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 چکيده

 ای، تفسير این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معناز این رو. استاما ناگزیر متون قانوني  ،ابهام در زبان حقوقي بخش ناخواسته
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در ایزن وزور ، ملزا ي    . یا کمترین ابهام را داشته باشد بدون ابهام بودهمتن قانون  طوری که ، بهحذف آن از قوانين موجود نيز اندیشيد
بزه ویزرایش    در نهایزت،  ،قزد اسزت  شمارد و به ضرور  آن معت ای که چنين امری را ممکن مي فرضيه .ماند برای تفسير آن نيز باقي نمي

فوایدی است که نصيب  د يل بودن پدیدۀ ابهام در زبان قانوني و ضرور  زدودن آن به مبنای این ویرایش، منفي .انلامد ابهامي قوانين مي
از  .اسزت ابل توجه اما ميزان آن ق، های غيرطبيعي زبان حقوقي ممکن است هر چند پيرایش ابهام تنها در ابهام .شود جامعه و اشخاص مي

که مرجع  ، طوریعنوان گامي از تنقيح قوانين در نظر گرفت هتوان ب نویس قانون و قوانين موجود را مي اجرایي ویرایش ابهامي پيش  حاظ
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 مقدمه

در لغتت  در االتت   . رود ميکار  مصدر و اسم مصدر عربي است که در زبان فارسي نيز به  «ابهام»واژۀ 

و در االتت    گفتتن  پوشيده و کارکردن  گذاشتن  مجهول نگهداشتن  بسته هپوشيدبه معاني مصدري 

  711 دهختدا   ) تتاریيي ممتده استت    و اسم مصدري به معتاني پيييتدگي  بستتگي  پوشتيدگي     

 شتود  در اصطالح  ابهام زباني به چندمعنایي یک جمله اطالق مي(. 31   ص731 ؛ معين  711ص

 1(.71  ص717 داوري   ؛ 5   ص733 ؛ باطني  1   ص731 خرمشاهي  )

و از  استت ناپتذیر زبتان اوتو،ي     هتاي اوتو،ي  جتزا ناخواستته و جتدایي      چندمعنایي گتزاره 

اي از دانش اوتوق زیتر عنتوان     بر این بنيان  از دیرباز شاخه. شود هاي طبيعي من شمرده مي ویژگي

رفتت از ابهتام    که ،سمت عمدۀ من به شيوۀ کلي بترون  است به ابهام اختصاص یافته تفسير اوو،ي

ابهتام کمتتري   تر باشد و بته   اما میا ممين است متن ،انوني از ،انون دیگر استوار. یابد اختصاص مي

گيري کرد یا پت  از   کاري از بروز ابهام در ،وانين پيش  توان با تدوین دستور میا مي تن داده باشد؟

 هاي من را شناسایي و از متن ،انون زدود؟  تصویب ،انون  ابهام

ها کمتر کانون مطالعه ،رار گرفته و مبااث موجود بيشتتر بته    در اووق ایران این دست پرسش

به  است که زبان علمي بدان نيازمند  را هدف این است د،تيجا در این. اص یافته استتفسير اختص

 همتة  ةبهينت کتارگيري   بهبليه با   این مهم نه از رهگذر تغيير زبان یا ایجاد زبان جدید. ارمغان مورد

کتار   دستتور » کتردن ایتن هتدف مستتلزم تتدوین      اجرایي. شود هاي زبان محوق مي ظرفيت و داشته

خود ویترایش ابهتامي    باید دربارۀکار   اما پيش از طرااي این دستور. است« ابهامي ،وانين ویرایش

 .دکرگو و ،وانين گفت
                                                           
1. Ambiguity 

اند هر کالمي که ظهور در معنایي  و در تعریف مجمل مورده  اصوليين مجمل و اجمال را در برابر ظاهر و ظهور ،رار داده. 1

باشد و معاني از ايث اميان انتساب به کالم  برابر  داشته که اگر کالمي دو یا چند معنا اخاص نداشته باشد؛ بدین معن

بر (. 113  ص   ج715 ؛ مظفر  135  صق هت 73 ؛ انصاري  73   ص171 ميرزاي ،مي  ) باشند  مجمل خواهد بود

 .چندمعنایي برابر است با طور فشرده  اجمال به .نداین پایه  چندمعنایي و برابري معاني دو رکن تعریف اجمال
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. شتود  مطالعته متي   استت   زدایي بر من استوار شده ابتدا مبنایي که ضرورت ابهاماین جستار در 

ابهتام   هتاي کلتي   شود تا گونه در مرالة بعد کوشش مي. شود رشمرده ميسپ   فواید این ،طعيت ب

 . شود سنجيده مي و با تنويح ،وانين در ادامه  ویرایش و نسبت ویرایش ابهامي با من. دشوشناسایي 

 مبناي ویرایش ابهامی

و هتر   استت اي منفي در زبان اوو،ي  ویرایش ابهامي ،وانين بر این مبنا استوار است که ابهام پدیده

اي مثبت  دیدگاه موابل  ابهام را پدیده .تر است مطلوب  چه ،انوني به ابهام کمتري گرفتار شده باشد

 .کنند تر عدالت پشتيباني مي عنوان یک فرصت براي اجراي د،يق و از من به در نظر گرفته است

گویتد   ایتن ،اعتده متي   . دکتر مطالعه   «،طعيت اوو،ي ۀ،اعد» توان زیر عنوان دیدگاه اول را مي

هتا   دیگتر  من  بيانبه . اوو،ي اعمال خویش را داشته باشندبيني پيامدهاي  اشخاص باید اميان پيش

ها با چه واکنشي از ستوي دولتت و ،توۀ ،يتایيه مواجته       بيني کنند که ا،دامات من باید بتوانند پيش

  شتود  ویژه در جایي که بر رفتار اشخاص پيامدهاي مالي بار مي به(. Zolo, 2007, p.24)د شخواهد 

 الاظه ،رار بگيرد و اشخاص باید ادود تعهدات ختویش را بداننتد  تر مورد م این اصل باید جدي

(Chalmers, 2006, p.454 .)شود که ،تانون عتاري از ابهتام باشتد     این مهم زماني محوق مي (Zolo, 

2007, p.24)      وگرنه از منجا که در موارد مبهم  نوع واکنش مراجع ،درت نتامعلوم استت  تيليتف

نظتام اوتو،ي   طور فشترده    به. بيني خواهد بود نامعلوم و غير،ابل پيشها نيز  شهروندان در برابر من

کته تمایتل داشتته     طتور سان مومي که هر ک   هر  هنه ب  اي استوار و محيم باشد سان سازه هباید ب

بترد و کمتترین ابهتام مميتن را      بهره مي و ،طعيتکه از تعين  اوو،ي نظام. من را شيل دهد  باشد

