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جنجال 
برای هيچ! 

 تأکید بر همدلی و همزبانی
در نشست اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران مطرح شد

یکی از دستورهای همایش اتحادیه کانون های وکالی دادگستری در گیالن 
افزودن ادبیات فارسی به آزمون کانون های وکال بود که با مخالفت اکثریت آرا هیات 

عمومي مواجه شد. این نقدنامه آن تصمیم را به سنجش مي گذارد .
تحوالتی که به تازگی در فضاهای نوشتاری به وجود آمده این نتیجه را داشته  است که مکتوبات افراد در قلمروی گسترده خوانده مي شوند و این تکثیر 1
متن ها مسوولیت بزرگی را برای کاربران زبان ایجاد مي کند تا با نادرست نویسی و 
غلط پراکنی از زبان ســلب معنا نکنند و مفهوم های اندیشــه ورانه را در معرض 
گسیختگی قرار ندهند . از این حیث زبان نیازمند تیمار است و این تیمار داشت تعهد 

نویسندگان و شاعران و متفکران کشور است . 
دانش حقوق در کشور ما دچار بحران است و این بحران را جذب خارج از  ضابطه دانشجویان از ســوی نهادهایی به وجود آورده است که کمترین 2
استانداردهای علمي و حرفه ای را دارند و کســانی را آموزش مي دهند که امکان 
بهره گیری از دانش آنان نیست ، اما اندک اندک ســاختارهای تاریخی و علمي را 

مي فرسایند و خواست های آنان در بخشی از دلیل ورزی های گوناگونی باز تولید 
مي شود که به فرجام به معنای اعراض از معیارهای متعارف است حال آنکه اشخاص 

پیشگفته در این میانه خود بی تقصیراند . 
در این زبان محقق مي شود و ابداع نظریه ها و ارائه تحلیل و تفسیر با وجود 3 زبان فارسی برای حقوق دانان دو کاربرد دارد : نخست اینکه آفرینش معنا 
زبان امکان پذیر است و دوم آن که انتقال مفاهیم و دانش افراد در بستر زبان میسر 
است نظیر آنچه در الیحه و دادخواســت و گفت وگوهای حقوقی مطرح مي شود . 
بنابراین زبان فارسی بخشی از دانش حقوقی افراد است و تسلط به این زبان سبب 
درک درست معناهای فنی است و گستره واژگان و شناخت ساختارهای زبانی آن 

را مستحکم مي سازد . 
در آزمون کانون وکال به معنای ادبیات در معنــای عام آن نبود که طیف 4 در بحث از زبان فارسی باید به این نکته توجه مي شد که ورود زبان فارسی 
وسیعی از مطالب را در بر می گیرد بلکه کافی بود تا افراد به دستور زبان فارسی که 
نظام های ساختاری را تبیین و از ســهوگویی در زبان جلوگیری مي کند و آیین 
نگارش عمومي و اداری و حقوقی ، که دربر دارنده مباحث نگارشی و ویرایشی است 
و در نوشتن متن ها مهارت ایجاد مي کند ، مسلط شوند البته با یادآوری این مطلب 
که این سرفصل ها باید دارای منابع مشخصی باشد تا از سردرگمي آزمون دهندگان 
خودداری شود . بنابراین بهتر آن بود تا از عنوانی همچون »آیین نگارشی فارسی« 
استفاده مي شد تا کاربرد زبان در حقوق را مدلل سازد و از برخی ایرادها جلو گیرد .

