از قوانين دادگسـتري صـادر مـي    قانون اصالح پاره 22به ماده 
حال ممكـن اسـت چنـين قـراري بـا      . بودن جرم مورد تعليق استط آن جنايي نرايش

وجـود  خالفـي  اي و  بندي جرم به جنـايي، جنجـه   ادعاي اينكه در قوانين فعلي تقسيم
شـده اسـت   نيـز نسـخ   اي از قـوانين دادگسـتري    رهقانون اصالح پا 22ماده ندارد لذا 

  .، اين نقد، نوعي نقد محتوايي استگيردمورد انتقاد قرار 
  
  از قوانين و مقررات رايقاضي صادركننده  نادرستتفسير : ج

از  رايبسياري از نقدهاي محتوايي، ناشي از اختالف تفسير ناقـد و صـادركننده   
كنـد كـه تفسـير دادرس و انشـاء      ادعـا مـي   مواد قانوني است در چنين مواردي ناقـد 

. كنـد  را نقد مـي  رايخالف اصول و قواعد تفسيري است و از اين حيث  رايكننده 
قـانون   113به استناد قسمت اخير بند يك مـاده   رايمثالً چنانچه قاضي صادر كننده 

جـرم قاچـاق   تحقـق  احـراز   رايامور گمرگي كشف كاال در يد متهم در تهران را بـ 
ناظر قاچاق را صرفاً تحقق كافي بداند و حكم به محكوميت وي دهد ولي ناقد كاال 

ورود و خــروج از مــرز بدانــد و گســترش مفهــوم آن بــه كاالهــايي كــه در منــاطق   
شود را خالف تفسير مضيق قوانين جزايـي قلمـداد    كشف مي) مثل تهران(غيرمرزي 

  1.كند در واقع به نوع شايع نقد محتوايي دست زده است
  

  نقد ساختاري: بند دوم
از  راي ،در اين شـيوه . ، نقد ساختاري آن استرايهاي نقد  يكي ديگر از روش
در كنار هـم يـا    آنهاي مختلف  چگونگي قرار گرفتن قسمت ،جهت شيوه استدالل

                                                                                                                  
 .تواند نقد مثبت و همسو نيز صورت گيرد الزم به ذكر است كه در هر يك از حاالت فوق مي .1
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تـوان آنـرا    گيرد كه بطور كلي مـي  كامل بودن يا نبودن اجزاي آن مورد نقد قرار مي
  :دبندي كر در سه قسمت طبقه

  
  نقد روش استدالل: الف

در صـدور و  » استناد بـه قـانون و قـانون مـداري    «در صورتي كه پيش فرض ناقد 
يا منابع ي بدون توجه به قوانين صريح مستقيماً به اصول حقوقي رايباشد و  رايانشاء 

مـثالً  . قابل نقد خواهد بود رايفقهي استناد كند و حكم قضيه را استخراج نمايد اين 
 230به موجـب مـاده   خسارتي به متعهدله وارد شود  ي كه از تخلف متعهددر صورت

تواند ميزان وجه التزام را كم يا زياد كند حال اگر دادرسـي   نمي دادرسقانون مدني 
بدون توجه به صـراحت قـانون و بـا اسـتناد بـه قاعـده انصـاف يـا          رايدر مقام انشاء 

» روش اسـتدالل «صـادره از حيـث    رايعدالت ميزان وجه التزام را كم يا زياد نمايد 
  1.قابل نقد خواهد بود

كند و قبـل   يش خودنمايي ميپدر اين نوع از نقد لزوم تعيين پيش فرض بيش از 
بايد بطور دقيق مشخص شـود كـه پـيش فـرض      راياز تحليل ساختار استدالل يك 

  .نمايدناقد در روش استدالل قضايي چيست؟ و بعد از تعيين پيش فرض اقدام به نقد 
  
  راينقد كامل بودن يا نبودن اجزاي : ب

ي از ايـن  رايـ ن در صـورتي كـه   راياجزاء و اركاني باشد بناب رايي بايد دارايهر 
خـتم رسـيدگي    راياستدالل نيست يا اينكه قبل از صدور  رايجهت نقد شود كه دا

 همچنين انتقاد شود كـه مقدمـه و گـرد شـكار در مـتن     . يا دادرسي اعالم نشده است
آمده يا فقط به ذكر ادعاها و دفاعيات اصحاب دعوا بسنده شده و از حيث ذكر  راي

                                                                                                                  
قابل » رايقوقي يك نقد روش استدالل ح«اعظمي چهار برج، حسين، ـ : مطالعه بيشتر رجوع كنيد به رايب.  1