البته این ستازه در   .باشداز تمایالت شخصي به دور تواند    چنين است و ميدرون خود داشته باشد

تنتافي   انتد و   باشد و این دو امر با هتم ،ابتل جمتع    اشتهعين اال باید ،ابليت اصالح و تيامل را د

 .ندارند

                                                           
1. Principle of legal certainty 
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 حقوق خارجی

،توانين   نيتز در  731 هاي اوو،ي اروپا پذیرفته شده و از دهة  ،طعيت اوو،ي  در همة نظام ۀ،اعد

 گانتة اوتوق اتحادیتة اروپاستت     و یيتي از اصتول کلتي پتن      شتده استت  اتحادیة اروپا شناسایي 

(Chalmers, 2006, p.346 .) در بتيش از نهصتد پرونتده در اتحادیتة اروپتا       771 این ،اعده تا سال

اي با  لهدر موا  سازمان همياري ا،تصادي اروپا. (Raitio, 2003, p.125) مورد استناد وا،ع شده است

پتذیري را در درجتة نخستت از     بيني   ،طعيت و پيش«دسترسي برابر به عدالت و ،اعدۀ اوو،ي»نام 

بر  1111گروه جي هشت نيز در اعالمية خویش در سال  1.اهميت در ،واعد اوو،ي برشمرده است

 انتد  تته نجا پيش رفمفيلسوفان اوو،ي تا برخي  7.اند کردهکيد أاصل ،طعيت تبارۀ ضرورت توافق در

 گوید اووق ترکيبي از سته ،اعتدۀ عتدالت  هدفمنتدي و ،طعيتت استت       که در تعریف اووق مي

(Leawoods & Radbruch, 2000, p.493 .) 

بيني تنويح موررات در ،وانين خود و ایجاد نهادهاي متولي این امتر   عزم جدي کشورها در پيش

باور بته اتذف ابهتام از     دهندۀ نيز نشان  گرفته انجامکه از جمله به هدف روشني و سادگي اووق 

 به تنوتيح موتررات ختود    773 ه اتحادیة اروپا در سال طور ک همان. است،وانين و ،طعيت اوو،ي 

 بتا  شتهروندان  روابط ،انون بهسازي فرانسه در اووق .(111  ص733   1گي) گرفته است تصميم

کميسيون عالي  در این کشور(. 71ص  733 انصاري  ) ده استکربيني  مراجع اداري تنويح را پيش

در (. 11   ص771 انصتاري   ) متتولي تنوتيح ،توانين استت      تشييل شده 737 که در سال  تنويح

،انون کميسيون اوو،ي وضع شده و کميسيون یادشده این وظيفه را  735 در سال   اووق انگلي 
                                                           

 71این سازمان در اال ااضر . دشسي  أت 713 سازمان همياري ا،تصادي اروپا پ  از جنگ جهاني دوم در سال .  

افزون بر کشورهاي مهم اروپایي  ممریيا  کانادا  ژاپن  کره جنوبي  استراليا نيز عيو این سازمان هستند و . عيو دارد

 http://www.oecd.org.. ک.ر. درصد ا،تصاد جهاني را در اختيار دارند 31نزدیک به 
2. Equal access to justice and the rule of law, 2005, p. 2. Available at www.oec.org/dataoecd 

/26/3/35785584.pdf. 

3. Declaration of G8 Foreign Ministers on the Rule of Law, n.2, www.g8.utoronto.ca/foreign/formin 

070530-law.pdf. 
4. Guy  

http://www.oec.org/dataoecd%20/26/3/35785584.pdf.
http://www.oec.org/dataoecd%20/26/3/35785584.pdf.
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ن کنگترۀ ممریيتا کته بته     نود و ستومي  733موررۀ  711 در سال در اووق ممریيا   .استدار  عهده

التف    کنگره  فصل نهتم : شدۀ ممریيا در عنوان دوم ،انون تبدیل شد و در اال ااضر در ،وانين کد

دار تنوتيح ،توانين فتدرال     را عهتده  1«ادارۀ مشورتي تنويح ،وانين»است  ،انون  ،رار گرفته 135مادۀ 

طتور خصوصتي و بتدون     به 1«اوو،ي ممریيا ةسسؤم» 717 همينين  در سال  7.ه استکردممریيا 

عتدم  : دانتد  ميداراي دو نوص اساسي را اووق ممریيا مؤسسه   این. ه شددولت بنيان نهاد دخالت

منظتور   اوتوق بته   3در راستاي روشني و سادگيمؤسسة یادشده  بر این پایه   5.و پيييدگي ،طعيت

 1.کرد که همينان ادامه دارد ارکتاجراي بهتر عدالت 

 ایتن  بتر . را در نظر گرفتته استت   3«باطل به سبب ابهام»و دکترین  وق ممریيا فراتر نيز رفتهاو

. باطل و غير،ابل اجراستت   دکترین یک موررۀ ،انوني اگر براي شخص متعارف مبهم باشد  اساس

این اختيار  7.افراد تحت شمول مورره یا موضوعات تحت شمول من باشد نظر تواند از بودن مي ممبه

هتر امتر     در وا،ع .دکندادگاه عالي ممریيا داده شده است که از اجراي چنين مورراتي خودداري  به

ایتن اصتل   . مخالف اووق اساسي ممریيا بوده و اجرانشتدني استت   داشته باشد ابهام  کهاي  و نهي

براي جلوگيري از اجراي دلبخواهي از سوي مجریان ،انون و تفستير دلبختواهي از ستوي ،يتات     

دکترین باطل به سبب ابهام در گذشته به ،توانين جزایتي   (. Amsterdam, 1960, pp.68 & 88) است

،توانين مربتوب بته خاتمتة رابطتة ميتان       . ها نيز وارد شد تدری  در سایر اوزه اما به  شد ميمحدود 

 (. Day, 1377, p.213; Vornholt, 1980, p.336) والدین و فرزندان این گونه است

                                                           
1. http://www.lawcom.gov.uk/consolidation- 2015/10/11 

2. The Office of the Law Revision Counsel (OLRC) 

3. http://uscode.house.gov/browse/prelim@title2/chapter9A&edition=prelim- 2015/6/11 

4. The American Law Institute (ALI) 

5. Uncertainty and Complexity 

6. Simplification and Clarification 

7. https://www.ali.org/about-ali/creation- 2015/6/11 

8. "Void for vagueness" or "Unconstitutional vagueness"   

 :دعاوي زیر. ک.ر .7
See cases: Coates v. Cincinnati, 1971, 402 U.S. 611 & Connally v. General Construction Co 

1926, 269 U.S. 385, 391. 

