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ر ایـن کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و        کلیه حقوق چاپ و نشـ 
براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق بـه نشـر    1348مصنفان مصوب سال 

باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتـاب (از قبیـل    نوآور می
بـرداري، نشـر الکترونیکـی، هـر نـوع       هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکـس 

دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا      وي دي، دي سـی انتشار بـه صـورت اینترنتـی،    
تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنــوع بــوده و شـرعــاً    

 گیرند. حـرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می



ــه کارشــناس متخصــص و صــاحب صــالحیت و    ــه ب ــزوم مراجع ل
از گیري از دانش تخصصی آنها در همـه شـئونات زنـدگی انسـان      بهره

هاي حیات بشري و بلکـه بقـا و تـداوم    گذشته تا به امروز از جمله پایه
کند، زمانی که شخص رود. عقل و تجربه انسان حکم میآن بشمار می

نسبت به موضوعی جهل داشته باشد، براي جلوگیري از زیان خود و یا 
و جلب منفعتی به شخص دانا و صاحب علـم رجـوع نمـوده و از علـم     

 گیري نماید.   هاو بهر تجربه
یکی از ادلـه چهارگانـه:    عنوان بهدانیم علم قاضی که می طور همان

، در امـور کیفـري و حقـوقی بـه     "و علم قاضی سامهقَ ،اقرار، شهادت"
البته علم قاضی در موضوعات متنوع و تخصصی یقـین   و ؛آیدشمار می

 يآور نخواهد بود، مگر به مدد رجوع به کارشناس متخصص در رشـته 
 موضوع دادرسی و اخذ نظریه کارشناسی.

آور نخواهـد بـود مگـر آنکـه از دالیـل و      یقیننیز نظریه کارشناس 
تفسیر و ... برخوردار بـوده و   غیرقابل، صریح و واضح، محکممستندات 

در بین کارشناسان و نیز  قبول قابلدر یک قالب مستحکم با چارچوبی 
 ئه گردد.رعایت اصول و قواعد زبان متین فارسی ارا
آوري و ارائـه بخـش زیـادي از     در این مجموعه بر آن بودیم تا با جمـع 

نکات مورد نیاز جهت برآوردن مقصود صدراالشاره براي کارشناسان طیـف  
الخصوص کارشناسانی که جدیداً به جامعه کارشناسان رسـمی   هدف، علی
ي ااند، قدمی هرچند کوچک در راه رسیدن بـه جامعـه  پیوستهدادگستري 

پرور که در آن حقی از صاحب حق زایل و ظلمی بـر  عدالت محور و انسان
مظلومی روا نگردد، بـرداریم. خـداي را شـاکریم و امیـدواریم بـه لطـف و       

 "بعون اهللا" کرمش ما را در این راه یاري نماید.
 علی فرشادفرمحمد

 دبیر کمیته آموزش کانون کارشناسان 
 رسمی دادگستري استان کرمانشاه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدیر و تشکر
هاي هیئت مـدیره محتـرم کـانون    ها و مساعدتدانیم از حمایتبرخود الزم می

الخصوص جناب آقاي مهندس حامد سلیمی ریاست محترم هیئت مـدیره کـه در   علی
به ثمر رسیدن مجموعه حاضر کمال همکاري را مبذول نمودنـد تشـکر و قـدردانی    

 این عزیزان سالمتی و عاقبت بخیري خواستاریم.  نموده از خداوند متعال براي
از مسئولین محترم انتشارات نوآور برادران گرامی نصیرنیا نیز بسیار سپاسـگزار  

 بوده براي ایشان نیز از خداوند بخشنده سالمتی و توفیق بندگی خواستاریم.
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 فصل اول
 فارسیالخط رسم 

 لخطا رعایت رسم 
» شیوه امالي فارسـی «و » شیوه نویس«که از آن به  الخط فارسی رسم

آئین نگارش است که در آن از شکل  يها ، یکی از شاخهشود ینیز تعبیر م
، تعیـین مـرز میـان    یسـ ینو وسـته یو پ یسیو سیاق نوشتن، همانند جدانو

