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مقدمۀ مترجم
در دهههای اخیر در غالب کشورهای دنیا تحقیقات وسیی و قابی الحظهیهای پیراالیو نهرهیههیای التلفی
فرهنگنوهسیِ تتصصی و انواع کاربرا و نیازهای خاص آنا به اهنگونه فرهنیگهیا بیهعمی آالی ا اسی
همچنین پژوهشهای کاربردی زهادی بهالنهور جم آوری اطحعات الزم از کاربرا التلف و نیی طراظیی
اهن نوع از واژاناالهها بر اساس تئوریهای کیاربردیِ فرهنیگنوهسیی انایام ی ا اسی بیا اهین ظیای باهی
پذهرف که بسیاری از فرهنگهای تتصصی الوجود ،هنوز هم بر پاهۀ روشهای سنلی تهیه الیگردد اهنکیه
کار ناسا ِ هر ر له ،ال ت زالا قاب الحظههای را صرف اسلفادا از فرهنگهای لغ و دهگر کلب الرجی
وهژۀ ر لۀ خود الیکنن االر غیر قاب انکاری اس ولی در اهن واقعی که بهان ازۀ صرف وق ِ بهعم آالی ا
به نلاهج دلتواا خود نمیرسن نی نمیتوا ترده نمود بههمین دلی  ،الناب واژا یناخلی بیرای کار ناسیا
هر ر له از اهمی خاصی برخوردار اس و آنا باهسلی تا ظ ّ االکا به النهور خود از الراجعۀ بیه اهین نیوع
الناب دس هابن اصطححنوهسی ( )terminographyها هما نگارش و جمی آوری واژگیا و اصیطحظات
ر لۀ خاصی از عفوم را باه از فرهنگنوهسی ( )lexicographyکه جم آوری و تهیه واژگا عموالی اسی
اللماه ساخ سیسلم العناهیِ عفوم ،بسیار دقیقتر و نهامالن تر از الحیط عموالی الطالعات بیودا و درسی بیه
همین دلی اس که االروزا گرواهای ه فِ فرهنگهای واژگا تتصصی ،تعیینکنن ۀ ساخلار و الحلیوای
آ ها اس تعره اصطحظات فنّی ،دارای اهمی فوقالعاداای اس چرا که دربردارنی ۀ تویییو و یرح
لغات و اصطحظات بودا و به اسلان اردسازی واژگا بهوهژا در زبیا عفمیی و تتصصیی کمی الییکنی
الاموعۀ فرهنگهای تتصصی آکسفورد که کلاب ظایر هکی از آنها اس  ،از الع ود الاموعههاهی اس
که در زالینههای اللع ّد و التلف عفمی و کار ناسی در ر یلههیای گونیاگو (قرهیب بیه  100فرهنیگ) از
سوی ه نا ر تهیه و النلشر گرده ا اس گردآورن گا کلاب ظایر در ارائۀ تعره و الباظث فشرداای
از الهمترهن واژاها و اصطحظات ظقوقیِ نهام کاالنال تا ظ ّ زهادی الوفق بوداان و اسلفاداکننی ۀ اهرانیی بیا
الراجعه به آ  ،عحوا بر هافلن العادیهیای لغیات ،اطحعیات الهمیی از نهیام ظقیوقی کشیور انگفسیلا را نیی
بهدس الیآورد
نتسلین وهراس کلاب ،در سای  1983با عنوا "واژاناالۀ فشیردا ظقیوقی" بیهچیا رسیی و سیبه بیه
عنوا "فرهنگ ظقوقی آکسفورد" تغییر نام داد التاطب اهن کلیاب ،دانشیاوها ر یلۀ ظقیوق در تمیاالی
القاط تحصیفی و گرواهاهی الانن وکح و الشاورا ظقوقی اس که نیازالن الرجعیی قابی اعلمیاد در زالینیۀ
فعالی ظرفهای خود الیبا ن االا بتشهاهی که اهناانب به اهن الاموعه افی وداام را الییتیوا بیه  3گیروا
تقسیم نمود:
الف :ارائۀ توییحاتی در الورد بعضی از واژاها و اصطحظات اهن توییحات ،بعضاً بهواسطۀ فشیردا بیود
بیش از ظ ّ تعره واژا در اللن اصفی ،بعضاً بهالنهور القاهسۀ آ با واژاها و اصطحظات اللرادف ،در برخیی
الوارد برای رهشههابی واژا و طرح الویوعات الرتبط در نهام ظقوقی کاالنال که المکن اس برای خواننی ۀ
اهرانی ناآ نا با و در الوارد دهگر ،برای داد اطحعات بیشلر در رابطه با ا تاص ها االاکن الورد ا ارا در
اللن اصفی بودا اس
ب :القاهسۀ تعره  ،رح و قوانینِ الورد ا ارا در بعضی از ال خ ها با قوانین و القررات داخفی کشیورالا
در اهن الورد ،هادآوری اهن نکله یروری اس که اهن القاهسه و تطبیق ،اوالً الح ود به قوانین و آهینناالیههیا
بودا و ظلیاالالکا اال بتشناالهها ،تصوهبناالهها و آراء وظ ت روهه نش ا اس و ثانیاً به ذکیر یمارا
