برخي از ويژگيهاي زباني و نمونههايي از اصطالحات
حقوق اداري و ديواني در سه قانون مهم
مجلس اول دوره مشروطه
حسن حبيبي

 ١ـکليات
در جستجوي اصطالحات و تعبيرات و تبيين و تحليل سـاخت »زبـان حـقوقي« ايـران٬
نميتوان و نبايد تنها به بررسي متون قوانين پرداخت ٬بلکه مـجموعه مـقررات ديگـر٬
مـصوب وزارتـخانهها و ديگـر دسـتگاههاي
مصو بات هيئت دولت ٬آييننامههاي
يعني
ّ
ّ

اجرايي ٬بخشنامهها و همچنين احکام صادر از محاـکم و نيز اسناد محاضر و ٬سرانجام٬
نوشتههاي حقوقدانان را هم بايد مد نظر داشت .تدوين و تـصويب قـوانـين بـه شـيوه
معي ِن بيش و کم تعريف شده ٬داراي
ـکنوني ٬يعني به صورت نظام يافته و تابع تشريفات ّ

تقريبًا صد سال سابقه )از زمان استقرار مشروطيت در ايران( است .تـدوين و تـصويب
ديگـر مـتکي بـه قـانون ٬يـعني
قانون به شکل جـديد مـوجب بـه وجـود آمـدن مـتون
ِ
مقررات ديگر گرديد .بدين ترتيب ٬بررسي زبان حقوقي ٬حتي در اين
تصويبنامهها و ّ
دوره صدساله ٬بدون تحقيق در اين مجموعه پرحجم از مدارک و اسناد کامل نخواهد بود

و اين پژوهش نيز دراز دامن و دشوار است و تا کنون نيز شيوه انـديشيدهاي بـراي ايـن
مطالعه و تحقيق عرضه نگرديده و طرحي براي اين گونه بـررسيها درانـداخـته نشـده
است.
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اـگر مبدأ حرکت را در خصوص اين بـررسي ابـتداي مشـروطيت بگـيريم دوره اول
مجلس شوراي ملي نخستين و مهمترين عزيمتگاه آن و قوانيني که حاصل کار آن مجلس
بوده است نـخستين و مـهمترين مـتوني هسـتند کـه بـايد بـررسي شـوند .بـا تـوجه بـه
دستاوردهاي اين بخش است که ميتوان و بايد به تحليل قوانيني پرداخت که بعد از آن به
تصويب رسيده يا با اتکاي به آنها مقررات ديگـر از سـوي مـراجـع مـختلف تـدوين و
تصويب شدهاند.
در خصوص متون قوانين و مقررات از آغاز مشروطيت تا کنون ٬همواره بايد به اين
نکته هم توجه کرد که هر يک از آنها تا چه حد جنبه ابتکاري دارد و تا چه اندازه از تجربه
ديگر کشورها و يا متون قوانين آنها بهره گرفته است .قوانين دوره اول مشروطيت و نيز
قانون اساسي و متمم آن نيز از اين دايره خارج نيستند .البته آنچه در بحث کنوني بايد
مورد توجه قرار گيرد مفاهيمي نيستند که احتماًال از حقوق ديگر کشورها گرفته شدهاند٬
بلکه اوًال تأثيرپذيري از نظر شيوه نگارش و ترجمه تحتاللفظي يا نقل به معناي مطالب
است  ٬ثانيًا اقتباس ياترجمه اصطالحات و نيز واژهـگزيني در برابر واژههاي خارجي است.
در دوره اول مجلس ٬شش متن به تصويب رسيده است که بيش و کم همه آنـها بـا
حقوق اداري نسبت دارند؛ اما سه متن از اين مجموعه ٬که بهطور کامل به حقوق اداري
مربوطاند ٬موضوع بحث اين نوشتهاند .اين سه متن ٬با توجه به تفصيلي که دارند ٬تعداد
قابل توجهي از اصطالحات حقوق اداري و ديواني را در خـود جـاي دادهانـد .تـحقيق
بررسي اسناد و مدارکي ديرياب است که البته نميتوان اميدوار
نيازمند
درباره منشأ آنها
ِ
ِ
بود اطالعات دست ّاو لي درباره آنها فراهم آيد؛ اما ٬بهطور اجمال ٬مـيتوان گـفت کـه
تدوين کنندگان سه قانون مورد نظر ما ٬يـعني قـوانـين »انـجمنهاي ايـالتي و واليـتي« و
»بلديه« و »تشکيل اياالت و واليات و دستورالعمل حکّ ام« ٬از توجه به متون خارجي فارغ
اجرايـي
نبودهاند ٬از آن جهت که برخي از تأسيسات پيشنهادي در آنها و يا شيوههاي
ِ
مورد حکم بيشباهت به تأسيسات و شيوههاي مرسوم در ديگر کشورها نيستند .با اين
همه ٬آنچه مهم و درخور توجه و دقت است تسلط کافي تهيهـکـنندگان مـتون بـراي بـه
ـکارگيري الفاظ و تعبيرات مصطلح و مرسوم يا واژهها و اصطالحات قابل درک در زبان
فارسي است.
نکته مهم ديگري که در تدوين قوانين دورههاي اول مشروطيت بايد به آن توجه کرد

١٦
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کارشناسي دستگا ِه قانونگذاري شکل نگـرفته
سازمان
اين است که ٬چون در آغاز کار
ِ
ِ
اصلي تقنين و بيش و کم گروهي از ايشان که با اين شيوه کار آشنايي
اندرکاران
بود ٬دست
ِ
ِ

بيشتري داشتهاند تدوين متون را عهدهدار بودهانـد .در واقـع ٬هـرچـند در آن ايـام نـيز
ميتوان اين گروه معدود و محدود را کارشناس لقب داد ٬اما اين کارشناسان را که خود

نيز مصوب بودهاند بايد غير از کارشناسان دورههاي بعد دانست .کارشناسان گروه اول٬
به اصطالح امروزي ٬هم »تصميمساز« و هم »تصميمگير« بودهاند و کارشناسان گروه دوم
تنها »تصميمساز«ند نه »تصميمگير« .در نتيجه ٬فرق اساسي ميان اين دو گروه وجود دارد.
زبـان سـاز و
ـگروه نخست ٬که در دورههاي اول فعال بودهاند ٬هم به زبان فـني ٬يـعني
ِ
ـکارهايي که به ايجاد آن پرداختهاند آشنا بودهاند و هم به مفاهيم ٬بهويژه ٬الفاظ و زبان
حقوقي بيش و کم تسلط داشتهاند .حال آن که گروه دوم در بسياري از اوقات فاقد يکي از
اين دو علم و اطالع هستند .با توجه به همين امر ٬ميتوان علت وجود ابهامات فني و يا
مقررات کنوني تبيين و تحليل کرد.
زبانيـــ و گهـگاه هر دوـــ را در متون قوانين و ّ

بررسي زبان حقوقي دوره جديد و معاصر )يعني از مشروطيت تا کنون( براي آـگـاه

شدن از اصطالحات ٬معاني و تعريف دقيق آنها و پيشنهاد عـملي بـراي اصـالح شـيوه
نگارش متون مقررات ٬بهخصوص قوانين و تصويبنامهها و آييننامههاي هيئت دولت و
مطالعاتي آن گسترده
دستگاههاي اجرايي ٬از کارهاي مهم و الزم است .با اينهمه ٬طرح
ِ
و اجراي اين طرح نيازمند زمان کافي و پژوهشگران متعدد است .آنچه در ايـن نـوشته
آمده است بررسي شتابزده سه قانون مهم دوره اول مـجلس مشـروطيت است .ايـن
متون ٬همانطور که گفتيم و از اين پس نيز اشاره خـواهـد شـد ٬از مـتون واسـط تـلقي
ميشوند و بررسي آنها از دو جهت بايسته است :هم از آن جهت که ميتواند چگونگي
رابطه زبان آنها را با زبان گذشتهـــ عمومي و حـقوقيـــ نشـان دهـد و هـم از آن رو کـه
زباني بعدي را بنماياند.
ميتواند مسير تحوالت
ِ

قوانيني که در دوره اول مجلس شوراي ملي و در فاصله سالهاي ١٣٢٦ - ١٣٢٤ـهـق

به تصويب رسيدهاند بدين شرحاند:
 .١نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران ) ٩٠ما ّد ه(؛
 .٢قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي ) ١٢٢ما ّد ه(؛
 .٣قانون بلديه ) ١٠٨ما ّد ه(؛

مقاله

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
برخي از ويژگيهاي زباني و...