 WWW.RHOGHOUGH.IR: دسترس در
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نقـاط قـوت    رايايراد است يا بر عكـس در ايـن مـوارد دا    راياستداللهاي قضايي دا
  1.باشد، اين نقد، نقد ساختاري خواهد بود مي

  
  قرار گرفتن استدالالت و اجزاي آنشيوه به جهت  راينقد : ج

را از حيـث چگـونگي قـرار گـرفتن و تقـدم يـا تـأخر         رايمنتقد در صورتي كه 
استفاده از استداللهاي قضايي مورد بررسي قرار دهد و ترتيب استفاده از استداللهاي 

در ايـن صـورت نقـد صـورت گرفتـه نقـد        نمايـد تاييد يا رد حكمي و موضوعي را 
ن مسـتأجره  ي در خصوص تخليـه عـي  رايدر صورتي كه  ،مثالً .ساختاري خواهد بود
بدواً امتناع از تخليه احراز شود و سـپس رابطـه اسـتيجاري     رايصادر شود و در متن 

نهايتاً انقضـاي مـدت اجـاره     ،آورده شود رايبين خواهان و خوانده احراز و در متن 
صـادره از حيـث رعايـت اركـان دعـواي       راياحراز گردد در اين صورت هر چنـد  
ري و رعايت تقدم و تأخر استدالالت قضايي تخليه كامل است ولي از جهت ساختا

  .رسد قابل انتقاد بنظر مي
احكـام متعـددي از جملـه برائـت، محكوميـت و       رايهمچنين چنانچـه در يـك   

سـپس محكوميـت و نهايتـاً موقـوفي      ،موقوفي تعقيب صادر شود و ابتدا حكم برائت
از نظـر ناقـد    رايشود شايد اين نحوه قرار گرفتن احكام متعدد در يك  ذكرتعقيب 

  .بنمايدبه نقد و از اين منظر اقدام قابل انتقاد يا تاييد باشد 
  

  نقد نگارشي: بند سوم
الجرم بايد قواعد ادبي و نگارشي خاصي رعايـت شـود    رايدر نگارش و انشاء 

هرچند رعايت يا عدم رعايت اين قواعد ارتباط چنداني به سـواد حقـوقي و قضـايي    
                                                                                                                  

، »قضايي گفتگو با دكتر كاتوزيان راياصالح رويه قضايي با نقد آ«بختيارنژاد، پروين : كنيد جوعر.  1
 26/8/1384روزنامه شرق، 
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نقـد نگارشـي    ،رايهاي نقد  ي بطور مرسوم يكي از روشندارد ول رايصادر كننده 
  .آن است كه اين نوع از نقدها در دو قسمت مجزا قابل بررسي است

  
  از حيث رعايت قواعد نگارشي رايد نق: الف

در اين نوع نقد معموًال قواعد نگارش فارسي به عنوان پيش فرض در نظر گرفته 
  :كنيم شود كه به چند مورد اشاره مي مي

در بيان اتهام متهم مـورد انتقـاد اسـت    » داير«به جاي عبارت » رئدا«وشتن عبارت ن -
در نوشتن عبارات فارسي » همزه«چرا كه به موجب قواعد نگارش فارسي نبايد از 

 .استفاده كرد

كلمه پيش از خـود پيوسـته نوشـته     اكه نشانه مفعول مستقيم است نبايد ب» را«واژه  -
غلط است و بايد بصـورت جـدا نوشـته    » ايشانرا –آنرا «ن نوشتن كلمه رايشود بناب

 .شود

. به فعل و اسم بعـد از آنهـا درسـت نيسـت    » هيچ«و » مي«متصل نوشتن پيش واژه  -
شـود و   دارد، مـي  بايـد نوشـته شـود؛ مـي    » ميدارد، ميشود، هيچگونه«پس به جاي 

 .گونه هيچ

درنـگ فاقـد    و بـي الفـور بـه جـاي فـوراً و فـوري       استفاده از تركيب بالفور يا فـي  -
 1.فصاحت است لذا بايد از كلمات اخير استفاده شود

  
  ت غيرمتعارف و غلطانقد استعمال كلمات يا عبارات غيرحقوقي يا اصطالح: ب

فصـاحت   راياصطالحات و عباراتي به كار رود كه دا رايممكن است در متن  
 رايو از اين حيث نبوده و نادرست باشد و يا اينكه عبارات سليس و روان بكار رود 

                                                                                                                  
، صص 2، ش1382، مجله قضاوت، دي ماه »راينقد نگارشي يك «خسروي، محمدرضا، : رجوع كنيد .1

