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جستاري فلسفی بر مسأله استفاده از شعر و متون مشابه در 

آراي قضایی

1عبداهللا خدابخشی

مقدمه -1

استفاده از شعر و عناوین نزدیک به آن مانند متون ادبی، در آراي قضایی مورد تأیید آیا 

بینم که مورد مخالفـت برخـی یـا     ها می و مفید است؟ گاه آرایی در این خصوص از دادگاه

این آرا، هرچند به لحاظ تعداد، زیاد نیسـت ولـی هـیچ    .تأیید برخی دیگر، قرار گرفته است

تعرض مراجع باالتر نیز قرار نگرفته و گاه، دادگاه تجدیدنظر نیز در یک نقض نشده و مورد 

با توجه به اینکه چنین آرایی، ممکن است مورد اسـتقبال دیگـر   !این زمینه پیشرو بوده است

ها نیز قرار گیرند و خارج از محاکم نیز برخی با آن مخالفند، برآن شدیم به اختصار،  دادگاه

ز شعر در این آرا داشته باشیم و نظرگاه خویش را در باب تأیید یا نگاهی فلسفی به استفاده ا

ها به حدود و قلمرو ادبیات  پرسش.امید که به رویه قضایی کمک نماید.نقض، اعالم کنیم

آیا دادرس باید صالبت راي را ترجیح دهد یا متن اقنـاعی  .شود در آراي قضایی مربوط می

راي بـا ادیبانـه نگاشـتن آن، ارتبـاطی دارد؟     »ه بـودن موج«و چه بسا احساسی آن را؟ مفهوم 

براي آرایش راي، بین نثر و نظم، تفاوتی است؟

عضو هیأت علمی داشگاه فردوسی مشهد، وکیل پایه یک دادگستري، .1

dr.khodabakhshi.profcms.um.ac.ir.ایمیل
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نقل برخی از آراي محاکم نخستین و تجدیدنظر -2

دادگـاه عمـومی حقـوقی     18شـعبه   9709970703200376به موجب دادنامه شماره  -1

خواســته مطالبــه ...ص در خصــو«:9709980703200190شــیراز، موضــوع پرونــده شــماره 

خسارت تاخیر تادیه قیمت اموال مسروقه و خسارت معنوي وارده ناشـی از عـدم اسـترداد و    

در خصوص خسارات معنوي، نظر بـه اینکـه اوالً در دادنامـه قطعـی     ...فقدان اموال مسروقه 

ان بـه  کیفري، نوع اموال مسروقه قید نشده است، ثانیاً معلوم نیست چه اموالی بوده که خواه

آن تعلق خاطر داشته باشد، ثالثاً بر فرض اموالی باشد که خواهان در شکایت اولیه قید کرده 

باشد و در مرحله اجراي احکام، همان اموال ارزیابی و قیمت آن به خواهان پرداخـت شـده   

تواند تعلق خاطري نسبت به  سال است دیگر نمی 85باشد؛ با توجه به سن خواهان که قریب 

اشته باشد که خسارت معنوي به وي وارد شده باشد لذا دعواي خواهان دارد و ثابـت  آنان د

ــت ــعبه .»نیسـ ــماره     24شـ ــه شـ ــب دادنامـ ــه موجـ ــارس بـ ــتان فـ ــدنظر اسـ ــاه تجدیـ دادگـ

، بـا نقـض رأي   970505موضوع پرونده شـماره   13/6/1397مورخ  9709977122400717

سبت بـه آن بخـش از دادنامـه شـماره     ن...در مورد تجدیدنظرخواهی «:کند مذکور، بیان می

حقـی   حقوقی شـیراز کـه بـه موجـب آن، حکـم بـه بـی       ]عمومی[دادگاه  18شعبه  366-97

تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبـه خسـارت معنـوي ناشـی از عـدم اسـترداد و فقـدان امـوال         