کلمات، انتخاب امالئی از میان دو یا چندگونـه امـالء و ماننـد آنهـا بحـث      
مرجــع بــراي تنظــیم و ســاماندهی ایــن امــر،   نیتــر ســتهی. شاشــود یمــ

اصـول علمـی و    بـر   هیـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که باید با تک
شناسی خط فارسی و توجه بـه  سلیقه بزرگان ادب فارسی و با بررسی زبان

و روشی مقبـول ارائـه نمایـد. چـه      پرداختهسیر تاریخی زبان به این مهم 
ن به سلیقه و روش افراد موجب بـروز آشـفتگی در شـیوه خـط     واگذاري آ
که اکنون چنین هم شده است. چنانکه گروهـی بـر ناپیوسـته     خواهد شد

امـا بعضـی    ورزنـد  یبر اسم و فعـل اصـرار مـ   » می«و  »بـ«نویسی حروف 
نادرست و بـرخالف کـاربرد اسـتادان     يا وهیآنها ش یسیمعتقدند که جدانو

بـه  «را » بخانه«نباید  عنوان چیه زعم اینان به ت. بهمسلم زبان و ادبیات اس
نوشـت و اینگونـه نگـارش را    » رود یمـ «صـورت   را بـه » میـرود «و » خانه

و بـا نفـی اسـتدالل     داننـد  یبه امـالي سـعدي و حـافظ مـ    » یکج دهن«
مبنی بر اینکه با این روش جملـه   -» به«به جدانویسی  شنهاددهندگانیپ

» باصفهان« المثل یعقیده دارند که اگر ف - ودش یتر و بهتر خوانده م سهل
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(میـوه) اصـفهان   » به«ِبنویسیم این جمله مانند » به اصفهان«صورت  را، به
بسـیاري از بزرگـان، همچـون     بـاره  نی. ناگفته نماند که دراشود یخوانده م

نامـه و در   (در مقدمـه لغـت   دهخدا اکبر یمرحوم احمد بهمنیار، مرحوم عل
ها)، مرحوم دکتر محمـد معـین (در مقدمـه فرهنـگ      ژهمدخل بعضی از وا

، شـیوه  ییهـا  نـه یخـود، درزم  لیمعین)، دکتر مقربی و دیگران با ذکر دال
 يهـا  وهیاند. ولی هنوز یکسانی در شـ  الخط را پیشنهاد کرده خاصی از رسم

و گاه در این عرصه پیشنهادهاي مختلـف و   خورد یپیشنهادي به چشم نم
 .است شده متعارض داده

فرهنگستان زبـان و ادب هـر کشـوري     القاعده ی، ازآنجاکه علحال نیباا
و فرهنگستان زبان و ادب فارسـی   مرجعی صالح در حفظ چهره خط است

هم به این مسئله توجه داشته و با عنایت به نقش اساسی خـط در حفـظ   
 يا وهینبایـد شـ  «بیـان داشـته اسـت کـه:      یدرسـت  پیوستگی فرهنگی بـه 

ره خط فارسی به صورتی تغییر کند که مشابهت خـود را  برگزینیم که چه
، »از دست بدهـد  یکل جامانده به با آنچه در ذخایر فرهنگی زبان فارسی به

 نمود. ها رعایت می توان اغلب پیشنهادهاي مرجع مرقوم را در نگارش
ازآنجاکه غرض از نگارش این کتاب بحث تفصیلی در مسائل 

به کتابهاي منتشرشده در این زمینه ندگان را نالخط نیست، خوا رسم
از پیشنهادهاي فرهنگستان  يا پاره بر هیارجاع داده و در این قسمت با تک

زبان و ادب فارسی و نیز گزینش پیشنهادهاي استداللی دیگر، با 
. همچون نوشتن شود یها رعایت م الخط درگذشتن ازآنچه معموالً در رسم

نه شش صد)، حکم را (و نه چهل ضربه (و نه چهلضربه)، ششصد (و 
بناي کار را  -حکمرا) و نیز فاصله نگذاشتن بین حروف کلمات بسیط 

 :دینما ینکات مهم اشاره م يا و تنها به پاره نهد یاختصار م به
 