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الواد و تبصراهای قانو و آهینناالهها بسن ا گرده ا و از بحث تطبیقی صرفنهر ا اس ؛ االری که چنانچه
توفیق نصیب گردد ،اه در وهراس های بع ی به اهن الاموعه ایافه ود یمناً در الواردی که در ال خ
اصفی به ال خ دهگری ارجاع ا با  ،القاهسۀ اظلمالی نی در هما ال خ ِ ارجاعی آال ا اس
پ :یماهم پاهانی کلاب ،از جمفه نماهۀ واژاها و اصطحظات تتصصی فارسی که در ترجمیۀ کلیاب الیورد
اسلفادا قرار گرفله اس  ،عنوا قوانین و القررات کشور انگفسلا و العاه ات و القررات بیینالمففیی کیه در
اللن اصفی به آنها ا ارا ا اس  ،و عنوا قوانین و القررات داخفیِ الورد ا ارا در القاهسهها
آورد اللن اصفی کلاب ،سه عف عم ا دا له اس  :در درجۀ نتسی  ،داد فرصی و االکیا القابفیه و
الیتوان بهعنوا هکی از بهلرهن یواهیای هیادگیری
القاهسۀ هر دو زبا به خوانن ا؛ تکنیکی که ب و
زبا اصفی و روش ترجمه ،الورد اسلفادا قرار گیرد نیاز به اهن االر بهوهژا در الورد اللیو برهلانییاهی بیهطیور
اعم ،و اللو ظقوقیِ برهلانیاهی بهطور اخص که دارای پیچی گیهای خاص خود در القاهسه با اللو ظقیوقی
االرهکاهی و اللو کشورهای نهام ظقوقِ نو له الیبا  ،اظساس الیگردد بهعنوا نمونیه ،تأسییه ظقیوقی
اجارا در کشورهای نهام کاالنال و بهوهژا در انگفسلا  ،فوقالعادا اللنوعتر و پیچی اتر از اهنگونیه قراردادهیا
در دهگر کشورها اس بهنحوی که د واری العادیهابی برای هر ه از اهن دا ها گونیه عقی ِ اجیارا ،ظلیی
برای گردآورن گا فرهنگهای ظقوقی نی بهخوبی پی ا اس ارائیۀ یمار زهیادی از العیادیهیای التلفی
برای هر ه از اهن نوع اجاراها و ها واژاهای بسیارِ دهگری که برای آنها تعی اد زهیادی العیادی ارائیه ی ا
اس  ،اسلفاداکنن گا از اهن فرهنگها را به هاد پ کانی الیان ازد که در نستۀ یفابتش خیود لیسیلی از
داروهای التلف را به االی تأثیر هکی از آنها تاوه الیکنن طبعاً اهن اهراد ،فارغ از الواردی اس که بیرای
ه واژا ها اصطحح ،عمحً العادیهای التلففی در زبا فارسی وجود دارد؛ االری که در الاموعۀ ظایر نی
کمابیش بهچشم الیخورد دوالین عف ِ آورد اللن اصفی ،تفتیص آ توسط اهناانب اس که در صیورت
ع م ارائۀ اللنِ خحصه ا ،کار القابفۀ ترجمه با اللن کاال وهراس نهیم را بیرای القابفیهکننی ا الاقی بسییار
د وار و وق گیر الیکرد و باالخرا سوالین دلی  ،تغییرات غیر قاب اجلنابی اس که چا هیای آتیی اهین
کلاب قطعاً بهدنبای دارد و القابفۀ اهن ترجمه را با آنها تقرهباً غیر المکن خواه ساخ
هکی از الهمترهن نکات در البحث هادگیری واژگا تتصصی ،بررسی تفاوت لغیات اللیرادف در هی
زبا اس بر اساس هکی از نهرهههای زبا ناخلی ،واژاهاهی که در ه زبا از آنها تحی عنیوا العیادی
( )synonymsنام بردا الی ود ،در واق و دقیقاً با هم اللرادف نبودا و تفیاوتهیاهی ولیو انی ا بیا هکی هگر
دارن بهعنوا نمونه در زبا عربی ،واژاهای اجبار و اکراا ظاهراً بهعنوا دو لغ همالعنی ناخله الی یون
در ظالی که در بحث های تفصیفی ،تفاوت آنهیا در اهنکیه اولیی اِعمیای فشیار فی هکیی و جسیمی ،و دوالیی
روظی و العنوی اس  ،الشتص الیگردد (در اهن الورد خواننی گا الحلیرم را بیه کلیابی در همیین زالینیه بیا
عنوا "فروق ال ّلغات فی التّمییز بین مفاد الکلمات" ارجاع الینماهم) همین تفاوت غالباً در زبا انگفیسی
الیا واژاهای  duressو  coercionالطرح الی ود در بعضی از الوارد ،دو واژا در واق با هم اللرادف بهنهیر
الیرسن لیکن زالینۀ اسلفادا از آنها اللفاوت اس برای الثای کفمات  illegalو  unlawfulظیاهراً اللیرادف و