53-52 
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مثالً، استفاده از عباراتي مثل، صحابه دعـوا، مـن حيـث نتيجـه،      : مورد نقد قرار گيرد
مقـرره قـانوني،    مانحن فيه، مبحوث عنه فوق االشاره، فعليهذا، مصـدر چـك، فرجـه   

مــورد پــذيرش نيســت و در  رايدر  ،اخيراالشــاره ،، مقــر و مــذعنهمعــاني مــذكور
  1.انتقاد خواهد بود رايرات فوق باشد داعبا رايي دارايصورتي كه 

كـه  بيـاورد   راي، جمالتـي را در  راياز طرفي ممكن است قاضي صـادر كننـده   
مثالً در يكـي از آراء  : قابل انتقاد باشد راينباشد و از اين حيث  رايشايسته ذكر در 

شود نماينده حقـوقي آقـاي    معلوم مي...« :محاكم تجديدنظر عبارات زير آمده است
از سواد قضايي كافي برخوردار نبود و بهتر بـود در ايـن گونـه مـوارد از مشـاوره      .. .

اسـتدالل  ... «يـا اينكـه   » .نمود مند و كسب علم و آگاهي مي وكالي دادگستري بهره
كـه ايـن نحـوه اسـتفاده از عبـارات      » ...قانون جنگل را به ذهن تداعي نمـود ... آقاي 

  2.مورد انتقاد قرار گرفته است
  
  راينقد اثر : تار سومگف

آراء صادره از مراجع قضايي در اغلـب مـوارد بـه غيـر از اثـر مسـتقيمي كـه بـر         
گذارد به اين دليل گـاهي محتـوا و    ي نيز بر اجتماع ميعرفد آثار ناصحاب دعوا دار

گـذارد   گيرد بلكه آثار مثبت يا منفي كه بر جامعـه مـي   مورد نقد قرار نمي راياصل 
در اين شيوه نقـد  . گيرد صورت مي راياين منظر نقد از بوده و  مورد توجه نويسنده

هـاي   ويژگـي شود كه به دليل تأثير آن بر رويه قضـايي يـا    ي پرداخته ميرايغالباً به آ
ذيـالً بـه    واجد اهميت بسزايي باشد كـه  آنموضوع ابعاد شخصيت طرفين دعوا و يا 

  :شود سه نمونه اشاره مي
  

                                                                                                                  
 .19،ص 41،ش 1385،مجله قضاوت،آبان و آذر »نقدنگارشي يك راي«: خسروي،محمدرضا:جوع كنيدر.  1
 53، ص 20، ش 1382، مجله قضاوت، دي رايخسروي، محمدرضا، نقد نگارشي يك : رجوع كنيد. 2
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  اثر آن بر اقتصاداز حيث  راينقد : بند اول
آراء قابل توجهي راجع به پذيرش يا عدم پذيرش خسارت مازاد بـر ديـه صـادر    

هاي دانشگاهي مورد استفاده و استناد  ها و پژوهش ها و پايانامه شده است و در رساله
گر و ميـزان حـق بيمـه     گذار و بيمه تواند در روابط بيمه قرار گرفته است اين آراء مي

توانند از حيـث   آراء صادره مي اين. موثر باشند) هاي شخص ثالث خصوصاً در بيمه(
كـه  مورد نقد قـرار گيرنـد،    دارندگر  گذار و بيمه آثاري كه در روابط اقتصادي بيمه

  .خواهد بود راياقتصادي نقد اثر اين نوع پژوهش، 
هـاي اقتصـادي    در اين نوع نقد بجاي تمسك به قواعد و اصول حقوقي از تحليل

شـود و كارآمـدي يـا ناكارآمـدي      هـاي اقتصـاد خـرد اسـتفاده مـي      مؤلفه و خصوصاً
  .شود بررسي مي راياقتصادي 

  
  راينقد اثر اجتماعي، امنيتي : بند دوم

ان، كالهبرداران يا اطفـال بـه شـيوه خاصـي     رقي در خصوص سارايممكن است 
تفاده هـاي مناسـب اسـ    اطفال از جـايگزين  رايمثالً در تعيين مجازات ب .نگارش شود

زورگيران يا سارقان به عنف، شدت عمل به خـرج   رايكند يا اينكه در تعيين كيفر ب
هـاي   همچنين از مجـازات  1.حكم خودداري نمايد رايداده و از تخفيف و تعليق اج

توانند آثـار مثبـت يـا منفـي بـر اجتمـاع داشـته         ي ميرايچنين آ كندي استفاده ميلتك
 ،آراء را از حيـث آثـار آن مـورد تحليـل قـرار دهـد      اگر ناقد اين نوع از  لحا. باشند
آراء شديد را در كاهش خشونت در جامعه موردتحليل قرار دهـد يـا آثـار     اثر ؛مثالً