١٧

 .٤قانون تشکيل اياالت و واليات و دستورالعمل حکام ) ٤٣٣ما ّد ه  +دو ضميمه با٢٦
ما ّد ه(؛
 .٥قانون مطبوعات ) ٥٢ما ّد ه(؛
 .٦قانون وظائف ) ١٠ما ّد ه(.
)مصوب
)مصوب ربيعالثاني  (١٣٢٥و »بلديه«
سه قانون »انجمنهاي ايالتي و واليتي«
ّ
ّ
)مـصوب ١٤
 ٢٠ربيعالثاني  (١٣٢٥و »تشکيل اياالت و واليات و دستورالعمل حکام«
ّ
ذيقعده  (١٣٢٥مفصلترين اين قوانين ششگانهاند ١و بهطور کـامل بـه حـقوق اداري و
ديواني مربوطاند .بررسي آنها نيز نشان ميدهد کـه مـفاهيم و اصـطالحات ديـوانـي و
مهم ي را در بر دارند و شايد بتوان گفت که واسطةالعقد نوشتههاي ديواني
حقوق اداري ّ
قبل و بعد از خود هستند .مضافًا اين که مفاهيم ديواني و اداري را به صورتي نظام يافته و
مرتبط با هم مطرح کرده و در قالب مواد ريخته و گهـگاه نيز صورت مقدمه و نتيجه بيش و
ـکم موجز به آن بخشيدهاند .در واقع ٬اين قوانين ٬صرف نظر از اين که وجوه حقوقي و
اداري ناظر به سازمان اياالت و واليات را نشان ميدهند و بسياري از مفاهيم نو و مباحث
مهم را در زمينه مديريت کشور مطرح ميکنند ٬از لحاظ مسائل مربوط به زبان حقوقي نيز
اهميت فراوان دارند .نکته مهم ديگر آن است که اين سه قانون ٬به علّ ت نزديکي تاريخ
تصويب و طبعًا تدوين آنها به يکديگر ٬از مفاهيم و الفاظ تقريبًا واحدي استفاده کردهاند
و از آن مهمتر اين که دو قانون »انجمنهاي ايالتي و واليتي« و »بلديه« در مواردي که به
ايجاد مؤسسه يا بيان احکام مشابه پرداختهاند از ساز و کـار و بـيان کـامًال يکسـان نـيز
برخوردارند .در اين نوشته ٬ما به بحث دوم يعني مـباحث زبـاني مـيپردازيـم و بـحث
حقوقي ِص رف را به وقت ديگر ميگذاريم.
ِ

 ٢برخي از ويژگيهاي زباني

 ١-٢ـکليات

توجه به اين سه قانون از لحاظ زبان ٬بهويژه زبان حقوقي ٬از چند جهت بايسته است:
١ـ(ــاز اين پس ٬سه قانون مورد بحث با رمزهاي زير مشخص ميشوند:
قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي :الف؛
قانون بلديه :ب؛
قانون تشکيل اياالت و واليات و دستورالعمل حکام :ت.

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
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ــ اين قوانين را از لحاظ زبان و بيان ميتوان واسطي ميان زبان ديواني دوره قاجار ٬قبل
از استقرار مشروطيت ٬و زبان حقوقي و ديواني پس از مشروطيت دانستـــ زباني که از
دوره مشروطه تا به امروز ٬با نشيب و فرازها و افت و خيزهاي متعدد ٬استمرار دارد.
ــ هر چند اصطالحات و تعبيرات حـقوق اداري و ديـوانـي در ايـن سـه قـانون ٬در
مواردي ٬نو شدهاند ٬در عين حال ٬از اصطالحات قديم نيز در برخي مـوارد هـمچنان
استفاده شده استّ .ام ا ٬اين دسته از اصطالحات ٬در سالهاي بعد ٬يا به طور کلي کنار
رفته و جاي خود را به الفاظ برگزيده يا نوساخته سـازمان اداري و يـا فـرهنگستان اول
داده اند و يا ٬اـگر در عرف عام کامًال کنار نرفتهاند ٬در سازمان اداري واژههاي ديگري به
جاي آنها نشستهاند.
ــ واژههاي عمومي فراواني در اين سه قانون و چند قانون بعدي وجود دارند که جنبه
عربي ت آنها بيشتر است و به تدريج جاي خود را به واژههاي عربي آسانتر داده يا بهـکلي
ّ
واژههاي فارسي جاي آنها را گرفتهاند.

ــ برخي از جملهبنديهاي نادر و همچنين استعمال برخي از کلمات به جاي کلمات
متون واسط ميان انشاي قديم و
ديگر و يا امالي متفاوت نيز از نکاتي هستند که ٬در اين
ِ
انشاهاي جديدتر اداري ٬شايسته توجهاند.

قـوانـين ديگـر و مـقايسه آنـها بـا
مـتون
ــ دقت در افعال به کار رفته در اين متون و
ِ
ِ
صيغههاي افعال مصطلح و معمول در عرف قانونگذاري بايسته است.
ــ در عرف قانونگذاري ٬از ذـکر علل و جهات و يا فلسفه تقنين قانون و مواد يا ماده
معيّن بهطور کامل پرهيز ميشود؛ اما ٬بر خالف اين عـرف ٬در دو قـانون »انـجمنهاي

ايالتي و واليتي« و »تشکيل اياالت و واليات« و برخي ديگر از قوانين به ذـکر علت و دليل
پرداختهاند که از اين جهت نيز با نوعي کناره گرفتن از زبان حقوقي متّ بع مواجهيم.
در اين بخش مطالب يا نکتههاي باال را به اختصار بررسي ميکنيم.

 ٢-٢شيوه نگارش
نهتنها شيوه نگارش قوانين دوره اول مجلس شوراي ملي تحت تأثير سادهنويسي است و
دولتي قبل از مشروطيت در آن آشکار است ٬بلکه
نويسي
پرهيز از عبارتپردازي و مغلق
ِ
ِ

در واقع ميتوان آن را شيوه خاصي دانست که آـگاهانه درصدد برآمـده است ٬در عـين
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حفظ اصطالحات و واژههاي ديواني و رسمي و نيز مـفاهيم حـقوقي ٬زودتـر از ديگـر
نوشتههاي دولتي و ديواني به زبان عمومي نزديک شود .البته ٬گهـگاه ٬برخي غفلتها و
کارب ر ِد ترکيبهاي نامناسب نيز در ايـن مـتون مـالحظه
تسامحها و غلطهاي انشايي و ُ
ميشود .اما ٬اـگر به مقايسه بـپردازيـم ٬درمـييابيم کـه ايـن مـجموعه ٬هـم نسـبت بـه
نوشتههاي ديواني و نيز مکتوبات روزنامهاي دوره خود و هم نسبت به مقررات و قوانين
بعدي ٬از استواري بيشتري برخوردار است و يا حداقل نميتوان جا و مقام کمتري براي
آن قايل شد.
نويسندگان اين مـقررات مـتوجه اهـميت ابـالغ پـيامهاي حـقوقي و قـانوني و لزوم
صراحت و روشني مطالب بودهاند و ٬بنابراين ٬شيوهاي را برگزيدهاند که از ابهام و اغالق
دور باشد .با اينهمه ٬نميتوان براي جملهبندي و ترکيب عبارات آنها امـتيازي خـاص
قايل شد و وجود ابهام را در بيان موقعيت برخي نهادها ناديده گرفت.
درباره شيوه
نگارش سه قانون انجمنها و بلديه و تشکيل اياالت و واليات توجه به چند
ِ

نکته زير بايسته است:

٢ـ٢ـ ١رعايت ايجاز و پرهيز از آوردن کلمات زايد به گونهاي که تعريفها تقريبًا درـبـرگيرنده
ـکلماتي است که به آنها نياز بوده است.
مملکت محروسه ايران براي تسهيل امور سـياسي بـه ايـاالت و واليـات مـنقسم مـيشود.
)ت/ـ٢(١

انجمن نظار فقط مشغول امر انتخاب خواهد بود و به هيچ وجه داخل در گفتگوي ديگـري
نخواهد شد) .الف/ـ(١٤
دايره اقدامات بلديه مختص به حدود شهر و اراضي متعلقه به شهر است) .ب/ـ(٣