http://uscode.house.gov/browse/prelim@title2/chapter9A&edition=prelim-
https://www.ali.org/about-ali/creation-
http://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
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تتوان   نيتز متي    «محتور  ،ياوت ،اعتده »هاي اوو،ي را در دیدگاه  ي از گزارهیازد ضرورت ابهام

بر این پایته  مراجتع   . در این دیدگاه  از ایجاد و اعمال ،واعد کلي امایت شده است. دکرمالاظه 

کنتد ،واعتدي    این گروه تالش متي . دکننعمومي باید از توجه به شرایط شخصي هر پرونده پرهيز 

این دیدگاه از سوي . گذار مینده ،رار بدهند تر و ،انون هاي پایين اختيار دادگاه روشن و صریح را در

توستعه داده شتده    1و منتونين استياليا  7هوگو بلک مانندمطرح شده و از سوي ،ياتي  1جرمي بنتام

هتاي ،طعتي کته در من شترایط ختاص هتر پرونتده         ایجاد گتزاره  .(Sunstein, 1995, p.956) است

 .مطلوب این نظریه است  باشد جایگاهي نداشته

 داننتد  که کتل اوتوق را غير،طعتي متي     اند نجا پيش رفتهمدانان تا  برخي اووق در دیدگاه دوم 

(Maxeiner, 2007, p.543 .)دیگتر    بيتان به . ندارد ها پرسشکه اووق پاسخ ،طعي براي  ابدین معن

اینان در برابر گستتردگي  (. Holmes, 1897, p.461) هر تصميمي در اووق ،ابل توجيه منطوي است

 ,Maxeiner) دهنتد  و عدم ،طعيت اوو،ي را موضوع مطالعات خویش ،رار مي اند شدهابهام تسليم 

2008, p.28 .) این اصتل را اي   در فيزیک هسته 5هایزنبرگبرخي نيز با ا،تباس از اصل عدم ،طعيت 

ه ،طعيت را موجب عدم ،طعيتت بيشتتر   دانند و تالش براي دستيابي ب یند دادرسي موجود ميادر فر

  شتود  گرایي اوو،ي شناخته متي  این دیدگاه که بيشتر با ميتب وا،ع(. Bradly, 1986, p.2) دانند مي

  موتدم  يو اشراق دادرس را بر استدالل ،انون دانند ميااکميت دادرسان را بيش از ااکميت ،انون 

این ميتب که اکثراً از ميان دادرسان بوده و بتر  از نظر پيروان (. 57  ص 73 کاتوزیان  )شمارد  مي

انصتاري   ) گوینتد  اند  ،انون عبارت از چيزي است که دادرستان متي   ،يایي تييه داشته هاي هتجرب

،يتاوت  »در برابتر دیتدگاه    3«محتور  ،يتاوت پرونتده  »این نگترش زیتر عنتوان    (. 715  ص735 

حور  هر پرونده اوضاع و ااوال خاص خود م  در دیدگاه پرونده. نيز بررسي شده است« محور ،اعده
                                                           
1. Rule-bound justice. 

2. Jeremy bentham. 

3. Hugo black 

4. Antonin scalia 

5. Heisenberg  

6. Case-by-case decisions 
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ایراد ،واعد کلي این است کته  . را دارد و نباید گروهي از موضوعات را مشمول ،واعد کلي دانست

این دیتدگاه از ستوي ویليتام    . اي نادرست و غيرمنطوي باشد پرونده بارۀها در اميان دارد اجراي من

گسترش  7و جان مارشال هاراالن 1فليي  فرانک فورتر مانند،ياتي مطرح و از سوي   بلک استون

 .یافته است

 حقوق ایران

تتا بتتوان دیتدگاه     استت  نشتده  عنوان یک ،اعتده مطالعته   به در اووق ایران ،اعدۀ ،طعيت اوو،ي

. گيري کترد  نتيجه از ميان مبااث پراکنده دبای بنابراین . دکربررسي  ۀ مندانان ایراني را دربار اووق

روشتني   یيتي از نویستندگان بته   . دانان بته ابهتام استت    اک این مطالب  نگاه منفي اووقنوطة اشتر

اي از  پتاره (. 73  ص731 راستخ   ) هاي ذاتي ،تانون برشتمرده استت    ،طعيت اوو،ي را از ویژگي

(. 155  ص711 هاشتمي   ) انتد  نویسندگان در بحث زبان اوو،ي دفع ابهتام را هدفگتذاري کترده   

عنوان الزمتة زبتان اوتو،ي بتراي      و معين به ضضح  د،يق  صریح  غيرمتنا،واگاهي نيز از اوصاف 

الفتا  متبهم در    بيانبعيي نویسندگان . (73  ص713 ابيبي  ) گيرند بيان موصود خویش بهره مي

کلمتاتي را کته معنتاي     بيتان و در موابل   شمارند گذاري مي هاي ،انوني را خالف روش ،انون گزاره

کاتوزیتان   ؛ 73   ص 71 امتامي   ) داننتد  از اصول نگارش صحيح ،انون مي  د،يق و صریح دارند

؛ 157  ص733 شتتهيدي  ؛ 311  ص733 ؛ کاتوزیتتان  11  ص731 کاتوزیتتان  ؛ 111  ص731 

یيي از نویسندگان نيز از مبتارزه بتا   در نهایت  . (37   ص737 شم   ؛ 53   ص731 زاده   بيگ

را بتردن مفتاهيم ،ابتل تفستير      مبارزه با ابهام اوو،ي و ازبين تحول برايمغاز ابهام امایت کرده و 

دانان ایراني کمتتر کستي را    در هر اال  در ميان اووق(. 775  ص735 انصاري  )نوید داده است 

اتتي در  . توان یافت که با وجود روشني ،انون  تفستير مزاد و اشتراق دادرس را مجتاز شتمارد     مي

  شتود  تيميل من رجوع به منابع دیگر اووق مجاز شتمرده متي  جایي که ،انون نا،ص است و براي 

                                                           
1. William Blackstone 

2. Felix Frankfurter 

3. John Marshall Harlan 
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و  کنتد دادرس ناچار است که تصميم خود را متيي به روح و مفاد ،وانين یا ،واعد ناشي از عترف  

 (.  7   ص 73 کاتوزیان  ) تواند از پيش ،اعده وضع کند نمي

 33 اصتل   اساسبر. تگمان از ايث نظام اوو،ي ایران نيز ااکميت ،انون پذیرفته شده اس بي

  من  براستاس    باشتد کته    و اصولي  مواد ،انون  و مستند به  ها باید مستدل دادگاه  اايام»،انون اساسي 

،اضتي تيليتف دارد تتا کوشتش کنتد ايتم        31 اصل  اساسبر  همينين.  «است  صادرشده  ايم