مورد بررسـي  را صادره در خصوص اطفال در كاهش بزهكاري اين قشر  رايمثبت 
  .خواهد بود» راينقد اثر «قرار دهد، اين نقد 

                                                                                                                  
» ابانيزورگيران خي«دادگاههاي انقالب اسالمي تهران در پرونده مشهور به  15ي كه اخيراً از شعبه رايمثل  .1

 .صادر شده است
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ها و از  آوري داده جمع رايهاي ميداني و مصاحبه ب در اين نوع نقد بيشتر از شيوه
شود و كمتر به قواعد و اصول حقوقي  تحليل آنها استفاده مي رايهاي آماري ب روش
  .شود استناد مي راينقد  در

  
  بر دادرسي راينقد اثر : بند سوم

حاكم است و اصوالً اثـر   ام بودن آرا قضايي در نظام حقوقي نسبيهر چند اصل 
موضوع و همان پرونده اسـت و از ايـن   همان  ،ت به اصحاب همان دعوانسب رايهر 

آراء وحـدت رويـه قضـايي،     ي مثـل رايـ آحيث اثري بـر سـاير دعـاوي نـدارد ولـي      
جـب اطالـه دادرسـي يـا     وو مهاي ديگـر باشـد    موثر در رسيدگي به پروندهتواند  مي

  .تسريع در رسيدگي گردد
صـادره در  بـدوي   راين عـالي كشـور   برخـي از آراء وحـدت رويـه ديـوا     ؛مثالً

مثل دعـواي اعسـار يـا جـرم قاچـاق كـاال و ارز را قابـل تجديـدنظر          دعاوي خاصي
ي از رايـ اگـر چنـين   . انـد هـا موثر  داند كه اين آراء در تطويل رسيدگي بر پرونده مي

جهت اثر آن بر زمان رسيدگي و تعيين تكليف پرونده مورد نقادي قرار گيرند، نقـد  
  .واهد بودخ راياثر 

شـود ولـي    نقد اسـتفاده مـي   رايحقوقي بها و قواعد  از استدالل ،در اين نوع نقد
را در  راي، ماهيت و سـاختار آن نيسـت بلكـه اثـر     رايها راجع به خود  اين استدالل

  1.دهد نظام حقوقي مورد تحليل قرار مي
  
  

  
                                                                                                                  

هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل دسترسي  29/7/82مورخ  662 رايحقيقي، مظاهر، نقد : رجوع كنيد .1
 WWW.ISNA.IR در
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  ساير انواع نقد : گفتار چهارم
 راينقـد   رايبـ تـوان   را ميان شقوق ديگري تو عالوه بر حاالتي كه بيان شد مي

  : در نظر گرفت از جمله
  

  نقد رويه قضايي: بند اول
اي از آراء  ي بطور خاص مورد نقـد قـرار نگيـرد بلكـه مجموعـه     رايممكن است 

در . اسـت » نقد رويه قضـايي «در واقع روش مورد بررسي و تحليل واقع شود كه اين 
 آنهـا ستخراج و در خصوص ايـن خصيصـه از   اين روش معموالً وجه اشتراك آراء ا

  1.گيرد نقد صورت مي
اي از آراء محاكم در خصوص جـرم نگهـداري و    چنانچه شخص مجموعه ؛مثالً

آوري نمايد و سپس با بررسي آنها اظهار نظر قضـات   حمل اسلحه و مهمات را جمع
قـرار  صادر كننده در خصوص مرجع صالح را استخراج و اين اظهارنظر را مورد نقد 

دهد و بر فرض استدالل قضات در خصوص صالحيت محـاكم عمـومي را تاييـد و    
در تبيين و توضيح آن استدالل كند و از استدالل بر صالحيت محاكم انقالب انتقـاد  

از  اي نموده و نقاط ضعف آنرا نمايـان سـازد در واقـع در ايـن حالـت نقـد مجموعـه       
  .رايد يك ها يا رويه قضايي صورت گرفته است نه نقءآرا

  
  :راينقد تطبيقي : بند دوم

كنـد و   در نظام ملّـي و داخلـي مفهـوم پيـدا مـي      رايدانيم، غالباً  همانطور كه مي
بـه قواعـد و مقـررات نظـام ملّـي       رايقاضي يا دادرس در مقام رسيدگي يـا صـدور   