با «:مسروقه صادر شده است؛ نظر به این که استدالل دادگاه محترم بدوي با این مضمون که

توانـد تعلـق خـاطري نسـبت بـه امـوال        باشد، دیگر نمی سال می 85توجه به سن خواهان که 

، صحیح نیست؛ همان گونه که بزرگـان ادب فارسـی از جملـه صـائب تبریـزي      »داشته باشد

»بیشتر دلبستگی باشد به دنیا، پیـر را  -تر است  ریشه نخل کهنسال از جوان افزون«فرموده اند

ده به اموال مسروقه محرز است؛ خصوصاً آن که نظریه سـوگواري ناشـی از   علقه خاطر نامبر

بزه دیدگی در جرایم مالی و ترس از تکرار بزه دیدگی در جرم شناسی، مؤید آن است که 

ارتکاب اعمال مجرمانـه مـذکور، موجـب ورود تألمـات روحـی و روانـی بـراي بـزه دیـده          

د در ماهیـت دعـوا و بـا ارجـاع بـه پزشـکی       فلذا ضرورت داشته که دادگاه با ورو.گردد می

از این حیث و از آنجا که ورود .قانونی، میزان خسارات وارده به عنوان ارش را تعیین نماید
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، با تلقی حکم صادره به عنوان قـرار و مسـتنداً بـه مـالك مـاده      ]است[در ماهیت دعوا نشده 

نقـض و پرونـده را جهـت    قانون آئـین دادرسـی مـدنی، دادنامـه تجدیدنظرخواسـته را       403

.»نماید رسیدگی به ماهیت دعوا اعاده می

پسـندد و بـه موجـب     دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مولوي خـوانی را مـی   24شعبه  -2

نظـر بـه اینکـه دادگـاه     «:گوید می 8/11/1397مورخ  9709970352402102دادنامه شماره 

بـه جـز مـواردي کـه موضـوعات      دهد و  راي داور را از جهت حکمی مورد بازبینی قرار می

مؤثر در جهات حکمی باشـند، دادگـاه فـارغ از بررسـی آنهاسـت و ایـراد خواهـان در ایـن         

باشد اما راجع به عدم رعایت مهلـت داوري و اصـول دادرسـی، داور بـه      خصوص وارد نمی

عنوان قاضی خصوصی طرفین اگرچه پاي بند بـه تشـریفات دسـت و پـاگیر آئـین دادرسـی       

لیکن مکلف به پاسداشت اصول بنیادین دادرسی که ضـامن حقـوق اصـحاب     مدنی نیست،

باشد و در این راستا اصل تناظر، حافظ برقراري عـدالت و سـبب ایجـاد اقنـاع      دعواست، می

مشـنو از خصـمی تـو    /اي دادور حق به من گفتـه اسـت هـان   (شود  داور از مناظره طرفین می

خصـم  /حق نیاید پیش حـاکم در ظهـور  /ضورتا نیایند هر دو خصم اندر ح/خصم دگر  بی

مثنوي -موالنا جالل الدین بلخی .خصم قول او مگیر هان و هان بی/تنها گر برآرد صد نفیر

و نیز سایه سنگین نسل اول حقوق بشر بر هر نوع رسـیدگی ترافعـی و بـه    )معنوي دفتر سوم

د و وجـوب ناشـی از   کنـ  ویژه داوري که از کنترل ماهوي دادگاه خارج است، سنگینی مـی 

لـذا دادگـاه مسـتفاد از    .رعایت اصول دادرسی، از این جهت متکی به اولویت حکـم اسـت  

قانون آئین دادرسـی مـدنی حکـم بـر بطـالن راي داور       489ماده  1اصول یاد شده و نیز بند 

1.»نماید صادر و اعالم می

ارس، بــدون اســتان فــهــاي  اجتمــاعی از یکــی از دادگــاههــاي  رأي زیــر در شــبکه –3