نا،ص یا مبهم باشتد در ایتن   نتيجه باشد و ،انون  اگر کوشش او بي. دعوي را در ،وانين مدونه بيابد

هتاي   بر این پایه  اگر بتوان از شتمار گتزاره  . صورت منابع دیگر اووق جایگزین ،انون خواهد شد

 .دشدار خواهد ر،انوني مبهم کاست  ،انون روشن از امایت ،انوني برخو

 راه ميانه

  هارت طور که هماندر هر اال  . ،طعيت و عدم ،طعيت افراب و تفریط هميشه وجود دارد بارۀدر

. و باید راهتي ميانته را برگزیتد   ( 177  ص771 هارت  ) دو است  گفته است اويوت در ميانة این

بتوان دیدگاه نخست را در یک طرف ،رار داد که در سخن از ،طعيتت افتراب    نظريشاید از ايث 

يتت اوتو،ي و   جاي من از عتدم ،طع  و به کند مي کند و دیدگاه دوم که ،طعيت اوو،ي را اذف مي

اما از ايث عملي بایتد پتذیرفت کته    . ها ،رار داد گوید در زمرۀ تفریطي شياکيت اوو،ي سخن مي

. دکننت ،طعيت و عدم ،طعيت را با هم جمع  کنند مي اند و تالش هر دو گروه راهي ميانه را برگزیده

داده و ستوي  با این تفاوت که هر یک  من سو را که در اکثریت و غلبه هست  بنيتان ستخن ،ترار    

،طعيتت اوتو،ي     به دیگر سخن  نه دیدگاه نخست توانستته . دیگر را در ضعف گرفتار کرده است

بليه در نهایت  هتر دو گتروه   . کرده استو نه دیدگاه دوم ،طعيت را کامالً رها  کندکامل را محوق 

در هتر اتال   . انتد  تا ادي در برابر عدم ،طعيت تسليم شده و تا ادي ،طعيت را به ارمغتان مورده 

دشوار نيست اگر بگویيم اووق باید ،طعيت داشته باشد یا اووق  .اند ساده هایي افراب و تفریط راه

تتوان   نمتي . نماید اما هنگام گزینش راهي ميانه  دشواري رخ مي. مکنده از عدم ،طعيت و شک است

 . دکرو من را مشيار  باید کوشيد و بنياد راه ميانه را ساخت. در یک جمله راه ميانه را نشان داد
                                                           
1. Hart  
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بایتد   امتا   در هر اال  بخشي از راه ميانه این است که ابهام طبيعي به اال خود وانهتاده شتود  

گذار ميان انتخاب چند  هنگامي که ،انونهمينين   .هاي غيرطبيعي را از دل ،وانين بيرون کشيد ابهام

توانتد کتالم ختود را     مي رسد ايم مردد است و تالش وي در گزینش ايم مطلوب به نتيجه نمي

کند که هر دو معنا از من مستفاد باشد و انتخاب معنا را به رویة ،يایي و دکترین اوو،ي  ادا  طوري

گتو همينتان   و هاي اوو،ي پایان نپذیرفتته و ادامتة گفتت    دیگر  در جایي که بحث بيانبه . بسپارد

فایدۀ چنين . له تو،ف کندئي در من مستواند راه ابهام در پيش گيرد و به نوع بایسته است  ،انون مي

گذارد و راه  دانان و نيز رویة ،يایي بازتر مي تو،في من است که ،انون دریية تفسير را براي اووق

 .(31   ص733 تبار   جعفري) کند را براي رسيدن به فرجام کار فراخ مي

 ویرایش ابهامی فواید

 :کند  سه ارمغان براي اشخاص دارد ارکت مي،طعيت اوو،ي و ویرایش ابهامي که در راستاي من 

کند تتا موافتق بتا ،تانون      ،طعيت اوو،ي  اشخاص جامعه را راهنمایي مي: گرایي   ،انوننخست

و نخستين فایده پيش از هر شخص نصتيب جامعته    استگذار  امري که از ممال ،انون. ارکت کنند

 .شود و ايومت مي

کند کاهش یابد  وو،ي که شهروندان را تهدید ميشود خطرات ا موجب مي: دوم  امنيت اوو،ي

توانند در برابر شرکاي اجتمتاعي و مراجتع ايتومتي از ختویش      و شهروندان مطمئن باشند که مي

دیگتر  ،طعيتت اوتو،ي از منتان در برابتر ا،تدام        بيتان به . مرا،بت کنند و اق خویش را بازستانند

هتا   دادگتاه  ویژه متردم در برابتر   به  (Zolo, 2007, pp.24 & 36) دکن ميخودسرانة ايومت افاظت 

هاي گوناگون ،يات و  همينين  برداشت(. 17   ص 73 کاتوزیان  ) ااساس امنيت و ثبات کنند

دليل نداشتتن معيتار ثابتت      کم به شود اینان اغلب سخن یيدیگر را درنيابند یا دست وکال باعث مي

 .شود نپذیرند که عوا،ب من بيشتر متوجه اشخاص مي

شود و به شهروندان کمتک   این ،اعده موجب کاهش پيييدگي زندگي مي: وم  تسهيل زندگيس

معنتاي  چته  ابهتام بيشتتر بته      (Zolo, 2007, p.24) تتر باشتند   تتر و متنظم   کند در زندگي استوار مي

هتاي متدیران و    گيتري  این ستادگي شتامل تصتميم   . تردیدهاي ،انوني بيشتر شهروندان خواهد بود
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انصتاري   ) هاي اداري و متدیریتي خواهتد شتد    شود و باعث کاهش هزینه ت نيز ميکارکنان ايوم

همواره بخشي از توان دانشمندان اوو،ي را مصتروف ختود   وانگهي  تفسير ،انون (. 73  ص733 

افزون بر منيه ،يات و استادان اووق و وکتال  . که در بسياري موارد غيرضروري است کرده است

نيز هریک به فراخور کار خویش  ناچارند ابهامات زبان اووق را بيابند و ،وانين را از زوائتد و  ... و

ویژه منيه بخشي از مموزش اوتوق   به. ها بپيرایند که خود مستلزم صرف زمان زیادي است بدفهمي

 .اي ،طعي برسد منيه به نتيجه یابد بي بررسي مواد مبهم اختصاص ميبه 

 تقسيمات ابهام

توان ابهام را زدود و در کجتا بایتد از    توسيم ابهام گاه بدین منظور است که روشن شود در کجا مي

توستيم  . گاه نيز نحوۀ متفاوت ویرایش ابهام از متن ،انون مستلزم توسيم ابهام استت . من درگذشت