هر دو بهالعنای "غیرقانونی" هسلن در ظالی که در قرهب به اتفاق الوارد ،اولی در اللو ظقوق خصوصیی و
دوالی در اللو کیفری کاربرد دارد بعضاً المکن اس زالینۀ کیاربردِ واژگیا اللیرادف ،گونیههیای اللفیاوت
ادبیِ اللن الورد نهر با برای نمونه ،در زبا فارسی کفمات سرق و دزدی (که اولیی از عربیی وارد زبیا
فارسی ا اس ) ظاهراً اللرادفان ولی زالینۀ کاربرد اولی بیشلر در اللیو رسیمی و قیانونی بیودا و دوالیی
بیشلر در زبا عاالیانه کاربرد دا له ،در اللن قوانین و القررات و اظکام الراج قضائی ،اصطحح دزد و دزدی
اصوالً بکار گرفله نمی ود تشرهو تفاوت الییا اهین اصیطحظاتِ اللیرادف ،وظیفیهای اسی کیه بیر عهی ۀ
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فرهنگنوهسا و بهوهژا گردآورن گا فرهنگهای تتصصیی اسی در فرهنیگ ظاییر ،اهین االیر توسیط
ا اس و در بعضی از الوارد دهگر اهناانب در توییوِ برخیی
نوهسن گا اصفی الاموعه بهخوبی رعاه
لغات ،در ظ ّ توا تحش نموداام تا به تشیرهو اهنگونیه تفیاوتهیا ببیردازم بیالعکه ،واژاهیای هیمنو ی
( )homographsدارای االحء هکسا ولی العانی التلففی هسلن برای نمونه ،در الورد واژۀ  legalباه بیه اهین
نکلۀ الهم توجه دا که بعضاً به العنای وص قانونی بود ه قرارداد ،سن ها االثیالهم (در القابی صیف ِ
 )illegalو در بعض دهگر الوارد ،بهالعنای تأسیسی اس کیه ” نا یی از قیانو الوییوعه“ با ی (الثی legal
 estateبهالعنای ظق الالکیلی که در قانو پیشبینی ا ها  legal mortgageبهالعنای عق رهنی که در قانو
تعره
ا اسی ) در برابیر  equitableبیه الفهیومِ ” نا یی از قواعی انصیاف“ (الاننی equitable interests
بهالفهوم ظقوق و الناف نا ی از قواع انصاف) و آورد ِ برابرنهادۀ ” قانونی“ برای  legalدر العنای دوم قطعاً
ذهن خوانن ا را بها لباا به سم الفهوم التال ِ ” غیرقانونی“ النحرف خواه ساخ
در خصوص العادیهای انلتاب ا برای لغات و عناوهنِ الربوط به ظقیوق کشیور انگفسیلا  ،ذکیر اهین
نکله یروری بهنهر الیرس که تا ظ ّ االکا تحش ا اس اهن برابرنهاداها به تأسیسیات ظقیوقی داخفیی
کشورالا ن ده با تا القاهسۀ الیا آنها در ذهن خوانن ا ،به وجوا تشابه و تماه الیا آنها کمی نماهی
اهن االر ل والاً بهالعنای انلتاب عناوهن داخفیِ بهروز و ج ه نیس و المکن اس از عناوهن ق هم نی اسلفادا
ا با بهعنوا نمونه برای دو دادگاا  High Courtو  county courtکه عناوهنی برای دو درجۀ التلفی
دادگااهای ظقوقی با صحظی های وسی تر ها الح ودتر در آ کشوران  ،العادیهای دادگاا ظقوقی هی و
دو پیشیینهاد ی ا اسی ؛ دادگییااهییاهی کییه در گذ ییلههییای نییه چنی ا دور در کشییورالا بییهترتیییب دارای
صحظی های باالتر و پاهینتر در دعاوی ظقوقی بوداان بالعکه در برخی الوارد که بهنهر الییرسی ارائیۀ
العادلی از ظقوق داخفی المکن اس به انحراف ذهن خوانن ا بیانااالی از چنیین کیاری پرهیی ی ا اسی
برای نمونه ،عنوا  magistrateدر ظقوق داخفی کشورالا العادی ظلی نسبلاً ن دهکی ن ارد چرا که اهن افراد
اصوالً قایی ( )judgeنیسلن و صحظیلشا با هیچی از القاالات سیسیلم قضیائی الیا (ظلیی یوراهای ظی
اخلحف) ن ده نیس ؛ بههمین عف بهجای العادیِ "قایی صفو"" ،رئییه دادگیاا بتیش" و االثیالهم ،از
واژۀ صرفاً با االحء فارسیِ " الَایسلرِه " اسلفادا ا اس  ،ها در الورد جرم  burglaryکیه بیهالعنیای ورود
به الف غیر برای ارتکاب هکی از دو جرم سرق ها تااوز اس  ،العادیِ ظلی ن دهکی در ظقیوق کیفیری و
قوانین کشور الا از گذ له تا ظای وجود ن ارد و بههمین عف صرفاً االحء فارسیِ" بِرگفِری" ارائه ا اس