...در خصـوص اتهـام بـر چـراي دام در مراتـع بـدون پروانـه        «:مشخصات، صادر شده است

بزهکـاري وي را محـرز و مسـلم تشـخیص     ...دادگاه با مالحظه اوراق و مندرجات پرونده، 

.این شعبه 19/5/1399مورخ  9909970352400862همچنین به موجب دادنامه شماره  -1
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قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حکم بـر محکومیـت    27دهد، مستنداً به ماده  می

در حـق صـندوق دولـت    ...بیست درصد ارزش متوسط هر واحد دامی  مرتکب به پرداخت

دارد و نظر به اینکه خسارت وارده جیـران گردیـده اسـت؛ در حمایـت از      صادر و اعالم می

اقشار کم درآمد کشور و نقش مؤثر عشایر در تولید و چرخه اقتصـادي جامعـه و بـا لحـاظ     

ات مرتکـب در اصـالح وي پـیش    نمودن اصل فردي کردن مجازات ها، عدم اجراي مجـاز 

من قـوانین  «:گردد، زیرا با تأسی از ادبیات عشایر و به تعبیر شاعر حبیب خداوردیلو بینی می

من مسـئولیت  /بینم ها را در ساختن النه شان می من وسواس پرنده/دانم طبیعت را خوب می

هنگـام تولـد در نگـاه    من اشتیاق شقایق را بـه  /دانم پدرانه کوه و بیشه را در حفظ جهان می

من از بوسه بـاران عاشـقانه خـاك و    /فهمم من دلواپسی کبکی را از صدایش می/خوانم می

کودکانم باید به /دانم قوانین بشر را شاید نه، قانون طبیعت را من نیک می/لرزد آب دلم می

د قـانون  کودکانم بایـ /یک غنچه چنان بنگرند که فیلسوفی به نو کتایی از فلسفه خیره است

مـن بـه دیوارهـاي خانـه اعتنـا      /من با طبیعت زنده ام/طبیعت را پیش از ارکان الفبا بیاموزند

قـرار تعلیـق اجـراي مجـازات     ...بنابراین .»من عشایر زاده ام/خواهم آزاد میاي  ندارم، خانه

.»...گردد نامبرده براي مدت یک سال صادر می

شعر از منظر فلسفه و ادبیات -3

نگرش کلی-1-3

در منطـق ارسـطویی، شـعر یکـی از     .شعر در منطـق، متفـاوت از شـعر در ادبیـات اسـت     

است که به باور برخی، هیچ معرفتـی  )برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه(»صناعات خمس«

1.کند رساند بلکه تنها عواطف او را تحریک می به طرف مقابل نمی

از دقـایق علمـی تـا    !دبیات همیشه زیبا بوده و کسی نیست که انسی با آن نداشـته باشـد  ا

با این حال، استفاده از آن در تاریخ فلسفه، مـورد  .اشعار کوچه و بازار مشحون از شعر است

.کننـد  برخی ادبیات را با علوم عقلی نظیر فلسفه نیز ترکیب مـی .موافقت همگان نبوده است

).228، ص 1377ملکیان، (.1
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در سنت آلمـانی،  «:گوید می»کشف ذهن«یلسوف امریکایی در مقدمه کتاب ف 1»ایوان سل«

آورنـد، بـه    آفرینند و کسانی که کتاب فلسفه به رشته تحریـر در مـی   آنانی که آثار ادبی می

خوانند و از یکدیگر براي تکوین کار خویش، در تدوین مطلبـی   طور مداوم آثار هم را می

اگر چـه او  :کانت تنها مورد استثناء است.گیرند د و الهام میبرن میان ادبیات و فلسفه بهره می

گرفـت ولـی شخصـا آثـار ادیبـان را       به نحوي وسیع به وسیله ادیبان مورد بررسـی قـرار مـی   