ستو و   م به طبيعي و غيرطبيعي بته منظتور نخستت و دو توستيم واژگتاني و ستاختاري از یتک       ابها

 .پذیرد مين موصود دوم صورت ميأموضوعي و ايمي از سوي دیگر براي ت

 ابهام طبيعی و غيرطبيعی

ایجتاد شتده کته ابهتام نيتز همتراه من        طتوري که زبان  اابهام طبيعي  جزئي از زبان است بدین معن

  711 ؛ اعتمتاد   111  ص 73 ؛ ناتتل ختانلري    1   ص731 خرمشتاهي   ) ده استت وجود مم به

  737   1هنفلينتگ ) دانتد  د،تتي متي   زبتان را مملتو از ابهتام و بتي      راستل بر همين بنيان  (. 77ص

 بنتدي اشتياا شتيوۀ    گذاري و طبوته  که شيوۀ ناماست نيز بر این باور بوده  7ميل استوارت(. 37 ص

ها هيچ تناسبي با اهداف د،يق اندیشتيدن نداشتته    واژه است يوه باعث شدهو همين ش د،يوي نيست

 کفایتت استت   گویتد زبتان روزمتره ناکتافي و بتي      نيز مي 1فرگه(. 111  ص737  هنفلينگ ) باشند

                                                           
1. Russell  
2. Hanfling  
3. Stuart Mill  

4. Frege  
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وجتتود مفتتاهيم نتتاد،يق و واژگتتان چنتتدمعنا در زبتتان از ایتتن دستتت (. 77   ص737 هنفلينتتگ  )

 (. Marmor, 2012, p.1) هاست ابهام

هاي من باشد؟  اند که ابهام جزا ویژگي مفریده طوريها در هنگام ایجاد زبان من را  اما چرا انسان

گونتاگوني کاربردهتاي مختلتف من     نظتر زایي زبان گتاه از   ،ابليت ابهام. پاسخ چندان دشوار نيست

بتر  . شتناختي دارد شود و جنبتة زیبا  زایي زبان پشتيباني مي که در زبان ادب از ابهام ابدین معن. است

اي  گاه نيتز چتاره  . استزدن به من در زبان ادب از اهداف اصلي ادیبان  این پایه  وجود ابهام و دامن

 ایتن دليتل     بته . کند تعداد واژگان محتدود باشتد   ايم مي  براي مثال  ا،تصاد زباني. جز من نيست

 شتيوۀ  شتدن  ومسان زبان توسعة معنایي موجباین چند. شود تعداد معاني برممده از هر واژه زیاد مي

در غير این صتورت   . شود زمينه براي بروز ابهام ایجاد مي اما  (1   ص771 شيري  ) شود مي بيان

و بحتث از من بستيار    شدهکارگيري من دشوار و اتي غيرممين  یادگيري زبان با واژگان بسيار و به

 . شد گسترده مي

کته   ابتدین معنت  . بليه معلول اهالي زبان استت   معلول زباندر سوي موابل  ابهام غيرطبيعي نه 

امتا   کننتد  توانند با کاربرد درست از این گونه ابهام پرهيز  است که اهالي زبان مي طوريوضع زبان 

توان ابهام ناشي از عوامل شخصتي   هایي مي در توضيح چنين ابهام. افتد به دالیلي این امر اتفاق نمي

ها ربطي به ختود زبتان    این گونه ابهام. نام برد بندوباري  تشتت فير  گري  بي د،تي  ناشي از ،بيل بي

  733 اعلتم   ) شتود  هتاي فارستي یافتته متي     ولي بيشتر از انواع دیگر ابهام در نوشته  فارسي ندارد

بليته    گتویي نتدارد   به عوامل یادشده باید افزود که گتاه گوینتده و نویستنده ،صتد ابهتام     . (15ص

مگاهي بر بخشي از ،واعد ااکم بر زبان کته   با این همه  عدم. و نوشتار روشن است خواستش بيان

                                                           

است که با کمترین واژگتان بيشتترین    اشود بدین معن یا کمترین تالش نيز یاد ميکوشي  ا،تصاد زباني که از من به اصل کم.  

ایجتاد   طتور کته   همتان . این اصل هم در زمان وضع زبان هم در مرالة کتاربرد من جریتان دارد  . معاني انتوال داده شود

هاي واژگان و تييه بر اطالعات شنونده و مو،عيت مياني و زماني در کاربرد زبتان  در   ضمایر در مرالة وضع و اذف

 (.  33  ص733 باطني  ) راستاي این اصل است
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به دیگر سخن  دشواري متا  . شود که ابهام با نوشته مميخته شود ناظر بر دفع ابهام است  موجب مي

بليه روش و شيوه برخورد ما با زبان و برداشت ما از من است که این چنتين متا     خود زبان نيست

 (. 31  ص711 داوري مشتياني  ) است کردهگفتار  پندار و پریشان هرا مشفت

 ابهام واژگانی و ابهام ساختاري

صتفوي   ) شناسي است ابهام در زبان بندي ترین توسيم توسيم ابهام به واژگاني و ساختاري از ،دیمي

ئته  در اصول فوه نيز این توسيم در ،التب توستيم مجمتل بته مفترد و مرکتب ارا      (. 3 1  ص737 

موصود از ابهتام واژگتاني   (. 117ص   هت ق  ج715 ؛ مظفر  517  صهت ق751 نائيني  ) شود مي

وارونة من  ابهام ستاختاري هنگتامي رخ   . این است که ابهام ناشي از وجود یک واژه در جمله باشد

ابهتام  بتر ایتن بنيتاد  در    . دشو دهد که ترکيب واژگان با هم و ساختار منان موجب بروز ابهام مي مي

بتراي  . نتدارد  زمينته دختالتي در ایتن   ( لفت  )واژگاني مفهوم واژه  محور ابهام است و صتورت من  

چنتد واژه   ايواژه و در برختي متوارد دانستتن معنت     ايشناسایي چنين ابهامي  مگاهي کامل بر معنت 

میتد ستاختار و نحتوۀ     از نتامش برمتي   طور کته  همانوارونة من  در ابهام ساختاري . ضروري است

بنابراین  صورت نيتز نوتش محتوري در شناستایي     . شود رکيب واژگان با هم باعث ایجاد ابهام ميت

 ايدیگر  در ابهام ساختاري مگاهي بر صتورت و معنت   بيانبه . کند ابهام در کنار مفهوم جمله ایفا مي

ان بتا  ابهام  نحوۀ ترکيب واژگت  أکه منش به این دليلمگاهي بر صورت . جمله در کنار هم الزم است

. از این بابت که تحوق ابهام و چندمعنایي مستلزم ااراز معاني است اهمدیگر است و مگاهي بر معن