چنین الح ودهلی در همۀ زبا ها و فرهنگها الشاه ا الی ود و االیری نیاگ هر بیودا ،بیه صیواب ن دهی تیر
اس ؛ برای الثای در همین فرهنگ ظقوقی آکسفورد الحظهه الی ود که گردآورن گا فرهنیگ ،بیهعفی
ع م هافلن العادی ظقوقی ن دهکی در ظقوق انگفسلا برای عق اسحالیِ "اسلصناع" ،صرفاً کلابی انگفیسیی
واژا ( )istisna’aرا ارائه و آ را تعره نموداان و در الورد واژۀ "ربا" نی بهدلی المنوع نبیود اخیذ بهیرا
( )interestاز وامگیرن گا در ظقوق آ کشور ،صرفاً از کلاب انگفیسی آ (( ribaرجوع ود بیه الی خ ِ
اه بعضاً اهین اهیراد وارد یود کیه پیه باهی
 ))alternative finance arrangementsاسلفادا ا اس
گف بهعف آنکه تقرهباً هیچی از لغات و اصطحظات ظقوقی در کشورهای انگفیسییزبیا و کشیورهای
فارسیزبا دارای الفاهیم ظقوقی هکسانی نیسلن  ،در الورد همۀ واژاها باهسلی از همین یوا بهرا گرف  ،در
ظالی که النهور از اهن بحث ،اقفی بسیار الح ودی از کفمات الاننی نمونیههیای هاد ی ا اسی کیه آورد
العادیهای فارسی ها انگفیسی الیتوان ذهن خوانن ا را از الفهوم اصفی واژا کاالحً النحرف سازد در بسییاری
از الوارد ،بهواسطۀ تفاوت تعره ظقوقیِ ه عنوا در ظقیوق دو کشیور ،تیحش ی ا تیا العیادی فارسیی
اللفاوتی انلتاب ود که المکن نگرده ا اس در بحث انیواع یرک هیا ،الیثحً العیادی اصیطحح limited
 companyدر قرهب به اتفاق فرهنگهای ظقوقی " ،رک با السئولی الح ود" قیی گردهی ااسی کیه بیا
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تعره اهن نوع از رک ها آناا در نهام ظقوقی انگفسلا اللفاوت اس زهرا سرالاهۀ آنها الیتوان به سیهام
تقسیم ود و بنا بر اهن با تعره اهنگونه رک ها در ظقوق داخفی کشورالا هکسا نیس  ،لییکن بناچیار
در الاموعۀ ظایر نی العادیِ " رک با السئولی الح ود " انلتاب ا اس
العادیسازی ها نوواژاآوری ( )coinageبرای لغاتی که در فرهنگهای ظقوقیِ الوجود ،ها اصیوالً وجیود
ن ارد ها در صورت وجود ،العادیهای الناسبی برای آنها پیشنهاد نش ا و ها العادیهیای پیشنهاد ی ا بیهلحیا
تع اد کفمات ،اللناسب با واژۀ الب اء نیس  ،د واری دهگری اس که بر الشکحت دهگر الیاف اه (الیثحً در
الواردی برای ه ت واژا ،العادیِ دو ها چن کفمهای ،و ها ظلی ه جمفیه آوردا ی ا اسی )؛ االیری کیه
اللأسفانه با آنکه نیازالن ع م و ارادۀ گروهی بودا و از عه ۀ ه ها چن نفر بهطیور پراکنی ا سیاخله نیسی ،
لیکن تاکنو فکری در الورد آ نش ا اس قطعاً نمیتوا انلهیار انایام اهین الهیم را از فرهنگسیلا ادب و
زبا فارسی دا چرا که اهن کار نیازالن ه تیم ص در ص ظقوقی اس که دغ غیهای جی سیاخ و
ارائۀ العادیهای ظقوقی ن ا له با نمونههاهی که در اهن فرهنگ ،کار العادیسازی صورت گرفله اس را
الیتوا در اصطحظات  acceptance supra protestو  nomologyو  dominant tenamentالحظهیه نمیود
در الورد قاع ۀ تعادیِ تع اد کفمات زبا اصفی و العادی آنها ذکر اهن نکله یروری اسی کیه بعضیاً المکین
اسیی عکییه اهیین قاعیی ا اتفییاق بیافلیی بییرای نمونییه ،العییادی واژاهییای ،transfer ،divert ،reasonable
 peace ،harassmentو  circumstancesکه همگی ت واژاان در بسیاری از الوارد در زبا فارسی بهترتیب
بهصورت واژاهای ترکیبیِ "العقوی و اللعارف"" ،دخ و تصرف"" ،نق و انلقای"" ،آزار و اذه "" ،نهیم
و آراالش" ،و " راهط و اویاع و اظوای" ترجمه الی ون و اهن االر ،نهتنها خحف قاع ا نیس بفکیه اتفاقیاً
بهلحا الطابق با عرف ستنوری و نگارش ،درس الوافق قواع ادبی فارسی اس
در خصوص ترکیب ظاهری کار اعم از نحوۀ نگارش ،تاهپ ،و عحال گیذاریهیا یاه بیرای ع هی ا
