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پيشگفتار

"و تقسطوا اليهم ان اهللا يحب المقسطين"
"و با قسط و عدل با آنها رفتار كنيد چرا كه خداوند اهل قسط و عدل را 

دوست دارد"

در گذر ارابه زما ن وبا مطالعه تاريخ اقوام، قوام و يا زوال هر اجتماع و حكومت به مفاهيمي 
همچون عدل، داد، انصاف ، نيكي و خير در مقابل مفاهيمي همچون ظلم ، جور، بدي و شر 
قرار دارد. از اينرو ابناء بشر  در تمام اعصار تاريخ بدنبال تدوين نظامي بودند تا بر پايه آن 
در اجتماع خود از مفاهيمي همچون نظم، امنيت و اجتماعي خالي از هرگونه ناامني و ترس 
قبيله  و  نژادي  اجتماعي،  گروهي،  فردي،  قوانين  قالب  در  قوانين  وجود  باشند.  برخوردار 
اي... در ميان انسانهاي اوليه و تا قبل از تشكيل حكومتها و دولتها در قالب عرف، رسوم و 
عادات مربوط به آنها و با پيشرفت جوامع بشري و با تشكيل دولتها و حكومتها تدوين اين 
آداب و رسوم و قرادادهاي اجتماعي در قالب يك قانون مدون و نظام مند شكل مي گرفت. 
تبادل فرهنگي بين ملل با اختالفات مذهبي، زباني، نژادي،قومي و... لزوم برقراري زباني 
مشترك را اجتناب ناپذير مي نمايد كه اين زبان مشترك همان زبان قانون و يا زبان حقوقي 
مي باشد. با اين زبان است كه انسانها درميابند كه تمامي آنها با وجود اختالفات فوق الذكر 
كه  متعالي  اي  جامعه  برپايي  همانا  كه  برخوردارند  مشتركي  آرزوهاي  و  وآمال  اهداف  از 
بدور از هرگونه تبعض، حق كشي، نابرابري و نامراديها است، موضوعي كه از ظهور اولين 
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تمامي  الزمان  در  آخر  بشريت)  در  عالم  آنها (منجي  تاآخرين  انسان  پيدايش  پيامبران از 
اديان هدف مشتركي را  كه همانا برپايي عدل و داد در زمين مي باشد  دنبال مي كرده اند. 
لذا لزوم آشنايي هر انسان به حقوق فردي و اجتماعي خود امري ضروري و اجتناب ناپذير 
مي باشد و اين امر ميسر نمي شود مگر درتدوين قوانين بشردوستانه اي كه مورد توافق و 
اجماع تمامي اديان و مكاتب و اجتماعات بشري باشد. به اميد وجود جامعه اي خالي از 
هرگونه تبعض و بي عدالتي.                                                                                                                      
                                                   مسلم صادقي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم
                                                    سيما صادقي - دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

مقدمه
فصل مشترك بين جوامع انساني زباني است كه بوسيله آن بايكديگر ارتباط برقرار مي 
باورها و  انديشه ها،  نظرات،  انسانها عقايد،  كنند. زبان وسيله اي است كه از طريق آن 
رسوم خود را به جوامع ديگر انتقال مي دهند. با پيشرفت روزافزون دنياي علم و با خلق 
علوم جديد، روزانه هزاران واژه نو به دستگاه زباني هر جامعه وارد مي شوند و با انتقال  
فرهنگي بين ملل مختلف و گفتگوي بين فرهنگهاي مختلف اين علوم نيز از ملتي به ملت 
ديگر و يا از فرهنگي به فرهنگ ديگر وارد مي شود. لذا بحث برگرداندن وخلق واژه اي از 
زباني به زبان ديگر امري حساس و حياتي مي باشد. چيزي كه در دنياي مدرن امروزي از 
آن با عنوان فن ترجمه ياد مي شود همان برگرداندن واژ گان وجمالت از زبان مبدا به زبان 
مقصد و خلق و بازآفريني متن اصلي در زبان مقصد مي باشد به نحوي كه عالوه بر حفظ 
لذا  شود.  لحاظ  نيز درآن  مقصد  زبان  اجتماعي  و  فرهنگي  اقتضائات  اصلي  متن  اصالت 
فرهنگهاي لغت موجود در هر زبان به تسهيل اين امر پرداخته و با ارائه معادلهاي مناسب 
ومعاني ومفاهيم دقيق براي واژگان و كلمات، افراد آن جامعه رادر اين امر ياري مي دهند.   
در قرن حاضر هر رشته اي از علوم تخصص خاص خود را مي طلبد و علم حقوق نيز 
يكي از حساس تر ين و مهمترين علومي است كه با كالنترين و خردترين مسائل يك 
جامعه در ارتباط مستقيم مي باشد. بنابراين با توجه به اهميت و ارزش زبان انگليسي در 
دنياي امروز به عنوان يك زبان بين المللي، فرهنگهاي مختلفي در زمينه حقوق چه در 
قالب فرهنگهاي انگليسي- فارسي و يا فارسي- انگليسي  به جامعه علمي و حقوقي ما 
ارائه و عرضه شده است تا جامعه ما هر چه بيشتر به قوانين روز بين المللي و بشري مجهز 
باشد. اما شمار فرهنگهاي علوم تخصصي علم حقوق در مقايسه با فرهنگهاي عام حقوقي 
تحت عنوان "فرهنگ حقوقي" ناچيز و محدود مي باشند. با توجه به اينكه دنياي امروزي 
با سرعت غير قابل تصوري به سوي تخصصي كردن علوم گام بر مي دارد و جامعه ما نيز 
از اين امر مستثني نمي باشد، چرا كه تخصصي شدن علمي مانند حقوق را من باب مثال 
در تحصيالت عالي با رشته هايي همچون حقوق خصوصي، حقوق بين  الملل، حقوق 
جزا، ، حقوق مدني و...و يا نيز در متون مختلف بصورت كامَال تخصصي و تفكيك شده  