کته  در   در اتالي . بر این پایه  زدودن ابهام واژگاني مستلزم تخصص در من شاخه از اووق استت 

 .ابهام ساختاري مگاهي بر ساختار زبان و مشنایي با معناي زبان اوو،ي کافي است

 ابهام موضوعی و ابهام حکمی

اگر ابهتام مربتوب بته    . کند مشتمل بر موضوع و ايم است اوو،ي که ايمي را بيان مي ۀهر گزار

در . موضوع باشد  ابهام موضوعي و در صورتي که به ايم ارتباب داشته باشد  ابهام ايمي استت 

هتت  715 مظفر  ) شود شبهة موضوعي و شبهة ايمي ارائه مي هاي اصول فوه این توسيم زیر عنوان
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 هتا یتا فوتدان نتص باشتد      تواند اجمال نص  تعارض نص شبهة ايمي مي أمنش (.117  ص1ق  ج

شود کته میتا ابهتام     طرح مي پرسشدر فلسفة اووق این توسيم با این (. 1 7  ص735 انصاري  )

ابهتام مفهتومي   )استت  ( اعد یا سيوت ،واعتد نامفهومي ،واعد  تعارض ،و)ناشي از ،واعد اوو،ي 

؟ کته هتر   1(ابهام تجربي ،واعتد اوتو،ي  )یا ناشي از موضوعات و و،ایع خارجي    (،واعد اوو،ي

 7(.73  ص733 انصاري  ) دنیک طرفداراني دار

و ایتن نتوع ابهتام     ابهتام دارد   دربارۀ من ايم داده استگذار  در ابهام موضوعي  منيه را ،انون

دیگر  این ابهام ناشي از امور ختارج از ،تانون بتوده کته      بيانبه . ه نوع وضع ،انون نداردارتباطي ب

،انون  5مادۀ  راساسب براي نمونه . موضوع ايم ،رار داده است  ها را به همان شيل گذار من ،انون

  بيمة اجباري مسئوليت مدني دارندگان وستایل نوليته موتتوري زمينتي در موابتل اشتخاص ثالتث       

که علت اصلي و،وع تصتادف یيتي   ... در اوادث رانندگي ... »و اصالاات بعدي   731  مصوب

دیده را بدون هتيچ شترطي    گر موظف است خسارت زیان بيمه  ساز باشد  از تخلفات رانندگي اادثه

ساز در این ماده ابهام دارد و معلتوم نيستت مترز ميتان      تخلفات رانندگي اادثه. «...پرداخت نماید 

نظر کارشناسان راننتدگي   رفع این ابهام منوب به اظهار. ساز کجاست ساز و غيراادثه اادثهتخلفات 

مصتادیق  »که  کرده استهمان ماده مورر  ۀو در تبصر کردهگذار خود به این مهم توجه  ،انون. است

ت وزیتران مشتخص   ئت ساز به پيشنهاد وزیر کشور و تصتویب هي  و عناوین تخلفات رانندگي اادثه

تعيتين مصتادیق و عنتاوین تخلفتات راننتدگ        زمينتة در  1اي نامته  در این راستا  تصویب. «شود مي
                                                           
1. Conceptual rule skepticism 

2. Empirical rule skepticism 

اختالفات راجع به مفاد ايم همينين اختالفات » :کرده است،انون اجراي اايام مدني مورر  11  مادۀ زمينهدر این . 7
به اادث شود در دادگاهي که ايم را صادر کرده  مربوب به اجراي اايام که از اجمال یا ابهام ايم یا محيوم

البته اگر . م در ايم نيز ابهام ايمي استبه جنبة موضوعي داشته و موصود از ابها ابهام در محيوم. «شود رسيدگي مي
ايمي »خوانيم  ،انون یادشده مي 7در مادۀ  طور که همان .اجرانشدني استموضوع کامالً مجهول و نامعين باشد ايم 

 . «باشد ،ابل اجرا نمي  که موضوع من معين نيست

هت مورخ 313 1ت/ 11173به شمارۀ  ساز تعيين مصادیق و عناوین تخلفات رانندگي اادثه زمينةنامه در  تصویب. 1
1/  /31. 
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. ه استت کترد ساز را بته شترح زیتر معتين      ساز وضع شده که عناوین تخلفات رانندگي اادثه اادثه

 .«...هرگونه ارکات نمایشي مانند دورزدن درجا  ارکت بر روي یک چرخ و»

ماننتد  . ابهام دارددليلي  به است  گذار براي موضوع در نظر گرفته انوندر ابهام ايمي  منيه را ،

زا  غایتت   ،الب ابهام کارگيري دليل به بهو  محدود کرده استاینيه غایت ايم را به یک بازۀ زماني 

خواهان ... »است  بيان شده. م.د.م.ق 11  ۀدر بند الف مادبراي نمونه  . ايم داراي ابهام شده است

در این موترره بتراي استترداد    . «...دادرسي  دادخواست خود را مسترد کند  ةاولين جلس تا تواند مي

گمان از ابتداي تودیم دادخواست تتا شتروع جلستة     شده است که بي  دادخواست مرز زماني تعيين

شتود؟ یيتي از    اما میا خود جلستة اول دادرستي را نيتز شتامل متي     . شود اول دادرسي را شامل مي

 مرز پایاني مدت را بعتد از تشتييل جلسته و ،بتل از رستيدگي متاهيتي دانستته استت         نویسندگان

اما یيي دیگر از نویسندگان اولين جلسه را نيز مشتمول متدت اعتبتار    (. 131  ص771 مهاجري  )

این نوع ابهام ناشي از کيفيت وضتع ،تانون از ستوي    (. 37   ص737 شم   ) ايم دانسته است

جنبة اوو،ي  فوطبر این پایه  این ابهام . نيست شدني گذار رفع ا،دام ،انون با اگذار بوده و جز ،انون

 . نداردنياز ها  داشته و به کارشناسان سایر رشته

 ویرایش ابهامی

در فرهنتگ معتين   . لغوي اسم مصدر بوده و مصتدر من ویراستتن استت    نظراز ( Editing)ویرایش 

و در فرهنگ عميتد    (135  ص731 معين  ) متن کردن مطلب  تصحيح و تنويح معناي زیاد یا کم به

اصتطالاي   از نظتر . استت  (153   ص737 عميتد   ) کتردن ممتده استت    پيراستن و منظم معناي به

 . ویرایش علمي  ویرایش فني و ویرایش زباني: ویرایش بر سه ،سم است

. کند ش ميویرایش علمي باالترین درجة ویرایش است که در من ویراستار محتواي اثر را ویرای

در این راستا  ممين است مطلبي را اذف یا توضيحي را اضافه یا بخشتي را تلختيص یتا اصتالح     