را که به منزله ي بمب »نقد عقل محض«خواند و کتاب  کاش میاي  باید گفت.2خواند نمی

!نوشت طور دیگر می بعد از خود است،هاي  براي تمام فلسفهاي  هسته

به زیبایی بیان »ادبیات و حقوق«فیلیپ مالوري پیوند ادبیات و حقوق را در مقدمه کتاب 

کند؛ هرچند در متن کتاب، از میان ارتباط چهارگانه حقـوق و ادبیـات، تنهـا بـه ادبیـات       می

راي تهیـیج  به باور دیوید هیوم نیز در فلسفه عملی، از ادبیات و هنر بـ .حقوقی پرداخته است

.3شود عواطف و رسیدن به هدفی خاص، بهره گرفته می

نظرگاه افالطون -2-3

او بـا شـعر بیگانـه نبـود، زیـرا      .در میان فالسفه، نزاع افالطون با شعرا، قابل توجـه اسـت  

.اشعاري داشت و تنها وقتی بـا سـقراط آشـنا شـد، همـه را سـوزاند و بـه فلسـفه روي آورد        

شـعر در  .4!از زندان با شعر بیگانه بود و در زندان به شعر روي آوردهمچنین سقراط تا پیش 

تاریخ یونان نقش مهمی داشته است، به نحـوي کـه محـاکم قضـایی در سـکوت قـوانین بـه        

بایست رفتار خـود را براسـاس اشـعار او و افـراد      کردند و مردم نیز می اشعار هومر استناد می

5.کند در مقابل، به هومر حمله میافالطون .دادند شاخص دیگر، تطبیق می

مختصر اینکه به باور او، سرودن شعر مبتنی بر .نکات مفصلی در نگرش افالطون است  

معرفت و دانایی نیست بلکه شعر الهامی است که وقتی عقل به جاي خود درست کار نکند، 

1 - Ivan Soll.

)22، ص 1398کوفمان، (.2

)5، ص 1397هیوم، (.3

)486، الف، ص 1367افالطون، (.4

).509همان، ص (.5
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در همـه  در واقع شعر، یک اسـتعداد طبیعـی و جذبـه الهـی اسـت کـه       .شود به ذهن وارد می

وجود ندارد تا مانند عقل به درستی قابل ارزیابی باشد و به تعبیر دکارت، مانند عقـل نیسـت   

همچنـین افالطـون   !که بیش از هر چیز بین اشخاص، به صورت مساوي تقسـیم شـده اسـت   

شود که دیگـران بسـیار متفـاوت و بهتـر از      معتقد بود که از شعر معانی مختلفی برداشت می

هـا و   ها و جملـه هـا، نقشـی از ظـواهر فـن      شاعر با کلمه«!فهمند معانی را میخود شاعر، آن 

آورد، شـبحی بـیش    سازد، بی آنکه خود، آن هنرها را بشناسد و آنچه به وجود می هنرها می

هـا داوري   هـا و جملـه   شنوند، از روي کلمه خوانند یا می کسانی هم که شعر او را می.نیست

.کنند می
1

نیچه و هایدگر

او.دانند برخی او را متفکر و برخی نیز فیلسوف می.اندیشه و ادبیات نیچه، عجیب است

داند که براي تخرب کلی اخالق و رسوم جـاري آمـده    می»دینامیت«و گاه »پتک«خود را 

»چنین گفـت زرتشـت  «در کتاب .بریزداي  است و سعی دارد با ابرانسان خویش، طرح تازه

اندیشـه  ...بیزارم از شاعران؛ چه کهنـه و چـه نـو    «:گوید کند و می یاز شاعران به بدي یاد م

.»شان نه چندان که باید به ژرفا فررفته است، از این رو احساسشان در ژرفنا غوطه نزده است

.کند در نقطه مقابل، مارتین هایدگر است که از شعر به عنوان اصیل ترین شکل زبان یاد می

با این وصف، او شـعر و شـاعران را   .ر زبان، از طریق شعر استبه نظر او، انعکاس حقیقت د