به عينه شاهد مي باشيم. لذا اين امر مولفين را بر آن داشت تا با توجه به نياز روزافزون 
جامعه علمي و دانشگاهي ما قدمي هر چند ناچيز را در اين راه بر دارد و با ارائه فرهنگ 
لغت تخصصي «فرهنگ حقوق جزا» انديشه تخصصي شدن علوم را درعرصه دانش و 

مراكز علمي و دانشگاهي كشورمان  به منصه ظهور برساند.      

ويژگيهاي فرهنگ حاضر:
1- فرهنگ حاضر يكي از بي نظيرترين و اولين فرهنگهاي تخصصي در حيطه حقوق جزا مي باشد.           
مي  جزا  حقوق  كاربرد  حيطه  در  تركيب  و  از5000لغت  بيش  بر  مشتمل  حاضر  اثر   -2
باشد كه اين واژگان تقريبَا هر مترجم و محققي را در ترجمه متون مرتبط با حقوق جزا 

بي نياز ميكند.                                      
3- فرهنگ حاضر عالوه بر حقوق جزا براي ديگر زير مجموعه هاي علوم حقوقي نيز 
مي تواند مفيد فايده واقع شود چرا كه بسياري از كلمات و تركيباتي كه براي تمامي رشته 
هاي حقوق(و از جمله حقوق جزا) كاربردعام دارند در اين فرهنگ بدان پرداخته شده، 
چرا كه عالوه بر تخصصي بودن از جامعيت نيز برخوردار مي باشد.                                                                                                                 
4- فرهنگ حاضر در قطع جيبي ارائه شده كه براحتي آن را قابل حمل مينمايد.بنابراين 
عزيزان استفاده كننده براحتي ميتوانند ازآن در هر مكان و زماني  استفاده نمايند.                                                                      
راهنماي استفاده:                                                                                         

1- در سراسر فرهنگ سعي شده كه معناي تخصصي كلمات درحيطه حقوق جزا در ابتداو 
سپس معناهاي عام تر آن ارائه شود.                                                                                                                    

2- كلماتي كه از زبانهاي ديگرهمانند زبانهاي التين، فرانسه و... به زبان انگليسي راه يافته 
فرهنگهاي  در  معموَال  را  تركيبات  و  كلمات  (اين  اند.  شده  داده  نشان  ايتاليك  بصورت 

عادي نمي توان يافت).                         
3- دراين فرهنگ بخاطر برخي محدوديتها، فونتيك كلمات ذكر نشده و براي جلوگيري 
از حجيم بودن آن از توضيحات و تفاسيري كه در برابر بعضي از كلمات و اصطالحات 
حقوقي قرار داده مي شود خودداري شده و فقط به ذكرمعادل آنها در حد يك و يا چند 
كلمه اكتفا شده است، از اين حيث فرهنگ حاضر شايد شبيه به يك واژه نامه باشد.                                                                                                                       
4- هر كلمه بر اساس ترتيب حروف الفباي انگليسي تنظيم شده و در ابتدا خود كلمه ودر 
دنباله تركيبات احتمالي مشتق از آن كلمه قرار گرفته است.                                                                                   
مفعول،  فعل،  فاعل،  عنون  به  فارسي  واژه  يك  كه  درمواردي  اختصار  رعايت  براي   -5
اليه  مضاف  يا  و  صفت  مفعول،   ، فعل  چند  يا  دو  مورد،  حسب  مضاف،  يا  و  موصوف، 
داشته است با بكار بردن عالمت /  از تكرار صفت ها و مضاف اليه ها پرهيز شده است.