خوانن ا دانسلن اهنکه همۀ اهن الوارد غیر از صفحهآراهی که زظم آ بر عه ۀ انلشارات الحلرم طرح نوهن
ان هشه بودا اس  ،توسط اللرجم بهعم آال ا با کمی غیر عیادی بیهنهیر برسی لییکن در واقی بیههمیین
صورت بودا اس عف اصفی اهن االر هم – نه خ ای ناخواسله ع م اطمینیا بیه ع هی ا آ الهسسیه (کیه
اساساً په از پاها اهن کار بود که الذاکرا برای چا اثر با اهشا بهعم آالی ) -بفکیه وسواسیی اسی کیه
تصاً در الورد وهراهش اثر دارم هموارا بر اهن باور بوداام که هکی از الهمترهن عواال در جاذبۀ ه اثر و
باال برد سرع جذب الطالب (بهوهژا آثار تتصصی ر لههای عفوم انسانی که د واریهای خاص خود را
در الطالعییه بییههمییراا دارنیی ) روانیییِ جمییحت و عبییارات آ اسیی ؛ االییری کییه قسییم الهمییی از آ بییه
عحال گذاریها و یوۀ نگارش کار باز الیگردد اهن االر بهوهژا در الورد ترجمۀ آثار کیه طبیعلیاً همیراا بیا
ی آ اسی  ،نمیود و اهمیی بیشیلری پیی ا
د واریهاهی در انلقای الفاهیم اللنِ اصفی و هم الیا ظفی روانی ِ
الیکن باه بههاد دا له با یم که اص و الحا اساسی در روانی ه اثر ،آ اس که الطالعهکننی ا بیرای
خوان لغات ،جمحت و عبارات ی ج برای تعمق بیشلر در خصیوص الطفیب الیورد نهیر نوهسین ا ی نیازالنی
بازگش و قرائ الا ّد اللن نبا و اهن االر ظاص نتواهی ی الگیر بیا رعاهی آداب ظیاهری نگیارش؛
االری که در الورد آثار عموالی و ادبی ،توسط وهراسلارا عموالی قطعاً نی اس لییکن در رابطیه بیا آثیار
تتصصی الانن آثار ظقوقی ،هیچکه بهلر و آسا تر از ارائهکنن ۀ آنها با کمی هی وهراسیلار الیرتبط بیا
ر لۀ الورد نهر نمیتوان بهلر ،سره تر و آسا تیر بیه اهین هی ف دسی هابی اهین هی ف بعضیاً بیا انلتیاب
(برای نمونه باه ظ اکثر تحش بهعمی آهی تیا برابرنهیادۀ هی واژا،
العادیهای الناسب ظاص خواه
ترجیحاً ه واژا با ؛ الثحً العادی اصطحح  intestateدر اهن کار بهجیای فاقی وصیی هیا بی و وصیی ،
"بحوصی " انلتاب ا اس ) و در برخی الوارد نی با اسلفادا از نیمفاصیفه ( )half-spaceبیه اهین القصیود
ن ده تر ااهم (بیرای نمونیه ترکییبِ "الفی الیذکور ثبی ی ا اسی " المکین اسی در فارسیی ،هیم
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بهصورت ترکیب وصفی و هم بهصورت ترکیبی با فع الاهوی قرائ ود لیکن چنانچه کفمات اوی و دوم
ا اسی " ارائیه گیردد ،خواننی ا آ را بی و تردهی بیا
با اسلفادا از نیمفاصفه به ک "الف الذکور ثب
العنای وصفی قرائ نمودا و الابور به بازگش به عبارت و قرائ الا د آ نتواه بود) غیرض از طیرح
اهن الوارد ،عحوا بر توصیۀ آنها به نوهسن گا و اللرجمین الحلرم ،اوالً پوز ی اس که باه در الورد العاهب
و کاسلیهای کار بهلحا کفی و بهدلی ع م الهارت اهناانب در اناام اهن کارِ فنّیی از خواننی گا ع هی
خواسله ود ،و ثانیاً ذکیر نقیصیۀ نبیود تتصیص وهراسیلاری در الیورد تألیفیات و ترجمیههیا در بسییاری از
ر لههای عفوم انسانی و به وهژا ر لۀ ظقوق اس  :وهراسلارِ ه اثیر ظقیوقی باهی بیا ظی اقفی از اطحعیات
ظقوقی آ ناهی دا له با تشتیص اهنکه رف چنین نقیصهای ،با رااان ازی ر یلۀ تتصصیی در اهین زالینیه
االکا پذهر خواه بود ها برگ اری کارگااها و دوراهای آالوز ی و ها دهگر طرقِ المکن ،از عه ۀ اهناانیب
خارج اس آنچه که بهنهر الن الیرس  ،وجود اهن خحء در غالب آثار ظقوقی النلشرا در کشیور الیا اسی
که باه بهگونهای بر طرف گردد و بار اهن کار از دوش الهلفین و اللرجمین بردا له ود
باه پذهرف که فرهنگهای واژا به واژۀ ظقوقی الوجود در بازار کلاب عفیرغم تماالی تحشهیای قابی