.می داند2بخش مهمی از انتقال مفاهیم 

تحلیل نهایی مسأله -4

باید به صورت الزام آور، دانند که  در فقه، از حکم دادگاه به عنوان عمل حقوقی یاد می

و بـه بـاور   »أدفـع الیـه مالـه   «یا »الزمت«یا »قضیت«،»حکمت بکذا«انشاء و نوشته شود مانند 

در این صورت، ...و»ثبت حقّک«یا »ثبت عندي«برخی، اگر به این صورت نوشته شود که 

).511، ب، ص 1367، افالطون، (.1

143، ص 1397نیچه،  .2
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.حکم محسوب نخواهد شد
هیچ «:گوید در مقابل، صاحب جواهر در نظري قابل توجه می 1

...دلیلی بر لزوم الفاظ خاص نداریم و هرآنچه معنـاي حکـم را داشـته باشـد، کـافی اسـت       

بایـد  .2»درواقع، معیار در این زمینه، آن است که عرفاً و لغتـاً داللـت بـر حکـم داشـته باشـد      

ایـن رویکـرد،   .متمدن استهاي  دانست که موجه بودن رأي از اصاف مهم آن در دادرسی

است که مـورد توجـه جامعـه شناسـان نیـز قـرار       »نتیجه«بر »فرایند«براساس اهمیت از جمله 

توان  شناس آلمانی، می جامعه 3زیمل، )جورج(گئورگ هاي  براي مثال براساس اندیشه.دارد

:دو پرسش را مطرح کرد

محور باشد یا فرایند محور؟ -آیا دادرسی و رأي حاصل از آن، باید نتیجه

ل دادرسی و تحقق یک دادرسی موجه و مدلل، اولـی اسـت یـا همـین کـه      آیا رعایت اصو

دادرسی با واقع منطبق، هرچند خالی از فرایند صـحیح یـا داراي عملکـرد نـاقص باشـد، کـافی       

است؟

از نظـر  «.هـا، در مـورد طبیعـت و شـناخت آن معتقـد اسـت       زیمل به نظریه کانت و نوکانتی

حقیقت درونی امور نائل آید، بلکه صرفاً قـادر اسـت بـه    تواند به شناخت  کانت، بشر هرگز نمی

.4»انـد  ، آن را تعـدیل کـرده  »داده هـا «هاي خاص و بنیادین یا همان  شناختی دست یابد که مقوله

از نظـر او، جامعـه، بـافتی    .گـذارد  تمایز می»محتوا«و»شکل«زیمل با نگرش نسبی گرایانه، بین 

تـوان بـه    هـا، مـی   اي از ایـن کـنش   شناخت شبکه گستردههاي متقابل است و با  متشکل از کنش

هاي جزمی که مانع از دست یابی به حقیقـت   شناخت جامعه پی برد و دراین راه باید از استدالل

شناسـی صـوري، درصـدد بـود کـه انـواع مختلـف         او با طراحی جامعـه !شود، دست شست می

.مـنظم درآورد »هـاي  صورت«در قالب  هاي پیرامون را به جاي بررسی جداگانه، اتفاقات و داده

ها، منافع و مقاصد هستند که افراد در ارتبـاط و کـنش بـا دیگـران، از آنهـا       شامل انگیزه»محتوا«

1413؛ شهید ثانی، 434ق، ص .ه 1413عالمه حلی، .1

)101، بی تا، ص 40صاحب جواهر، جلد (.2

3- Georg Simmel: 1858-1918.