مفص لاند باز هم کلمات زايد در آنها کمتر ديده ميشود.
در مواردي هم که مواد ّ
در اياالت و واليات و بلوکات براي ترتيب و تنظيم کليه امور عالوه بر انجمنهاي ايالتي و
واليتي و بلدي که مطابق نظامنامه انجمنهاي مذکور تکاليفشان معين است دوائري تشکيل
ميشود کـه بـه داوئـر مـح ّل ّي ه مـوسوم خـواهـد بـود )مـقابل دوائـر مـرکز ّي ه کـه عـبارت از
عالمت »/ـ« ٬شماره ماده ذـکر ميشود؛ مثالً ماده
٢ـ(ــدر ارجاع به مواد قوانين سهـگانه ٬پس از آوردن رمز قانون و
ِ
اول قانون تشکيل اياالت و واليات به اين شکل نشان داده ميشود) :ت (١ /و ماده  ١٤قانون انجمنهاي ايالتي و
واليتي به اين شکل) :الف.(١٤ /

٢٠

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

حيث وظائف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يکـديگر
وزارتخانههاست( اين دوائر از
ِ
حيث وظائف کليه منقسم ميشوند به دوائر اداريـه و عـدليه و از حـيث
ممتازند چنانکه از
ِ
قلمرو به دوائر ايالتي و واليتي و بلوکي و از حيث اختيارات به دوائر تابعه و متبوعه چنانکه
بلوک در اختيارات تابع اداره واليات است و قريه تابع اداره بلوک) .ت/ـ(٤

٢ـ٢ـ ٢در قانوننويسي ايران ٬معمو ًال از پرانتز براي توضيح استفاده نميشود .مواردي از قبيل
آنچه در ماده  ٤قانون تشکيل اياالت )ت/ـ (٤آمده است استثناست .در عين حال ٬در اين
مرسوم توضيح مطالب ٬از طريق
قانون و برخي از قوانين ديگر ٬شيوه نگارش عادي و
ِ
ِ
پرانتز ٬به کار رفته است ٬مانند »مشروحًا و واضح )نزديک به فهم() «...ت/ـ(٧٣
٢ـ٢ـ ٣از جمله قواعد مهم که در قانوننويسي رعايت ميشود ذـکر نکردن علت و جهت و فلسفه
حکم مذکور در ماده قانون است .لکن ٬در قانونهاي سهـگانه مذکور و برخي ديگـر از
ِ
قـوانـين پس از
از
بـرخـي
در
است.
نشـده
رعـايت
شيوه
اين
مشروطيت
ابتداي
قوانين
ِ
ِ
پيروزي انقالب نيز ٬از همين روش پيروي شده است .شايد علت آن باشد که قانونگذار٬
موج ه پيام ٬در شرايط خاص ٬الزم ميديده است که علت و فلسفه
براي ابالغ صحيح و ّ
حکم را نيز بيان کند.
چون حاـکم نماينده دولت است در واليتـوـنظارت تمام امور کشـوري بـه عـهده او تـعلق
ميگيرد لهذا حق دارد که بيمقدمه به تمام دوائر کشوري سرکشي نمايد) ...ت/ـ(١١
چون اجراي قوانين راجعه به امنيت و رفاهيت اهالي يکي از وظائف عمده حـاـکـم است و
عادات و اخالق اهالي و واليات متفاوت و مقتضي بعضي تصرفات و اقدامات است که بايد
از طرف دوائر حکومتي و نظميه به عمل آيد لهذا حکام و ادارات نظميه ميتوانند نـظر بـه
آداب و عادات و اخالق اهالي) ...ت/ـ(١٠٥
چون انجمنهاي ايالتي بصيرت در امور و حوائج اياالت دارند الزم است اولياي دولت قبل از
اقدام به تغييرات در اياالت رأي انجمنهاي مزبور را بخواهند ولي مجبور به پيروي رأي آنها
نيستند) .الف/ـ(٩٨

هنگامي که علت يا فلسفه حکم در جمله اول ماده مطرح و معمو ًال با »چون« آغاز
کـمکي »بـايد«) ٬ت/ـ٬٢٨ ٬١٩ ٬١٠
ميشود وجه التزامي مطلق يا ترکيبي ٬غالبًا با فـعل
ِ
 ٤١٢و (...اصل حکم را بيان ميکند .به جاي »بايد« ٬در برخي موارد» ٬الزم است« آمده
است )الف/ـ.(٩٨

مقاله
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٢١

چون از طرف دولت امور واليت به عهده کفايت و صداقت حاـکم کـه رئـيس واليت است
محول شده حاـکم بايد بيش از همه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و ...بکوشد و فوائد
مملکت و منافع اهالي را در نظر داشته باشد و) ...ت/ـ(١٠
چون حاـکم نماينده دولت است در واليت تمام صاحبمنصبان و ...بايد قطع نظر از رتبه و
منصب و ...نسبت به حاـکم احترامات الزمه را به عمل آورند) ...ت/ـ(٢٩

در برخي موارد نيز ٬اصل حکم ٬پس از بيان علت يا فلسفه حکم ٬با »لهذا« شـروع
ميشود )ت/ـ ٬٤١٤ ٬١٧٨ ٬١٠٥ ٬١١و (...و ٬در اين حالت ٬در تقرير اصل حکم ٬حق يا
اختيار اقدامي که مورد حکم قرار گرفته به مجري داده شده است.
ِ
چون حاـکم نماينده دولت است در واليت و نظارت تمام امور کشـوري بـه عـهده او تـعلق
ميگيرد لهذا حق دارد که بيمقدمه به تمام دوائر کشوري سرکشي نمايد) .ت/ـ(١١
چون اجراي قوانين راجعه به امنيت و رفاهيت اهالي يکي از وظائف عمده حـاـکـم است و
عادات و اخالق اهالي واليات متفاوت و مقتضي بعضي تصرفات و اقدامـات است ...لهـذا
حکام و ادارات نظميه ميتوانند نظر به آداب و عادات و اخالق اهالي واليت بعضي قواعد
الزمه را ...مرتب نموده اعالم نمايند) ...ت/ـ(١٠٥

ٌ
مضاف اليه )مؤنث آوردن صفت يا
٢ـ٢ـ ٤در اين متنها مطابقت صفت و موصوف و مضاف و
ٌ
مضاف اليه( به قاعده عربي ٬از ابتدا تا انتها ٬رعايت شده است .ايـن قـاعده بـعدها در
مصو بات مراعات نشده و البته علت آن همواره توجه به قواعد زبـان فـارسي
قوانين و
ّ
نبوده است؛ چون گهـگاه ٬در نوشتههاي اداري ٬با عبارتهايي نظير »بانوان محترمه« نيز
روبهرو ميشويم .در واقع ٬بايد گفت که رعايت نکـردن ايـن قـاعده نـتيجه دور شـدن
نويسندگان بعدي قوانين از اطالعات صرفي و نحوي زبان عربي است و موارد درست
موجود هم مواردي هستند که در خاطرهها مانده و همچنان در نوشتهها به کار رفتهاند.
در متون سهـگـان ه ٬ه مه جـا بـا »دوائـر مـحلّ ّي ه«» ٬مـمالک مـحروسه«» ٬اداره مـح ّل ّي ه«٬
ــ

ــ

بري ه«» ٬امور اتّ فاق ّي ه« و نظاير اينها و همچنين
»عمارات عت يقه«» ٬آلت اجرائ ّي ه«» ٬قوه ج ّ
با جمع به ــات  ٬مانند »شعبات«» ٬اخطارات«» ٬اجحافات«» ٬خالصجات«» ٬نوشتجات«٬
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

»ـگذارشات« )به ج اي گ زارشـات ي ا گ زارشه ا( ٬در قـانون تشکـيل ايـاالت و واليـات ؛
ـ

ـ

ــ

ــ

ــ

ــ

»تابعيت اير انيه«» ٬اسامي مرقومه«» ٬ورقـه اعـتر اضـيه«» ٬اشـياء مـنقوله و غـيرمنقوله«٬

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٢

برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

»منافع مخصوصه«» ٬صورتهاي الزمه« و مانند آنها ٬در قانون انـجمنها ؛ و »اقـدامـات
مقتضيه«» ٬هـيئت بـلديه«» ٬اشـخاص مـتفرقه« و امـثال ايـنها ٬در قـانون بـلديه روبـهرو
ميشويم.
٢ـ٢ـ ٥برخي از کلمات به جاي واژههايي به کار رفتهاند که امروز مصطلحاند .در اين قانون ٬در
موارد متعدد٬
همچنان به جاي همچنين آمده است:
حاـکم در وقت بلوک گردشي و همچنان هر وقتي که الزم بداند )ت/ـ(٥٩
حکام در موارد ذيل مسئول و مؤاخذند )اوًال( در صورتي که قوانين و احکام ] ـو[ هـمچنان
دستورالعملهاي رؤساي خود را بالاجرا گذارند) ...ت(٩٠/
انفصال کالنترها در شهرهاي متوسط و کوچک و همچنان معاون کالنترها) ...ب/ـ(١٠٥