 بر این پایه  ویراستار علمي از نظر اااطة علمي باید در اد نویسنده و اتي باالتر از او باشتد . کند

 (.71   ص731 سميعي گيالني  )

کتردن   دست یک. دهد ظم و مراستگي ظاهري ميویرایش فني اساساً جنبة صوري دارد و به اثر  ن
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ها  وارسي ارجاعتات    کردن ضبط اعالم  تنظيم پانوشت دست شيوۀ امال  اعمال ،واعد نگارشي  یک

بندي عنتاوین و تعيتين فواصتل  تهيتة صتفحات       ها  درجه اعمال ،واعد کاربرد اعداد  تنظيم فرمول

کته در   هستتند امتوري   ةو پشت جلتد از جملت  روي جلد  هاي  عنوان و اووق  عنوان التين  عنوان

در این گونه  اگتر ویراستتار ،واعتد    . (7 7  ص731 سميعي گيالني  )گيرد  ویرایش فني انجام مي

 .کافي است و نيازي به داشتن تخصص در زمينة متن ندارد  ویرایش را مموخته باشد

هتا و   يييتدگي عبتارت  ویرایش زباني ناظر به رفع خطاهاي دستوري و زدودن ابهام و کتاهش پ 

اي کته   دادن دستورالعمل و تجویز نسخه دست براي ویرایش زباني  به. است ناپسنداذف تعبيرهاي 

ها بته   با این همه  ضمن مطالعة نوشته. ميسر نيست گرفت کار  وار من را به بتوان در هر مورد ماشين

 هتا بتراي ویراستتار زبتاني ستودمند استت       اند و توجته بته من   خوریم که شایع انواع خطاهایي برمي

ایتن  . بر این پایه  ویرایش ابهامي بخشي از ویرایش زباني است. (7 1  ص731 سميعي گيالني  )

توانتد   همينتين  متي  . دگير نهایي ،انون انجام ميویرایش پ  از ویرایش علمي و پيش از تصویب 

در این ویترایش  شناستایي ابهتام     . پ  از تصویب ،انون و در مرالة اصالح ،انون صورت پذیرد

بنابراین  ویترایش یتک متتن اوتو،ي از ايتث ابهتام        . معنا و ساختار زبان است ازمستلزم مگاهي 

همه  مگاهي اوتو،ي در ستطحي کته ویراستتار     با این . اختي و اوو،ي استنش مستلزم مگاهي زبان

تسلط کامل بر زبان اوو،ي یک ،انون داشته باشد  کتافي بتوده و ماننتد ویترایش علمتي مستتلزم       

اي در  نویستان از مطالعتات گستترده    طور منطوي ،انون هویژه  ب به. باشد تخصص بيشتر ویراستار نمي

هاي عملي بستياري   و از تجربه ندرخوردارزمينة ،انون مورد نظر از ايث اووق داخلي و خارجي ب

شتناس ایتن مطالعتات و     که  براي یک ویراستار ابهتام  در االي. برند واسطه بهره مي با واسطه یا بي

در ویترایش ابهتامي     نظتر از ایتن  . و تسلط بر زبان اوتو،ي کتافي استت    ردها ضرورت ندا تجربه

بتراي مثتال  اگتر    . از نویسندۀ من استطور معمول کمتر  تخصص علمي ویراستار نسبت به متن به

دانتي باشتد    ،انون امایت خانواده موضوع ویرایش ابهامي ،رار گيرد  شخص ویراستار باید اوتوق 

و واژگتان من را از ايتث معتاني لغتوي و      باشتد  که تسلط کامل بر زبتان اوتوق ختانواده داشتته    

داني است کته بتا عوامتل     س  اووقشنا بنابراین  در زبان اوو،ي ویراستار ابهام. اصطالاي بشناسد
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هاي رفع و دفع من مشناست و تسلط کامل بر زبتان اوتو،ي ،تانون متورد      زباني ایجاد ابهام و شيوه

 همتة توان انتظار داشت ویراستتار نستبت بته     هاي موضوعي  نمي باید افزود در ابهام. ردویرایش دا

گيتري از تخصتص کارشناستان     بهره اي جز بليه در این زمينه چاره  موضوعات مگاهي داشته باشد

 .مربوب وجود ندارد

،توانين   بتارۀ ویرایش پيشتيني و اگتر در    نوی  ،انون اجرا شود پيش بارۀویرایش ابهامي اگر در

 .ویرایش پسيني خواهد بود شود موجود اعمال 

 ویرایش ابهامی و تنقيح قوانين

کردن ايم از عيب و نوتص  تهتذیب و    کردن  اصالح کردن  خالص پاکيزه» ايتنويح در لغت به معن

هتاي   و در اصطالح به ساماندهي ،توانين در مجموعته   است ممده( 733  ص731 معين  ) «اصالح

ساماندهي اگر به شيل ،وانين مربوب باشد  تنويح شيلي بوده که هدف من . شود موضوعي گفته مي

د  تنويح ماهوي بوده که هدف مربوب به محتواي ،وانين باش اگرو   تسهيل دسترسي به ،وانين است

 (.71  ص733 انصاري  ) من تسهيل فهم ،وانين است

 737 /15/7در نظام اوو،ي کشور ما  ،انون تدوین و تنويح ،وانين و موررات کشتور مصتوب   

شده  بيني این ،انون وظایف معاونت تنويح مجل  پيش 7در مادۀ . ه استکردبيني  را پيش تنويح نهاد

ها به صورت  بندي من گردموري ،وانين و طبوه هاز جمل  ا به تنويح شيلي نظر دارده که برخي از من

شده به صورت کتتاب و   ،وانين و انتشار ،وانين تنويح همةشناسنامه براي  ةموضوعي و تاریخي  تهي

ماننتد    گيترد  شده نيز در زمرۀ تنويح ماهوي ،رار متي  بيني اي از وظایف پيش پاره. نسخة اليترونييي

خيص تعارضات و اعالم من به مرجع تصویب  شناسایي موارد نستخ صتریح  شناستایي متوارد     تش

و اعالم  است ها منتفي شده نسخ ضمني و اعالم به مرجع تصویب  تشخيص ،وانيني که موضوع من

ها و لوایح  ویراستتاري بتدون تغييتر در متراد      نامة نگارش طرح من به مرجع تصویب  تدوین شيوه

در این ميتان  تشتخيص تعارضتات     . گذار تعریف لغات تخصصي مورد استفادۀ ،انون گذار و ،انون

و تعریتف لغتات    استت  هتا منتفتي شتده    ضمني و تشخيص ،وانيني کته موضتوع من    نسخ صریح