سلاهشی که گردآورن گا آنها از گذ له تا ظای برای ارائۀ النابعی کاال و کیمنقیص بیهعمی آورداانی تیا
الاموعههای الفی ی را در اخلیار دانشاوها و الحققین قرار دهن  ،اللأسفانه کاال نبودا و ها در الورد برخیی
از اصطحظات ،الراجعهکنن ا را با سردرگمی برای انلتاب العیادی الناسیب از الییا انبا یلی از برابرنهیاداهیا
روبرو الیکن ارائۀ تع اد زهادی از العادیها و العانی فارسی برای بسیاری از واژگا ظقوقی الیتوانی بی هن
عفّ با که هر ه از گردآورن گا فرهنگهای ظقوقی ،فرهنگهای النلشر ۀ قبفی را الیورد اسیلفادا
قرار دادا و ی ب و بررسی دقیق صح ها ع م صح العادیهای ارائه ا ی ه ها چن العادی به هر ه از
واژاهای آنها اف وداان ؛ االری که الیتوا با الطالعۀ بعضی از فرهنگها و الشاه ۀ جمحت و عبیارات کیاالحً
هکسا در تعره برخی واژا ها الحظهه نمود اهن الوارد ،همه و همه الشکفی اس که باهی دهیر هیا زود راا
ظفّی برای آ ان هشی ا ود همه با هم باه کم کنییم تیا فرهنیگ ظقیوقی جیاالعی کیه در یأ جاالعیۀ
ظقوقی کشورالا با ت وهن و ارائه گردد هکی از رااهای رسی بیه اهین هی ف ،تشیکی کارگروههیای
تتصصی در الحیطهای عفمی و از الیا دس ان رکارا ترجمۀ اللو ظقوقی ،ب هن النهور و با هی ف ارائیۀ
العادیهای ج ه برای واژاهاهی اس که جای آ ها در فرهنگهای الوجود خالی بیودا و هیا بیهتی رهج بیه
جم واژاهای ظقوقی ایافه الی یود؛ االیری کیه همانگونیه کیه فوقیاً ا یارا ی  ،از عهی ۀ نهادهیاهی الثی
فرهنگسلا ادب و زبا فارسی قطعاً خارج اس و باه در الحیطهیای عفمیی و پژوهشیی ،فرهنگسیلا هیای
تتصصی بههمین النهور تشکی ود اهن انلهیار کیه در آهنی ۀ ن دهی در دانشیگااهیای کشیور الیا ر یلۀ
فرهنگنوهسی تتصصی ( )specialized lexicographyداهر ا و جوابگوی نیاز البرم الحیطهای عفمیی و
اه توق واق بینانهای نبا ؛ لیکن تشکی و رااان ازی کارگرواهیای تتصصییِ هیاد ی ا
دانشگاهی با
قطعاً ق م نتسلینِ اهن راا پر زظم ولی دس هافلنی خواه بود
هکی دهگر از الشکحت الوجود ،تفاوت العناهیِ بسییاری از اصیطحظات ظقیوقی در کشیورهای التلفی
انگفیسیزبا اس غالب فرهنگهای ظقوقی انگفیسی ی فارسی الوجود ،الربوط به هکی از دو کشور اصیفی
نهام کاالنال بودا و بنا بیر اهین ،هیا بیشیلر الربیوط بیه اللیو و اصیطحظات االرهکیاهیانی هیا برهلانییاهی باهی
الاموعهای تففیق ا از واژگا ظقوقی همۀ اهن کشورها ت وهن ود تا اوالً اسلفاداکنن گا  ،بیرای هیافلن
العنای واژا ها اصطحح الورد نهر خود الابور به الراجعیه بیه فرهنیگهیای التلفی نبا ین و ثانییاً در همیا
فرهنگ جاال  ،الشتص ود که لغ ها اصطحح الیورد بحیث ،االرهکیاهی هیا برهلانییاهی هیا اسی و ثالثیاً
چنانچه واژا ای در همۀ اهن کشورها الورد اسلفادا بودا ولی در هر ه از آنها العانی و کاربردهای اللفیاوتی
دارد (همانگونه که در الورد تع اد قاب الحظههای از لغات ،اهنگونه اس ) ،اهن تفاوت نیی الشیتص گیردد
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عحوا بر اهن و با تأکی الا ّد بر نیاز به گردآوری چنین الاموعهای برای دانشاوها و الحققین و اللیرجمین
و افراد دهگری که نیازالن فرهنگ جاال ظقوقی الیبا ن  ،به نهر الیرس االروزا وق آ رسی ا اسی کیه
بهدلی تتصصیی ی زالینیههیای الطالعیاتی ،تح یی جی ّی بیرای گیردآوری فرهنیگهیای زهرالاموعیۀ
ر لههای اصفی ()single-field dictionaryی بهالعنای فرهنگهاهی که هر ه اخلصاصاً الربوط بیه هکیی از
ر لههای تتصصی ظقوقی الانن فرهنگ ظقوق ال نی ،ظقوق کیفری ،ظقوق تاارت ،ظقیوق بیینالمفی و