تبليغ که ٬در مصطلحات کنوني اداري ٬ابالغ به جاي آن به کار ميرود:
وظائف اين مجلس از قرار تفصيل است ...:و تبليغ نسخههاي چاپي قوانين به ادارات نظميه و
ضبطيه) ...ت/ـ(١١٧

و نيز »تعاقب« که در اصـطالحات کـنوني حـقوق اداري و حـقوق جـزا »تـعقيب« گـفته
ميشود:
در موارد تعاقب قطاعالطريق و دزدها و فراريان و اشخاصي که مرتکب جنحه و جنايتي شده
فرار کردهاند) .ت(٢٢٩/
)يازدهم( تعاقب فراريهاي نظامي و) ...ت/ـ(٢٦٤
 ...در صورت تعاقب دزد يا) ...ت/ـ(٣٤٣

البته به واژه تعقيب نيز توجه بوده است و آن يک بار در ماده ) (١منضم به ت/ـ٢٢٦
آمده است.
شراـکت به جاي شرکت :
شراـکت در اجراي احکام عدليه) ...ت/ـ(٢٢٣

حاصل به جاي محصول :

مقاله
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٢٣

رئيس ضبطيه بايد مستحضر از خوبي و بدي حاصل باشد و) ...ت/ـ(٢٦٣

مراجعت به جاي مراجعه :
مراجعت به قواي نظامي) ...ماده  ٩منضم به ت/ـ(٣٦

مدافعه به جاي دفاع :
به جهت مدافعه شخص خود) ...ماده  ١منضم به ت/ـ(٢٢٦

٢ـ٢ـ ٦در اين قانون ٬برخي از واژههاي خارجي )بيشتر فرانسه( به صورت مستقل يا در پرانتز
)براي روشن کردن معني اصطالح( به کار رفته است .شمار اين واژهها زياد نيست و در
نتيجه دو نکته را توأمًا نشان ميدهد :يکي آن که قانونگذار به برخي از مقررات خارجي
نظر داشته است و ديگر آن که کوشش کرده است متن را به صورتي قابل فهم به زبـان
فارسي و در عين حال فني درآورد .از جمله تعبيرات فرنگي ميتوان به واژههـاي زيـر
اشاره کرد:
ــ راپُ رت )ماده  ٬١٠منضم به ت/ـ(٣٦

فرانسوي
روسي ^`| DBhBZيا
ــ باتاليون )ماده  ٬١٠منضم به ت/ـ (٣٦که از
ِ
ِ
مأخوذ است به معني گُ ردان.

bataillon

ــ استاتيستيک که براي توضيح واژه احصائيه در پرانتز آمده است.
ــ دوسيه )ت/ـ(١١٢
ــ آجودان )ت/ـ(١١٥ ٬١١٤
ــ پليس )ت/ـ ٢٩٠ ٬٢٨٩و مواد ديگر(
ــ پروگرام )دستورالعمل ت/ـ(٣٣٧
ــ پليتيک )الف/ـ(١٠٣
ــ کميسيون )ب/ـ(٩٩

 ٣اصطالحات و تعبيرات عمومي و ديواني
مدون در دوره مشروطيت ٬از نثر ساده و در
پيشتر گفتيم که ٬در نخستين متون قانوني ّ
عين حال منشيانه اواسط دوره قاجار تا حدود زيادي فاصله گرفته شده و ٬بهخصوص ٬از

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٤

برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

ـکاربرد مترادفات و نيز واژههاي بيش و کم غريب پرهيز شده است .با اين همه ٬اين متون٬
در مقايسه با قوانين دورههاي بعد ٬همچنان تحت تأثير تـعبيرات و اصـطالحات و نـيز
لغات بيش و کم عربي مصطلح زمان است .ما ٬در اين بخش ٬واژهها را به دو دسته تقسيم
ميکنيم:
دسته اول واژهها و تعبيرهايي هستند که متعلق به واژگان عمومياند و قانونگذار از
آنها در نخستين قوانين بهره گرفته و در دورههاي بعد کمتر به آنها توجه کرده يا به طور
استعمال آنها خودداري کرده است .بسياري از اين واژهها ٬بيش و کم ٬هنوز هم
ـکامل از
ِ

در نوشتههاي غيرحقوقي به کار ميروند؛ اما ٬در امر قانونگذاري که توجه بيشتري به
ـبردن آنها پرهيز ميشود.
زبان معيار دارد ٬از بهـکار ِ

دسته دوم واژههـا يـا اصـطالحات ديـوانـي و اداريانـد کـه ٬در دورههـاي بـعد ٬از

اصطالحنامه حقوق اداري و ديواني ٬به سرعت يا به تدريج ٬به يکي از دو علت زير ٬کنار
ـگذاشته شدهاند:
اصل تأسيس يا مفهوم منتفي شده است؛
 (١در نهادهاي
ِ
اداري بعديِ ٬
حقوقي مورد نظر واژه و اصطالح و تعبير ديگري ساخته يا
 (٢براي تأسيس يا مفهوم
ِ

برگزيده شده است.
 ١-٣واژههاي عمومي

با بررسي الفاظ و تعبيرات اين سه قانون ٬به اين نتيجه ميرسيم که ٬با وجود به کار گرفتن
تعبيرات به نسبت قديمي ٬از واژههاي بسيار کهن و يا مهجور کمتر استفاده شده
الفاظ و
ِ

يا ٬بهتر بگوييم ٬تنها در دو سه مورد اين واژهها به کار رفتهاند .الفاظ بيگانه نيز بسـيار
ـکماند و چند مورد به کار رفته تقريبًا از الفاظياند که در آن روزگار مصطلح بودهاند ٬مانند
پروگرام ٬راپرت ٬پليس.
همان طور که گفتيم ٬از اين الفاظ ٬با آنکه در محاوره و نيز نوشتههاي عادي و گهـگاه
اداري به کار ميروند ٬در قوانين بعدي کمتر استفاده شده است.
در اينجا ٬ابتدا به يادآوري برخي از اين الفاظ با اشاره به معنايي که در متن قوانين از
آنها مراد شده است ميپردازيم؛ سپس فهرست واژههاي ديگري را که معنايشان روشن
است به دست ميدهيم و ٬سرانجام ٬به برخي از ترکيبات اشاره ميکنيم.

مقاله
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٢٥

برخي از ويژگيهاي زباني و...

 ١-١-٣واژههاي عمومي و معاني آنها در قانون
آدم شاـگرد ٬پادو ٬و در متن قانون مأمور:
مأمور مخصوص براي اجراي احکام بايد نکات ذيل هـميشه مـنظور نـظر
در موقع فرستادن
ِ
باشد :اول ٬بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود) .ت/ـ(١٧٧

تسويه حل و فصل:
 ...امور اجرائيه را تسويه نمايند) .ت/ـ(١٦٥
ساير امور راجعه به انجمن بلديه به اـکـثريت آراء حـل و تسـويه مـيشود) .ب/ـ٨٠؛

نـيز Ä

ب/ـ(٧٦
تعارف

داراي چند معني ٬از جمله ٬نوعي اداي احـترام بـه هـنگام ورود و خـروج

اشخاص ٬دعوت ميهمان به خوردن غذا و ميوه و ٬...و ٬در متن قانون ٬به معني هديه و
ارمغان و پيشکش و در واقع نوعي رشوه يا باج و دادن کاالي مجاني:
تابين نظميه که در اداره بلوکي خدمت مينمايند ...در عرض راه هر چه از آذوقه و غيره الزم
ميشود بايد بخرند و کسي را مجبور به دادن هديه و تعارف ننمايند) ...ت/ـ(٢٥٨

تعطيل در متن ٬به معني خودداري از اجرا ٬توقف اجرا:
و فرمانفرما ...٬بدون اينکه حق تغيير قرارداد را داشته باشد فـقط تـعطيل اجـراي قـرارداد را
نموده) ...ت/ـ(١٦٩