 تأکید بر همدلی و همزبانی

تيمار داشت     زبان

دکتر کامران آقایی
عضو هيات مدیره کانون وکالی دادگستری 

مرکز و مدرس دانشگاه

بیست و ششــمین همایش اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی دادگستری ایران - در تاریخ ۲۲ 
و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ به میزبانی کانون وکالی 

دادگستری گیالن در شهر رشت برگزار گردید.
مراسم افتتاحیه همایش صبح روز چهارشنبه 
۲۲اردیبهشــت در ســالن بانک صادرات رشت 
برگزار شد. مراسم با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید 
آغاز و سپس طی مراســم خاصی سرود جمهوری 
اسالمي ایران به صورت زنده توسط گروه موزیک 
شهرداری رشــت اجرا شــد.  متعاقبا سخنرانان 

افتتاحیه به شرح زیر به ایراد مطالب پرداختند.

سخنران اول: جناب آقای بهمن حیدری 
نژاد، ریاست محترم کانون وکالی دادگستری 

گیالن
ریاســت محترم کانون وکالی دادگســتری 
گیالن، جنــاب آقای بهمن حیدری نــژاد بدوا به 
حضار و خصوصا آقایان دکتر عباســی – معاونت 
امور حقوقی و بین الملل وزارت دادگســتری- و 
بهمن کشاورز – ریاست محترم اتحادیه سراسری 
کانون های وکال – و اعضای شورای اجرایی اسکودا 
و سایر مقامات و حضار خیر مقدم گفت و با بیاناتی 

در مــورد ویژگی های اســتان های مختلف ایران، 
حضور حضار را گرامي داشت.

ســخنران دوم : جنــاب آقــای بهمن 
کشاورز،ریاست محترم اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی دادگستری ایران – اسکودا

آقای کشاورز ضمن تشــکر از کانون میزبان و 
وکال و کارآموزانی که در برگزاری همایش گیالن 
زحماتی را متقبل شــدند، از آقای دکتر عباســی 
تشکر نمودند به خاطر حضور ایشان و اظهار داشتند 
که امضای تفاهم نامه تشکیل کلینیک های دفاع 
از حقوق شــهروندی بین دادگســتری و اسکودا 
که با کمــک کانون های عضو اتحادیه سراســری 

کانون های وکال ابراز خرسندی کردند.
کشــاورز اضافه کــرد هماهنگــی خوبی بین 
دادگســتری گیالن و کانون وکالی گیالن وجود 

دارد که باعث خوشحالی است.
بنا به گفته کشــاورز کانون وکالی یزد در حال 
تشکیل است و در آینده نیز شاهد حضور کانون های 
مســتقل در تمام استان های کشــور خواهیم بود 
که واقعه مبارکی اســت و باعث قــدرت و وحدت 
وانسجام سیســتم دفاع حقوقی کشــور است و 

همینطور همیار تشکیالت قوه قضاییه.
نکته اي که باید درنظر داشت این است که از این 
کثرت بتوانیم به وحدت برسیم؛ یعنی کانون های 
متعدد درحالتی مي توانند قوی و موثر باشــند که 
همه به این مطلب توجه داشته باشند که همه مانند 
هم هستیم و باید ید واحده باشیم و هیچکدام را بر 
دیگری برتری نیست. اگر این امر را پذیرفتیم قطعا 
کانون ها ي وکال و اتحادیه نیروی اجتماعی بسیار 

بزرگی خواهند بود که البته االن هم هستند.
به فال نیک می گیریــم انتخابات کانون وکالی 
مرکز را عرض تبر یــک دارم خدمت اعضای هیات 
مدیره و هیات رییسه جدید و امیدواریم تالش های 
آنها باعث انســجام و بازدهی بیشتر اتحادیه بشود. 
می دانید که بررسی الیحه جامع وکالت در مجلس 
جدید ادامه خواهد یافت، از این فرصت استفاده کرده 
و یــادآوری می کنم لزوم فعالیت کمیســیون های 
پارلمانــی و هماهنگی با نمایندگان اســتانیر را تا 

الیحه آنچنان که باید به سرانجام برسد.
امیدوارم در جلســات عصر که تخصصی است 
مطالب با دیــدگاه حرفــه اي و تخصصی مطرح و 

حالجی شــود بــه نتایج 
مطلوب برسیم. 
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