با  -و ظلی فرهنگهای تتصصیتر ( )sub-field dictionaryالانن فرهنگ ظقوق تاارت بینالمف ،
ظقوق بیمه ،ظقوق کار و بهعم آه اهن االر کم خواه کرد تا هم کسانی کیه تنهیا در هکیی از اهین
زالینهها به فعالی و تحقیق الشغویان  ،از الراجعه به الاموعهای ثقی و پرظام بینیاز یون و ثانییاً فرهنیگ
ر لۀ تتصصی الربوطه تا ظ ّ االکا جاال و کاال با طبعاً در زهرگیرواهیاهی الاننی ظقیوق خصوصیی و
ظقوق کیفری بهدلی آنکه ظقوق کشور الا در اهن دو ر له ،الالحاله با زبا عربی در هم آالیتله اس اه
سه زبانه بود فرهنگ ،الفی تر و کارگشاتر با
اثر ظایر به الاموعۀ آثار ظقوقی الرج در رابطه با نهام ظقیوقی کیاالنال
در پاها االی وارم ایافه
به آ ناهی هر چه بیشلر با قواع و القررات اهن کشورها کم نمودا و در الباظث ظقوق تطبیقیِ الطیرح در
الحیطهای عفمی -پژوهشی الورد اسلفادا قرارگیرد همانن همۀ دهگیر تیحشهیا و تاربیههیای قبفیی بیرای
ترجمه اللو  -بهوهژا برگردا آثار الربوط به نهام ظقوقی کشورهای انگفیسیزبیا کیه دارای تفیاوتهیای
اساسی با نهام ظقوقی کشورالا الیبا ن  -اثر ظایر نی قطعاً نمیتوان ال عی نبیودِ عییب و کاسیلی با ی
ا ،رعاه االان نسب به اللنِ تفتیص ا اس تفتیص الیلن اصیفی ،نلیایۀ
آنچه که سعی در اناام آ
سالیا اللمادی ت رهه و ترجمه اللو ظقوقی بهزبا انگفیسی و تحقیق در نهیام کیاالنال بیودا اسی بیرای
نمونه بهنهر رسی القاهسهای که الهلفین ،بعضاً الیا ظقوق انگفسیلا و اسیکاتفن انایام داداانی بیرای غالیب
اسلفاداکنن گا اهرانی ،کاربرد خاصی ن ا له با ها در برخی الوارد ،عناوهن الواد قانونی در انگفسلا کیه
تنها برای وکحی آ کشور با هما عنیوا ِ یناخله ی ا کیاربرد دارد ،هیا بعضیی از نهادهیاهی کیه در نهیام
دادگسلری آ کشور از ال تها پیش جای خود را به الراج دهگری داداان  ،در تفتییص اثیر ظیذف ی ا
اس همچنین الوارد بسیار زهادی از اصطحظات الربوط به القررات الالیاتی آ کشور که المکن اس بیرای
غالب الراجعهکنن گا اهرانی ،فاق اسلفادۀ خاصی با نی کحً ظذف گرده ا اس در عوض و بیا کاسیله
ظام کلاب ،با توییحاتِ ارائه ا در الورد بعضی از ال خ ها ،بهوهژا لغات و اصطحظاتی که بهنهیر
الیرس توییو نوهسن گا اصفی کاالحً گوها و رو ن نبا  ،تحش ا اس تا خیحءهیای اظلمیالیِ الیلن
اصفی برای خوانن ۀ اهرانی تا ظ ّ االکا برطرف گردد بههر تق هر و با وجود همۀ تحشهاهی کیه بیرای هیر
چه کاال تر بود کار بهعم آال ا اس ادعای فق ا عیب و نقص ،السفماً ادعای گ افی خواهی بیود اهین
االر بهوهژا در القاهسههاهی که با قوانین و القررات اهیرا بیهتنهیاهی توسیط خیود اهناانیب صیورت گرفلیه و
بهدلی ییق وق  ،االکا الساع ت ه تیم کمکی وجود ن ا له اس قطعاً نمود بیشلری خواهی دا ی و
بنا بر اهن از همۀ ع ه انی که به اهن اثر الراجعه الینماهنی الییخیواهم کیه بیرای کمی بیه رفی نیواقص در
چا های بع ی ،آ را با ده نقّادانه الطالعه نمودا و اهرادات کار را به اهناانب تذکر دهنی رفی نقیاهص و
ال هو پیشنهادات ،تذکرات و نق های اهن ع ه ا خواه بود
تکمی اثر در وهراس های آتی ،ب و
در پاها فرص را الغلنم مردا ،از الهسسۀ انلشاراتی و فرهنگی طرح نوهن ان هشه و بیهوهیژا دوسی بسییار
ع ه م جناب آقای الحم فرجی بهخاطر چا اثر تشکر الینماهم
حمید هاشمبیکی
دی ماه 1397

الق الۀ نا ر
واژاناالهایکه وهراس نهم آ را در پییش روی دارهی توسیط تییم برجسیلهای از ظقوقی انا دانشیگاهی و
الارّب کشور انگفسلا بهر لۀ تحرهر در آال ا اس تأکی اصفی نوهسین گا کلیاب بیر زبیا روا و قابی
فهم از ه سو و توییو الفاهیم د وار ظقوقی از طرهق ارائۀ الثایهای الفموس از سیوی دهگیر بیودا اسی