خياالت افکار ٬انديشهها:
در راپورتي که حاـکم منفصل و حاـکم منصوب ميدهند بايد مواد ذيل مندرج باشد ...:سادسًا
خياالتي که حاـکم منفصل در اصالح وضع و امور واليتي داشته و خياالتي که حاـکم منصوب
دارد) .ت/ـ٦٩؛ نيز ت/ـ :٧٣خياالت و نقشهها(

سوا جدا ٬به غير از:
واداشتن به خدمت خارج از نوبت )يعني سواي خدمت مقرره() .ت(٣١٥ /

دفعه ٬يکدفعه يکباره ٬مستقيمًا:
اشخاصي که در مدت سه سال در جاهاي ديگر صاحب منصب نظميه و ضبطيه بودهاند ...از
اين قاعده مستثنا و يکدفعه در پايتخت داخل خدمت نظميه خواهند شد) .ت/ـ(٣٠٣

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٦

برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

ترفيع رتبه نيز در همين قانون چند بار آمده است(:
رفعت رتبه ترفيع رتبه )
ِ

حکام براي تشويق مستخدمين ...ميتوانند بر طبق قوانين به آنها رفعت رتبه و انعام بدهند...
)ت/ـ(٢١

فعله کارگر ساده:
 ...نظارت به اين که اجرت کارگر و عمله و فعله به موقع و تمام پرداخت شود) .ت/ـ(٢٢١

قدغن ترکي و از لغات اضداد است يعني به مـعني مـنهي )و نـهي( و امـر است...
ذيل : ٣(١٠٧٤١
)مبسوط ِ ٬

 ...ديگر چيزهائي را که دولت خريد و فروشش را قدغن کرده است) ...ت/ـ(٢٢١

مقر ر:
مقيّد
ّ

 ...در مواد  ٣٩١و  ٣٩٢و نظامات عدليه مقيّد است) .ت/ـ(٣١٤

 ...بايد شرايطي را دارا باشند که درباره انـتخابکنندگان اعـضاي انـجمن بـلديه مـقيد است.
)ب/ـ(١٠٨

 ٢-١-٣واژههاي عمومي که در متون قوانين بعدي کمتر به کار رفتهاند
الف( قانون تشکيل اياالت و واليات
احصائيهِ ٬ا خـبار ٬اسکـات ٬اسـلحه نـاري ٬اوًال ٬ثـانيًا )تـا تسـعة عشـر و بـاالتر( ٬بـدکردار
)مستخدمين نااليق و بدکردار( ٬بغتتًا ٬بالتأخير ٬حشرات االرض ٬حفظ الصحه ٬حل و عـقد
خواهش ترفيع( ٬دارالمساـکين ٬درجه سفلي٬
امور ٬خلع از شغل ٬خواهش )به معني »تقاضا«:
ِ

سـني
درجه )رتبه( عليا ٬دفترخانه )دبـيرخـانه( ٬داللت )= راهـنمائي( ٬ذرع ٬رخت شسـتن٬
ّ
مقصرين( ٬شغل اسفل ٬شـغل
الجوانب ٬سواد )= رونوشت( ٬سياست )= مجازات :سياست ّ
اعلي  ٬صدر مجلس ٬ضرورت مبرمه ٬طرق و شوارع ٬عالنيه ٬عوام الناس )مـحل اجـتماع و
ٰ
ازدحام عوام الناس( ٬غارت و يغما ٬قشون ٬ق ّطاع الطريق ٬قنسولگري )= کنسولگري( ٬قواعد

مکـاتب )ابـتدائـيه( ٬مـماطله ٬نـايره
مـحرر ٬مکـابره٬
توقير و ادب ٬کذلک ٬المحاله ٬لهـذا٬
ِ
ّ
)اغتشاش ٬شورش ٬فتنه( ٬وقايه )امنيت ٬انتظام امور(

ب( قانون انجمن
بلد ٬بالد ٬خواهش )= تقاضا( ٬دار العجزه ٬سياهه ٬اليقرأ ٬مضايقه
٣ـ(ــجعفري لنگرودي ٬محمدجعفر ٬مبسوط در ترمينولوژي حقوق  ٬کتابخانه گنج دانش ٬تهران  ٥ ٬١٣٧٨ج.

مقاله

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
برخي از ويژگيهاي زباني و...

٢٧

ج( قانون بلديه
مضي
بيع و شراء ٬دار المساـکين ٬عموم ناسُ ٬م
ٰ

٣ـ١ـ ٣برخي ترکيبات
از قرار تفصيل:
 ...و وظايف آن از قرار تفصيل است اوًال ...ثانيًا...

)ت/ـ٢٢٠؛ نيز Ä

(٢٢١

امور راجعه بلديه از قرار تفصيل است) ...ب/ـ(٢

انتزاع نمودن )چيزي را از کسي(:
حکام در موارد ذيل مسئول و مؤاخذند ... :ثامنًا :در مواردي که حکام دخالت به کار محاـکمه
نمايند و ملک کسي را انتزاع نموده به ديگري بدهند) .ت/ـ(٩٠

به عهده کسي صادر شدن :
وظايف مدير ضبطيه به قرار ذيل است ...بيست و سومِ :اخبار اداره ضبطيه از انجام دادن اوامر
و احکامي که به عهده مدير ضبطيه صادر شده) ...ت/ـ(٢٦٤

به عهده کسي يا دستگاهي موکول بودن :
هشتم :عمل کردن به وظايفي که به موجب قوانين گمرکات به عهده ادارات ضبطيه موکول
است) .ت/ـ(٢٢٢

کسي را از امري يا کاري خارج کردن :
رئيس ضبطيه حق دارد که مدير دايره را از تحقيقات مطلبي خارج نموده آن تحقيقات را در
همان دايره مدير به ديگري واـگذار کند) ...ت/ـ(٢٥٦

 ٢-٣واژهها و اصطالحات ديواني و اداري
ادارات متساويه ادارات همعرض و همتراز:
اعضاي اداره واليتي ميتوانند با دفترخانههاي ادارات متساويه  ٬دفترخانههاي وزارتخانهها...
مکاتبه نمايند) .ت/ـ(١٧٤

اـکيال )جمع کيل( واحد اندازهـگيري ٬در برابر وزن و اوزان:
ِ

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٨

برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

 ...حکام مواظب تعديل نرخ و عدم کمفروشي و صحت اـکيال و اوزان ميباشند) ...ت/ـ(٤٥

امور سياسي :
امور سياسي عبارت از مسائلي است که راجع به اصول اداره و قوانين اسـاسي مـملکت و
پليتيک دولت باشد) .الف/ـتنبيه (١٠٣

ايالت/ـاياالت :
اياالت قسمتي از مملکت است که داراي حکومت مرکزي و واليت حاـکمنشين جزء است.
)ت/ـ٢؛ نيز الف/ـ ١با همين تعريف(

بقايا يکي از معاني بقايا باقيمانده ديون به دولت بابت خراج ٬ماليات )بـقاياي
مالياتي( ٬حقالثبت و هزينه مقدماتي ثبت امـالـک )بـقاياي ثـبتي( است )مـبسوط  ٬ذيـل
:(٣٢٧٥
حاـکم در وقت بلوک گردشي ...حق دارد که به کليه اموال متعلقه ...رسيدگي نموده و معلوم
دارد که عايدات دولت بدون حيف و ميل وارد صندوق ميشود يا نه و مقدار بـقايا چـقدر
است) .ت/ـ(٥٩
 ...اطالعات راجعه به اخذ ماليات و بقايا و کذلک مقدار بقايائي که الوصول مانده و جهت
وصول نشدن بقايا) ...ت/ـ(٦٠

بقاياي شهري )ب/ـ(٧٠
بلديه شهرداري:
مقصود اصلي تأسيس بلديه حفظ منافع شهرها وايفاي حوائج اهالي شهرنشين است) .ب/ـ(١
بلوک/ـبلوکات ٬بلوک گردشي

بلوک به طور دقيق در قـانون تشکيل اياالت و واليات

تــعريف نشـده است ٤.در قـانون انـجمنهاي ايـالتي و واليـتي نـيز )الف/ـ ٬(٥٠بـه طـور
غيرمستقيم ٬بلوک مجموعهاي از چند قريه دانسته شده است:
٤ـ(ــاياالت و واليات و بلوکات منقسم ميشوند از حيث قلمرو به دوائر ايالتي و واليـتي و بـلوکي و از حـيث
اختيارات به دوائر تابعه و متبوعه ٬چنان که بلوک ٬در اختيارات ٬تابع اداره واليات است و قريه تابع اداره بلوک.
)ت/ـ(٤
»حاـکم موظف به بلوک گردشي است« )ت/ـ٥٩ـ(٨٤ ٬

مقاله

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٩

برخي از ويژگيهاي زباني و...