بتدون تغييتر در     در برابتر  ویراستتاري  . توان در زمرۀ ویرایش علمي شناسایي کرد تخصصي را مي
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در  ویرایش ابهامي ،وانين  جایگتاهي در ایتن ،تانون   اما براي   .است گذار  ویرایش فني مراد ،انون

ویراستتاري مصتوبات مجلت  و    » کنتد  بيتان متي  همان ،تانون   7مادۀ  5بند . نظر گرفته نشده است

  نيتز  «نامتة داخلتي مجلت     ها ،بل از تصویب نهایي بدون تغيير در مراد مونن برابر میتين  کميسيون

 اچته  ویترایش ابهتامي بتدین معنت     . ي ویرایش فني استاليه به معنب يست شامل ویرایش ابهامي ن

از منجتا کته معلتوم      بنتابراین . معنا فروکاسته شود اي مبهم با چند معنا به گزارۀ تک  است که گزاره

گذار است  انتخاب هر یک از معاني این ااتمتال را دربتر دارد کته در     نيست کدام معنا  مراد ،انون

 . گذار تغيير ایجاد شود مراد ،انون

با این همه  از منجا که ابهام در ،وانين  مانع فهم من بتوده و تستهيل فهتم ،تانون بتراي تنوتيح       

هاي تنوتيح   فع ابهام نيز جزا رسالترفع و دگذاري شده است باید بر این باور بود که  ماهوي هدف

تمل بر ویرایش پستيني ،توانين از   از ايث نظري تنويح ماهوي مش طور که همان. ،وانين مورده شود

توان من را گسترش داد  که مي( 51  ص733 انصاري  ) ايث موارد ابهام ايمي دانسته شده است

با این تفاوت که در ابهام ايمتي  ویراستتار   . دکرو دفع و رفع ابهام را در روند تنويح ،وانين وارد 

کند اما در ابهام موضوعي تنها به ابهام اشتاره   ابهام را نيز به مرجع تصویب ،انون اعالم مي گزارۀ بي

در وا،تع   . دکنت کند و مرجع تصویب باید موضوع را به کارشناسان ذیربط براي رفع ابهام ارجاع  مي

گتر   از منجا که در سایر موارد تنويح مانند تشخيص تعارضات  تشخيص موارد نسخ ضتمني  تنوتيح  

گيترد  پت  از    گذار ،رار نمتي  خود در جایگاه ،انون کند و موارد را به مرجع تصویب اعالم مي فوط

 را اصتالح کنتد   د تا من مرجتع ،تانون  کرها را به مرجع تصویب اعالم  شناسایي موارد ابهام باید من

نوی  ،انون ویرایش پيشيني ابهامي را در نظر گرفت و موارد  توان در هنگام تهية پيش همينين  مي

 . دکرنوی  اعالم  پيشکنندۀ متن  ابهام را به مرجع تهيه

                                                           

ویرایش علمي در راستاي اذف ،وانين : دگير در اووق ممریيا  هر سه نوع ویرایش تا ادي از سوي این اداره انجام مي . 

متعارض و منسوخ  ویرایش زباني در شناسایي و اذف ابهام از ،وانين و ویرایش فني براي رفع اشتباهات تایپي  

 =http://uscode.house.gov/codification/legislation.shtml;jsessionid:امالیي و اشتباهات دستوريهاي  غلط

10FB47AC0438C086CA969FC7F2A242C - 2015/11/6. 

http://uscode.house.gov/codification/legislation.shtml;jsessionid
http://uscode.house.gov/codification/legislation.shtml;jsessionid
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شترح  ایتن  شود بندي به وظایف مندرج در ،انون یادشده به  پيشنهاد مياساس منيه بيان شد  بر

نوی  ،وانين و نيز ویرایش ،وانين موجود و در هتر دو صتورت    ویرایش ابهامي پيش»: دشوافزوده 

کتار ویترایش    توردست »اجراي هدف یادشده مستتلزم تتدوین   . «اعالم موارد ابهام به مرجع تصویب

کار باید مشتمل بر ،واعدي باشد که هتر گونته ابهتام را در ،التب      این دستور. است« ابهامي ،وانين

سپ   راهيار یا راهيارهاي دفع ابهام را نيز به فراخور هر گونه  شناستایي و  . دکن،واعدي معرفي 

  .دکنبه صورت دستور ارائه 

  نتيجه

امتري منفتي   ( ،تانوني )ویرایش ابهامي ،وانين  بر این بنيان استوار است که ابهام در زبتان اوتو،ي   

دليل اینيه برخي متوارد ابهتام جتزا طبيعتت زبتان بتوده  ایتن         هر چند به. و باید زدوده شوداست 

رایتي  گ تتوان در ،تانون   فواید پيرایش ابهام را متي  .هاي غيرطبيعي ممين است پيرایش فوط در ابهام

هاي مربتوب بته    ن جامعه  امنيت اوو،ي  تسهيل زندگي اوو،ي و کاهش هزینهاشخاص و مسئوال

 .دکرابهام ،وانين خالصه 

نتوی    پتيش  زمينتة ویرایش ابهامي بخشي از ویرایش زباني است که به دو صورت پيشتيني در  

شتناس    ر ابهتام در ایتن ویترایش  ویراستتا   . اجراشتدني استت  ،انون موجود  بارۀ،انون و پسيني در

و با عوامل زبتاني ایجتاد    داردداني است که تسلط کامل بر زبان اوو،ي ،انون مورد ویرایش  اووق

 . ابهام مشناست

هاي ايمي ضمن شناسایي و معرفي موارد من به مرجع تصویب  خود گزارۀ  در ابهام ویراستار 

کند و مرجع تصتویب بایتد    هام اشاره ميبه اب فوطاما در ابهام موضوعي   کند  ابهام را پيشنهاد مي بي

 .کندمنظور رفع ابهام ارجاع  موضوع را به کارشناسان ذیربط به

 انجتام منظور تستهيل فهتم من    تنويح شيلي به هدف تسهيل دسترسي عمومي و تنويح ماهوي به

                                                           

 (.771 وردي   امام) گردموردي شده است« بان اوو،يابهام ز»نامة  کار در پایان این دستور.  
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عنتوان   ا بته تتوان ویترایش ابهتامي ر    مي  رساند از منجا که رفع ابهام به فهم ،انون یاري مي. گيرد مي

،تانون   7شود یک بند بته متادۀ    بر این پایه  پيشنهاد مي .کار گرفت گامي در تنويح ماهوي ،وانين به

ویترایش  »: به این شرح افتزوده شتود   737 /15/7تدوین و تنويح ،وانين و موررات کشور مصوب 

ارد ابهتام بته   نوی  ،وانين و نيز ویرایش ،وانين موجود و در هر دو صورت اعتالم متو   ابهامي پيش

 .«مرجع تصویب
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