 نيز الجرم محدوده تحقيـق و  راين در نقد رايبناب. نمايد مي راياستناد كرده و انشاء 
                                                                                                                  

المثل كارهاي زوجه و نقد  اجرت«پور، محمدعلي و صادقي مقدم، محمدحسن، مقاله  انصاري: رجوع كنيد .1
 .1-24، صص 41، شماره 1384، بهار )علوم انساني(مجله مدرس » محاكم در اين زمينه رايآ
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با تكيـه بـر قواعـد و مقـررات حقـوق       راينقد بايد حقوق داخلي و ملّي باشد و نقد 
ولـي  . المللي مرسوم نبوده و چه بسا قابل پذيرش نيسـت  ا اسناد بينيكشورهاي ديگر 

المللـي   ي بر اساس قواعد و مقررات خـارجي و بـين  رايدر برخي موارد ممكن است 
  .مورد نقد قرار گيرد

صـادره   رايالمللـي   هاي بـين  معموالً ناقد در مقام بيان ويژگي در اين نوع از نقد
 راياست و با ذكر قواعد خـارجي درصـدد تاييـد و توضـيح و تكميـل اسـتدالالت       

خواهد وجود قاعده حقوقي در كشـورهاي ديگـر را بـا تكيـه بـر       است و يا اينكه مي
  .در حقوق ايران نيز جاري و ساري بداند راياستدالالت يا نتيجه 

الزم به ذكر است كه در اين نوع از نقد بايد پيش فرض حقوق داخلي را ناديده 
المللي را به عنوان پيش فـرض   گرفت و مقررات حقوق داخلي، خارجي و احياناً بين

  .قرار داد
  

  راينقد غير مستقيم : بند سوم
در . شـود  ها و يا كتب حقوقي ديـده مـي   نامه ها، پايان اين نوع نقد بيشتر در رساله

اين نقد نويسنده يك موضوع يا قاعده حقوقي را با چهار چوب مـدنظر خـود تبيـين    
زنـد و   هاي تحقيق و پژوهش خود محك مـي  مورد نقد را با يافته رايكند آنگاه  مي

گـاهي از آن بـه عنـوان مؤيـد و تأييـد      . نمايد را نيز نقد مي رايدر لواي اين مقايسه، 
هاي  با يافته رايزماني به دليل عدم مطابقت مدلول برد و  كننده نوشتار خود بهره مي

هـاي آن را بيـان    و نقـاط ضـعف و كاسـتي    ردهكـ  از آن انتقاد مي ،پژوهش و تحقيق
  .كند مي

و رعايت يا عـدم رعايـت مقـررات و     رايدر اين نوع نقد، بيشتر به نقد محتواي 
گـردد، نقـد    مـي دنبـال   آنشود و با توجه به هدفي كـه از   قواعد حقوقي پرداخته مي

 .گيرد مورد توجه ناقد قرار نميمعموالً مفروغ عنه بوده و  رايساختاري و نگارشي 
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  گيري نتيجه

  :بندي كرد توان به شرح زير جمع هاي پژوهش حاضر را مي يافته
هاي آن را در نظر گرفت  ها و پيش فرض در هر نوع نقدي بايد چهارچوب -1

 .وهش، نقد صورت گيردو هدف پژها  پيش فرض رب تكيهبا و 

هـاي نقـد را    تواند هر كدام از انـواع و روش  مي رايناقد در نقد و بررسي  -2
شـود كـه محقـق از هـر      موجـب مـي   رايهـاي نقـد    برگزيند و وجود تنوع در شـيوه 

  .و نقاط قوت و ضعف آن را نمايان سازد ودهتوجه نم رايديدگاهي كه بخواهد به 
نيـز   رايتأمل است و آن اينكه صـادر كننـده   اين تنوع از جهت ديگري نيز قابل 

بيند و اين امر باعـث توجـه مضـاعف بـه      خود را در معرض نقد مي راياز هر جهت 
  .شود وي مياز سوي  رايساختار، محتوا، نگارش و آثار 

به عنوان محصـول و نتيجـه نهـايي اقـدامات قضـايي مـورد نقـد قـرار          راي -3
ن اگـر  رايبنـاب . اجتنـاب نمـود   آنادر كننـده  بايد از نقـد صـ   رايگيرد لذا در نقد  مي

بايست  نيز مورد انتقاد قرار گيرد، اين اقدام مي رايبناچار در ضمن نقد، انشاء كننده 
بـه نقـد    رايثانياً و بالعرض بوده و جنبه فرعي داشته باشد و شايسته نيسـت كـه نقـد    

 .ي صادر كننده آن تبديل شودضاق

خواننـده نقـد،    رايائه طريق شود و احيانـاً بـ  بهتر است ار راينهايتاً در نقد  -4
 .منابع و آراء ديگري جهت مطالعه معرفي گردد
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