از )هر( قريهاي يک نفر به انتخاب اهل قريه انتخاب ميشود و تمام منتخبين قراء يک بلوک
در مرکز بلوک جمع شده...

در ماده  ١٩٥قانون تشکيل اياالت و واليات نيز مفهوم دقيق بلوکات روشن نيست:
تمام بلوکات با کرسي آن و شهرهاي جزو بلوکات )در صورتي که باشد( و نواحي و دهات در
اداره نايب الحکومه و اداره بلوکي است) .ت/ـ(١٩٥

با توجه به اين که قريه ٬در اصطالح دوره مورد نظر با ِد ه بيش و کم هممعني است٬
ميتوان تعريف دکتر جعفري لنگرودي را ٬به شرح زير ٬قابل قبول دانست:
»بلوک :دهستان که در تقسيمات کشوري حوزهاي است بزرگتر از ده .دهستان را دهدار )مير
بلوک( اداره ميکند .در عصر ساساني او را رئيس ده ميخواندند .مير بلوک اصـطالح عـصر
قاجار است) «.مبسوط  ٬ذيل .(٣٣١٥

رئيس بلوک و نايب الحکومه )ت/ـ ١٩٥و  ٬(١٩٦علي القاعده ٬همان مير بـلوک است؛
همچنين ٬نظر به اين که ٬بر اساس مواد  ٢١٧و  ٢٤١و  ٬١٩٧نـايب الحکـومه ريـاست
ضبطيه يا نظميه بلوک را به عهده دارد.
رئيس ضبطيه بلوک را )نايب الحکومه( وزير داخله معين ميکند) .ت/ـ(٢١٧
رئيس ضبطيه که همان نايب الحکومه است) ...ت/ـ(٢٤١
رياست نظميه بلوک نيز بر عهده نايب الحکومه است )ت/ـ(١٩٧

و ٬در ت/ـ ٬١٣٢از مير هاي ضبطيه و نظميه ياد شده است که ٬عليالقاعده ٬همان رؤساي
ضبطيه و نظميه هستند .بنابراين ٬ميتوان نتيجه گرفت که نايب الحکومه همان مير بلوک

است.
بيگلربيگي

بيگلربيگي ظاهرًا ٬در اصطالحات دوره مغول ٬به مـعني امـيراالمـرا

بوده و حکام اياالت عصر صفويه را نيز با اين نام ميخوانده و گاه خانلرخاني ميگفتهاند
)مبسوط  ٬واژه  .(٣٨٠٧اما ٬در قانون تشکيل اياالت  ٬بيگلربيگي اصطالح ديگري براي رئيس
نظميه است و رئيس نظميه رئيس اداره نظميه پايتخت و هر يک از کرسيهاي واليات و
نيز شهرهايي است که تعيين صورت آنها با وزارت داخله بوده

استÄ) .

ت/ـ:(٢٨٦

تقسيم نواب و پليس و گزمه و مستخدمين دفترخانههاي محالت به محالت مختلف بسته به
صوابديد رئيس نظميه يا بيگلربيگي است) .ت/ـ(٢٩٢

٣٠

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

تابين سربازان و مأموران ضبطيه و نظميه:
تابين ضبطيه ...به سه درجه تقسيم ميشوند اوًال ناظمين ضبطيه ...ثانيًا دهـباشيها ...ثـالثًا
پليس...ـ) .ت/ـ(٢١٤
درجات تابين نظميه از اين قرار است دهباشي ٬پليس و گزمه) ...ت/ـتبصره (٣١١

جمع درآمد و عايدات دولت ٬در برابر خرج:
جمع هاي معمولي بودجه ايالت يا واليت از اين قرار است )اول( وجهي که بعد از مميزي و
تعديل ماليات بر طبق قانون ماليه ...از ماليات هر ايالت و واليتي براي مخارج محلي آنجـا
واـگذار ميشود )دوم( ...جمع هاي فوق العاده ايـاالت و واليـات از قـرار ذيـل است) .اول(
ماليات فوق العاده که ...عالوه بر معمول دريافت ميشود...

)الف/ـ٥(١٠٦

جمع و خرج درآمد و هزينه:
اداره بلديه مکلف است ...و لوايح جمع و خرج شهر را مرتب کند) ...ب/ـ(٩٤

چاپار  ٬چاپاري )سمت( پيک ٬پستچيگري:
 ...در دفترخانه اداره بلوکي چند نفر از تابعين ضبطيه براي حـمل مکـاتبات و مـراسـالت از
ـکرسي بلوک به داخله بلوک به سمت چاپاري خواهند بود) ...ت/ـ(٢٠٨
ِ
حاضر رکاب

نظامي آماده کار است
احتماًال به معني حاضر يراق و يا پا به رکاب است .حاضر يراق
ِ
و پا به رکاب به معني آماده حرکت و آماده سفر است٦:
تمام صاحب منصبان و تابين قراسواران در خدمت نظام حاضر رکاب محسوب ...خواهـند
بود) .ت/ـ(٣٥١

دار الشوراي ملي مجلس شوراي ملي
در آغاز مشروطيت ٬مجلس شوراي ملي را در برخي از نوشتهها دارالشـوراي مـلي
ـگفتهاند .اين اصطالح يک بار در ماده  ١٢قانون تشکيل اياالت و واليات آمده است:
حاـکم بايد در امر انتخابات وکالي دارالشوراي ملي...
ذيل  .(٥٧٠٨اصطالح جـمعي
٥ـ(ــدر واژههاي صاحب جمع و ابواب جمع همين معني منظور شده است )مبسوطِ ٬
خرجي  ٬در نظام بودجهنويسي امروز ٬نيز در همين معني است.

٦ـ(ــنجفي ٬ابوالحسن ٬فرهنگ فارسي عاميانه  ٬نيلوفر ٬تهران ٢ ٬١٣٧٨ج؛ ذيل حاضر يراق ٬پا به رکاب.

مقاله

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
برخي از ويژگيهاي زباني و...

٣١

و ٬پيش از آن نيز ٬در عنوان قانون مربوط به اداره مجلس ) نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي

ايران  ٬مصوب  ٢٩شعبانالمعظّ م  (١٣٢٤ذـکر شده است .نکته جالب توجه آن است که٬
در متن نظامنامه ٬همه جا واژه مجلس به کار رفته است:
پس از افتتاح مجلس در اجالس اول) ...ماده (١
رئيس مجلس ميتواند) ...ماده (١٥

کامل مجلس ٬مجلس شوراي ملي ذـکر شده
و مهمتر آن که ٬در ماده  ٨٨نظامنامه ٬عنوان ِ
است:
عموم مردم ميتوانند با داشتن بليط براي استماع مذاـکرات در اجالسات علني داخل مجلس
شوراي ملي بشوند و در جايي که براي تماشاچي مقرر است بنشينند.

مرکز حکومت ٬تهران
دارالخالفه
ِ
در دوره قاجار ٬تهران را دار الخالفه ميگفتند» .در قديم نيز ٬مقر حکومت خالفت عباسي ٬يعني
بغداد ٬و سپس مقر حکومت عثماني را در آسياي صغير دار الخالفه ميگفتند و بعدًا ايـن لفـظ بـه مـقر
حکومت مرکزي دولتهاي اسالمي گفته ميشده است« )مبسوط  ٬ذيل :(٦٨٣٨
شهر دارالخالفه و کرسيهاي واليات جزو اداره بلوکي مـحسوب نـميشوند) ...ت/ـتـبصره
١٩٥؛ نيز Ä

الف/ـ(١٢٢

دهباشي يکي از درجات سهـگانه تابينهاي ضبطيه و نيز عضو نظميه گذر در اوايل
مشروطه: ٧
به موجب تبصره ماده  ٢١٣قانون تشکيل اياالت »شهرهاي جزو محال و اماـکن مـعتبره کـه
نظميه عليحده ندارند بسته به تقسيم يکي از دواير ضبطيه محسوب خواهد بود« و به موجب
ت/ـ ٬٢١٤تابين ضبطيه به سه درجه منقسم ميشوند که درجه دوم آن )ثانيًا( دهباشي است و
دهباشي ها هر کدام قسمتي از دواير ضبطيه را )رجوع به تبصره ت/ـ (٢١٣محافظت مينمايند
و همچنان )= همچنين( در دهات واقعاند.
به موجب ت/ـ» ٢٨٧از حيث امور نظميه شهر به چند محله تقسيم ميشود« و هر محله نيز به
موجب ت/ـ ٢٨٨به چند گذر و هر گذر نيز به چند کوچه تقسيم ميشود و مطابق ت/ـ٢٨٩

٧ـ( ـ Äمبسوط ٬ذيل ٧٢٥٣ـ؛ دَهباشي )مرکب از عدد ده فارسي و باش که لفظ ترکي است به معني »سر ٬رئيس« و
فر اش ٬سردسته فراش )از
فر اشخانه باالتر از ّ
پسوند »ي« ٬دون منصب نايب ٬در دوره قاجار منصب پستي در ّ
فر اش ) ناظم االطبا(.
لغتنامه دهخدا  ٬يادداشت مؤلف(؛ رئيس ده نفر ّ

٣٢

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

»ـکوچهها به محافظت تابين نظميه از قبيل دهباشي و پليس و گزمه و غيره محول است...ـ«.