)173، ص 1397دیلینی، (.4
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هاي عادي رفتارند که افـراد در   ها، اما به معناي بازتاب الگوها و روال صورت.شوند مند می بهره

ند و براي رسیدن به مقاصد خود و عینیت کن هاي متقابل اجتماعی خود، انتخاب می خالل کنش

ها، وجود عینی ندارنـد بلکـه    صورت.کنند شان، طراحی و انتخاب می بخشیدن به عالیق و منافع

شـوند؛   مندي از امکانـات محـدود محسـوب مـی     دهی بهتر براي بهره هایی به منظور سامان روش

،»سـاختار «از عنـاوینی ماننـد   ، )صـورت (شناسان به جـاي ایـن عبـارت     ها که دیگر جامعه همان

.اند ، استفاده کرده»منزلت«یا »نقش«

رسـد کـه فراینـد و     وقتی دادرسی و صدور رأي را با این تحلیل، تطبیق دهـیم؛ بـه نظـر مـی    

گیرد و همو، به حقوق دان توصیه  شناس قرار می عملکرد یا صورت دادرسی مورد توجه جامعه

قدم بر محتوي و مقاصد طرفین بدارد یا ارزشی هم سنگ کند که فرایند و صورت دعوا را م می

موجـه بـودن   .بدین سان همیشه باید بهترین صورت و فرایند را ترسیم کرد.محتوي به آن بدهد

اي  در این نگرش، از ابتدا تا انتهاي اقدامات دادگاه را دربرمی گیرد و از جمله، رأي باید به گونه

همراه با رویکرد شهودگرایی، صادر شـود تـا طـرفین دعـوا از     قانع کننده، دلنشین، با صالبت و 

.آنچه در ذهن قاضی است، به خوبی آگاه شوند

قضـایی تأکیـد دارد زیـرا آن را بـراي     هـاي   هگل به لزوم آگاهی از فرایندها و اسـتدالل 

از نظر او، هرچند هر دعوا، ویژه طـرفین اسـت ولـی    .دانست الزم می»اجراي علنی عدالت«

درواقع، قضات تـا جـایی کـه بـراي رأي مشـورت      .کلی آن، متعلق به همگان است محتوي

ویژه آنهاست ولی تبدیل آن به یـک رأي و شناسـایی آن توسـط    هاي  کنند، بیان دیدگاه می

به عبارت دیگر، هگل دعاوي فردي و موردي  1.جامعه، امري دیگر و متعلق به همگان است

لـذا بایـد   .بلکه جامعه بطور کلی نیز در این میان، اهمیت داردداند  را تنها متعلق به افراد نمی

ها و  علنی بودن فرایند دادرسی در دادگاه.طوري اقدام کرد که منتهی به عدالت نوعی شود

شـود   که در دادرسی نیز از اصول مهم است، با این ایـده، عیـان تـر مـی    »موجه بودن«مفهوم 

رابطه ویژه امید داشت بلکه فرایندها باید بـه طـور    زیرا تنها نباید به اجراي یک حق در یک

.کلی، موجه باشند و با معیارهاي عینی، سنجیده شوند

)271، ص 1398هگل، (.1
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دیدیم که مارتین هایدگر نیز هرچه را که به انتقال مفاهیم و زبان کمک کنـد، از جملـه   

نظم یا (توان دریافت که استفاده از شعر و متون مشابه  بدین سان، می.کند بر شعر، تأکید می

در این میان، باید اشعاري را .، نه تنها ممنوع نیست که پسندیده و گاه بایسته خواهد بود)نثر

ها سخن بگویند کـه مولـوي    مجازي و غیرحقیقی، از واقعیتهاي  برگزید که به جاي سبک

در عین حال، تناسب شعر با مفاد رأي و اکتفا به رعایت کمینـه  .و سعدي از آن موارد است

مورد تأکید است زیرا رأي در درجه نخست، بیان یک دعوا و متن رسمی است و نباید آن، 

از نظر عرفی و فهـم  .آن را با متن ادبی قیاس کرد و استفاده از شعر را به سمت افراط کشاند

مطلب نیز همانطور که کنایه گاه از صراحت، شدیدتر است، اسـتفاده از ابیـات مناسـب، در    

.کند افی که در ذهن دادرس است، کمک بیشتري میانتقال عدالت و انص
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