بنابراين ٬دهباشي  ٬از يک سو ٬وظيفه مأمور نظميه را در کوچههاي شهرها ايفا ميکند
و ٬از سوي ديگر ٬در دهات انجام وظيفه مينمايد.
رديف نظميه سربازان يا صاحب منصبان داوطلب يا ذخيره نظميه:
اشخاصي که صالحيت دخول به خدمت نظميه را دارند در پايتخت ٬اول جزو رديف نظميه
محسوب ميشوند و بعد از دادن امتحانات در مکتب نظميه داخل خدمت واقعي خواهـند
شد) ...ت/ـ(٣٠٨
 ...اشخاصي که ...صالحيت دخول به خدمت نظميه را دارند و ميخواهند به سمت کدخدائي
داخل خدمت نظميه شوند جزو نظميه ذخيره )رديف( محسوب خواهند شد که بعد از دادن
امتحانات لدياالقتضا داخل خدمت نظميه بشوند) ...ت/ـ(٣٠٣

ساخلو پادگان نظامي

٨

صاحب منصب مأمور دولت کشوري و لشکري با مقام مهم صاحب منصب نظامي
و قلمي )صاحبالسيف و القلم(:
 ...ميتوانند از صاحب منصبان قلمي يا نظامي متقاعد يا غيرمتقاعد باشند) ...ت/ـ(٤٣٣
صندوق وظيفه

معاني متعدد از جمله مقرري ٬حقوق ٬مواجب ٬شهريه ٬مستمري بـهـکـار
وظيفه به
ِ
رفـته است ) Äـ مـبسوط  ٬ذيـل  .(١٤٦٦٣در مـتن قـانون ٬بـه مـعني مـقرري و مسـتمري
بازنشستههاي ايالتي و ورثه اشخاصي است که در سر خدمت فوت کردهاند.
قراردادهاي انجمن) ... ...هجدهم( ٬در تأسيس و اداره صندوق وظـيفه بـراي مأمـورين کـه
حقوق آنها از وجوه ايالتي پرداخته ميشده و به واسطه پيري و ناتواني و قدمت خدمت معاف
شدهاند و همچنين ورثه اشخاصي که در سر خدمت وفات کردهاند) .الف/ـ(٩٧

ضابط در قانون تشکيل اياالت و واليات  ٬هر بلوک به چند ناحيه تقسيم ميشود و
هرـناحيه معموًال چند ِد ه را دربرميگيرد .هر ناحيه داراي ادارهاي بوده که »رئيس آن اداره
٨ـ(ــساخلو :گروهي از سربازان که در مکاني جاي گزيده و به حفظ و نگهداري آن گماشته شده باشند .اين کلمه
ترکي است و فرهنگستان پادگان را به جاي آن برگزيده است ) .لغتنامه دهخدا(

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

مقاله

٣٣

برخي از ويژگيهاي زباني و...

بهـعنوان نماينده وزارت داخله يا کشور در آن ناحيه ضابط يـا مـباشر خـوانـده مـيشده است« ) مــبسوط ٬
ذيلـ:(٨٨٩١
امور اداره هر ناحيه محول است به عهده شـخصي کـه مـوسوم است بـه ضـابط )مـباشر(.
)ت/ـ(٣٦٥

ضبطيه اداره مسئول امور انتظامي بلوکات: ٩
قصبات جزو بلوک )در صورتي که باشد( از حيث امور ضبطيه
تمامي بلوکات با کرسي آن و
ِ

تابع اداره ضبطيه بلوکي است ولي کليه کرسيهاي واليات و نيز بعضي از شهرهاي بزرگ که
صورت آنها را وزارت داخله عليحده مرتب خواهد کرد از اين قاعده مستثني و خودشان اداره
نظميه عليحده ٬چنان که مذکور در فصل هفتم است ٬خواهند داشت) .ت/ـ(٢١٠

مأموران ضبطيه به سه درجه ناظم ضبطيه  ٬که غالبًا سـواره است و دهـباشي و پـليس ٬کـه
زيردست دهباشي است ٬تقسيم ميشوند.

)Ä

ت/ـ(٢١٤

فرمانفرما :
با توجه به اوضاع سياسي و اداره و مصالح دولتي و مملکتي در بعضي از موارد چند واليت
ـکه موافق قوانين تشکيل و منظم شده است يک ايالت را تشکيل ميدهد و تـحت نـظارت
بالفاصله يک رئيس کل قرار ميگيرد که مأمور به اقامت در محل و نظارت به کليه امور کشوري
خواهد بود .و نيز در موارد فوق العاده از قبيل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادي و جنگ٬
دولت اختيارات حکومتي يک واليت را افزايش ميدهد و در نتيجه شخصي را با اختيارات
وسيع معين ميکند.
در هر دو مورد شخصي که معين شده است فرمانفرما خوانده ميشود.

)Ä

ت/ـ(٣٩٦

قراسوران )يا قراسورن( لفظ ترکي است و ٬در آغاز مشروطه ٬نظير ژ اندارمـري
بوده است .قراسورانها حفظ و نگهداري امنيت در طرق و شوارع را بر عهدهداشتهاند:

١٠

امني ه ] ـقاجاريه[ ـ ) .فرهنگ معين(
٩ـ(ــضبطيه )بر ساخته ترکان از عربي( ٬ژ اندارمريّ ٬
به نظر ميرسد که ترکان عثماني مفهوم اين کلمه را از تشکيالت انتظامي فرنگي و از واژههاي  gardeو gardien
و نظاير آن گرفته و از لفظ عربي داراي اين مفهوم ضبطيه را ساخته باشند.
١٠ـ( ـقراسوران يا قراسورن :سرهنگ محافظين قافله و محافظين راه ) ناظم االطبا (؛ کسي که به سرکردگي فوجي از
طرف سالطين در راهها بنشيند تا قوافل را از منازل مخوفه محفوظ بگذراند ) .لغتنامه دهخدا(
به نظر ميرسد که ٬در قانون تشکيل اياالت ٬منظور از قراسوران صاحب مـنصبان مـحافظ راههـا بـاشند ٬نـه فـقط
سرکرده و سرهنگ محافظ Ä) .ت/ـ ٣٤٥و مابعد تا  ٣٦٤و نيز » (٣٥١رئيس قراسورانهاي واليتي و نايب رئيس
و صاحب منصبان جزو قراسوران رتبه نظامي خواهند داشت و«...

٣٤

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

اول وظيفه اداره قراسورانها حفظ و حراست راهها و وقايه امنيت طرق و شـوارع ...است...
)ت/ـ٣٥٣؛ نيز الف/ـ(١٠٧

کدخدا مسئول اداره ده:
اداره کردن امور به عهده کدخداست که به رضايت اـکثر ساـکنين ده و به تصويب مباشر و مالک
و امضاي نائبالحکومه بدين سمت استقرار مييابد) .ت/ـ(٣٧٨

کدخداي محله صاحب منصب نظميه محله:
از حيث امور نظميه ٬شهر به چند محله تقسيم ميشود و هر محلهاي در اداره صاحب منصب
نظميهاي است که موسوم است به کدخداي محله) .ت/ـ(٢٨٧

کرسي حاـکمنشين ٬مرکز:
تمام بلوکات با کرسي آن) ...ت/ـ(١٩٥
ـکرسي واليت )ت/ـ(٧٩؛ کرسي اياالت )ب/ـ(٦٩

کالنتر رئيس انجمن بلدي )بلديه(:
 ...مواردي که در اداره واليتي مسائل ...طرح ميشود و يا مطالبي مورد عالقه است که راجع
به دوائر مختلفه است و براي انجام آن سعي و کوشش آن دوائر الزم است ...اشخاص ذيل هم
به مجلس مشاوره ...دعوت ميشوند...ـ :کارگذارها و ...و رؤساي انجمنهاي واليتي و بلدي
) ـکالنترها() ...ت/ـ(١٢٤
اداره بلديه در تحت رياست انجمن بلديه خواهد بود و رئيس مزبور که مـوسوم بـه کـالنتر
است) ...ب/ـ(٩٣
 ...در صورت تساوي آراء رأي کالنتر اـکثريت را معين ميکند) ...ب/ـ(٩٥
ـکالنتر مکلف است که کمال مراقبت را در انتظام امور اداره بلديه به عمل آورد) .ب/ـ٩٦؛ نيز
ب/ـ ١٠٦ ٬١٠٥ ٬١٠٤ ٬١٠٢ ٬١٠١و (١٠٧

گذر بخشي از محله:
از حيث امور نظميه شهر به چند محله تقسيم ميشود) ...ت/ـ(٢٨٧
هر محله نيز به چند گذر قسمت ميشود و اداره کردن امور نظميه در هر کدام از گذرها محول
است به عهده و مسئوليت شخصي که موسوم است به نايب .هر گذري هم به چـند کـوچه
تقسيم ميشود) .ت/ـ(٢٨٨

بنابراين ٬تقسيمبندي اداري شهر به ترتيب ذيل بوده است:

شهر Äمحله Ä

گذر  Äـکوچه.

مقاله

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٣٥

برخي از ويژگيهاي زباني و...

گَ زمه از عوامل نظميه )تابين نظميه( که محافظ کوچهها بودهاند و در درجه سوم٬
پس از دهباشي و پليس ٬قرار داشتهاند: ١١
ـکوچهها به محافظت تابين نظميه از قبيل دهباشي و پليس و گزمه و غـيره مـحول است...
)ت/ـ(٢٨٩
درجات تابين نظميه از اين قرار است :دهباشي ٬پليس ٬گزمه) .ت/ـتبصره (٣١١

مبعوثين منتخبان ٬نمايندگان:
عده منتخبين کرسيهاي ايالت دوازده نفر خواهد بود و عده مبعوثيني که از واليات جزو به
ـکرسي اياالت فرستاده ميشوند) .الف/ـ٤؛ نيز الف/ـ ٣و الف/ـ(١١٩

متقاعد بازنشسته:
عده صاحب منصباني که براي مأموريت مخصوص معيّن شدهاند ميتوانند از صاحب منصبان
قلمي يا نظامي متقاعد يا غيرمتقاعد باشند) ...ت/ـ(٤٣٣

 ...قواعد ترفيع رتبه و ...ترتيب متقاعد شدن آنها و) ...ت/ـ(١٣٣

مدعي عمومي دادستان:
مدعي عمومي و معاون آن اقدامات الزمه را از تحقيقات و اجراي احکام و غيره ميخواهند
و از اداره ضبطيه در جواب راپورت ميگيرند) .ت/ـ(٢٣٧
محال محل و ناحيه خارج از محدوده شهر در راهها و بلوک و قرا و قصبات؛ پليس

محلي
صالحيت
محال؛ محال گردشي؛ محالي؛ محال ضبطي ] ـحوزه
ِ
ِ

ضابط[ )Ä

ضابط(:

 ...پليس شهري مکلف است که در خارج حدود شهر نيز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط
وقتي از تعاقب صرفنظر کند که پليس محال شروع به اقدامات کرده باشد) .ت/ـ(٣٤٣

 ...به ادارات شهري و محالي فرمانفرماها حکم مـيفرستند و در جـواب راپـرت مـيگيرند.
)ت/ـ(٤٢٨
حاـکم هنگام محال گردشي شخصًا تمام ادارات را سرکشي مينمايد) ...ت/ـ(٨١

معين االداره از اعضاي مجلس مشاوره واليتي:
اداره واليتي مرکب است از يک مجلس مشاوره و يک دفترخانه .مجلس مشاوره در تـحت
رياست حاـکم مرکّب است از معاون و دو مستشار و ...و يک نفر معين االداره  ٬تـمام ايـن
١١ـ( ـگَ زمه لغت ترکي است ٬شبگرد و پاسبان و عسس ) ناظماالطبا ( ٬گشتي ٬پليس ) لغتنامه دهخدا(.

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٣٦

برخي از ويژگيهاي زباني و...

مقاله

اشخاص موسوماند به اعضاي مجلس مشاوره واليتي) .ت/ـ(٢٠
ممالک )محروسه( ٬مملکت در گذشته ٬هر يک از تقسيمات کشور مملکت
)جمع
ْ
ممالک( گفته ميشد :ممالک محروسه ايران:
تعيين عده قراسورانها براي ممالک ايران و تقسيم آن به واليات به عهده وزير داخله خواهد
بود) .ت/ـتبصره (٣٥٢
مواجب حقوق کارمند دولت و مؤسسات عمومي و شهرداريها و بانکها ) ماده
 ٦٦١قانون اصول محاـکمات قديم ( .خواجه نظامالملک ٬در سياستنامه  ٬گفته است» :تـرتيب
ملوک آن چنان بوده است که اقطاع ندادندي و هر کس را بر اندازه در سال چهار بار مواجب از خزينه نقد
بدادندي) «...مبسوط  ٬ذيل :(١٣٥٧٩
حدود مؤاخذه و سياست در اين موارد از قرار تفصيل است (١) :توبيخ و مالمت ) (٢کسـر
ـگذاشتن مقرري و مواجب...
تبصره :کسر مواجب و مقرري حدي دارد) ...ت/ـ ٢٤و تبصره آن(
موازين و مقادير

اوزان و مقادير ٬اوزان و مقياسها ) قانون اوزان و مقياسها مصوب

:( ١٣١١/١٠/١٨
وظايف انجمن بلديه از اين قرار است) ...عشرين( رسيدگي به صحت موازين و مـقادير...
)ب/ـ(٧٠

ناحيه مجموعهاي از دهات که داراي اداره ناحيتي است:
براي اداره نمودن امور ناحيه ادارهاي تشکيل ميشود که موسوم است به اداره ناحيتي .مـقر
اداره ناحيتي و ضابط )مباشر( يا دهي است که در وسط دهات جزو ناحيه واقع شـده و يـا
قصبهاي که از حيث آباداني تـجارت و حـرفت و صـنعت اهـميتي نسـبت بـه دهـات دارد.
)ت/ـ(٣٦٧
نائب الحکومه

مسئول اداره بلوکات و شهرهاي جزو بلوکات و نواحي و دهات

بهـاستثناي تهران )دارالخالفه( و کرسيهاي واليات:
براي انتخاب اعضاء انجمن نظارتي از معاريف انتخابکنندگان از محالت شهر تشکيل مييابد
ـکه تحت نظارت حاـکم يا نايبالحکومه يا معاونش خواهد بود) .ب/ـ(١٩
 ...با اطالع نايبالحکومه بلوک) ...الف/ـ(٥٠

مقاله

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
برخي از ويژگيهاي زباني و...

٣٧

تمام بلوکات با کرسي آن و شهرهاي جزو بلوکات )در صورتي که باشد( و نواحي و دهات در
اداره نايبالحکومه و اداره بلوکي است) .ت/ـ(١٩٥

نايب گذر مسئول امور نظميه گذر که تابع کدخداي محله است:
 ...اداره کردن امور نظميه در هر کدام از گذرها محول است به عهده و مسئوليت شخصي که
موسوم است به نايب) ...ت/ـ(٢٨٨
 ...نايب گذر رئيس بالواسطه تابين نظميه گذر است) .ت/ـ(٢٨٩
نواب تمامًا تابع کدخداي محله خودشان بوده بالواسطه اوامر و دستورالعملهاي کدخداي
محله خودشان را بالتأخير به موقع اجرا ميگذارند) .ت/ـ(٣٣٢

نظميه شهرباني:
در پايتخت و کرسيهاي واليات و شهرهائي که صورت آنها را وزارت داخله معين خواهد کرد
اداره نظميه عليحده مؤسس و مقرر است) ...ماده (٢٨٦

واليت شهرستان:
واليت قسمتي از مملکت است که داراي يک شهر حاـکمنشين و توابع باشد اعم از اين که
حکومت آن تابع پايتخت يا تابع مرکز ايالتي باشد) .ت/ـ(٣
عينًا همين تعريف )الف/ـ.(١١٥
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