الهلفین بهعحوا الوفق اان تا با اسلفادا از ارجاعات فراوانی که در لغات التل کلاب به واژاهای الیرتبط
صورت گرفله اس  ،تصوهر رو ن و گوهاهی از پیچی گیهای نهام ظقوقی آ کشور را ارائه نماهن العرفی
الناب ظقوقی که االروزا در اهنلرن قاب دسلیابی اس وهژگی الهم دهگر اهن وهراس ج ه اس
ترجمۀ کلاب با ه ف رف نیازهای سه گروا اصفی از خوانن گا صورت گرفله اس :
 دانشاوها در تماالی القاط ر لۀ ظقوق که نیازالن الرجعی قاب وثیوق و کاالی در ارتبیاط بیا الفیاهیم و
اصطحظات ظقوقی کشورهای نهام ظقوق کاالنال و تفاوتهای خاص نهادهای ظقوقی اهن کشورها در
القاهسه با نهام ظقوق نو له الیبا ن ؛
 فارغ اللحصیح القط کار ناسی ر لۀ ظقیوق کیه تصیمیم بیه اداالیۀ تحصیی و یرک در آزالیو هیای
ورودی کار ناسی ار و دکلرا در هر ه از گراهشهای اهن ر له را دارن ؛
 افرادی که الاه به هادگیری روشهای اصولی ترجمۀ اللو ظقوقی الیبا ن
هر ه از ال خ های کلاب ،با تعره رو نی از واژا (ها واژگا ) الیورد نهیر آغیاز ی ا اسی کیه در
اغفب الوارد ،توییو ها تشرهو کاال تری از الفاهیمِ الورد تعره را در پی دارد اللرجم با اسیلفادا از تاربیۀ
طوالنیال ت خود در ت رهه ،تحقیق و ترجمۀ اللو ظقوقی بهزبا انگفیسی ،الوفق به ارائۀ برگردا روانیی
از اللن اصفی ا اس و توییحات الفی وی در الورد برخی از واژاها بهالثابه کحس درسی برای هادگیری
قواع ترجمه ،تفاوتهای ظره الیا واژگا اللرادف ،و تقسیمبن یهاهی اس کیه در الیلن اصیفی کلیاب
نیازی به ذکر آنها برای خوانن ۀ انگفیسیزبا ده ا نش ا اس
ارجاع خوانن گا به قوانین و القررات داخفی با ذکر مارۀ الواد الربوط توسیط اللیرجم بیهالنهیور طیرح
بحثهای ظقوق تطبیقی در الواردی صورت گرفله که بهوهژا الرتبط با الوییوع تشیتیص دادا ی ا اسی
اهن االر بهخصوص برای دانشاوها ر لۀ ظقوق در ارائۀ القاالت پژوهشی ،بسییار ارز یمن و قابی اسیلفادا
اس و باالخرا اهنکه یماهم انلهاهی ،اال نماهۀ فارسیِ کفییۀ اصیطحظات ظقیوقیِ بکیار رفلیه در ترجمیۀ
کلاب ،لیسیلی از کفییه قیوانین و القیررات الیورد ا یارا در الیلن اصیفی ی اعیم از قیوانین داخفیی انگفسیلا و
العاه ات و القررات بینالمففی ی و فهرس کاالفی از قوانین و القررات داخفی که توسط اللرجم و در انلهیای
ترجمۀ بسیاری از واژاها جه القاهسۀ تعاره و نهادهای ظقوقی کشورالا با ه کشور اروپاهی و الطالعۀ
نقاط قوت و یع هر ه ارائه گرده ا اس از وهژگیهای دهگر اهن اثر به مار الیرود االیی آنکیه اثیر
اسلع ادهای عفمی جاالعۀ ظقوقی ا کشیور ع ه الیا
ظایر در کنار دهگر اثار نا ر به هر چه کوفاتر
کم نماه
انتشارات طرح نوین اندیشه

A.a
A

abandonment n. 1. The act of giving up a legal right, particularly a right of
ownership of property. Property that has been abandoned is res nullius, and a person
taking possession of it therefore acquires a lawful title. An item is regarded as
abandoned when it can be established that the original owner has discarded it and is
indifferent as to what becomes of it. 2. In civil litigation, the relinquishing of the
whole or part of the claim made in an action or of an appeal. Any claim is now
considered to be abandoned once a *notice of discontinuance is served, under Part
38 of the *Civil Procedure Rules. 3. The offence of a parent or guardian leaving a
child under the age of 16 to its fate. The court may allow a child to be adopted
without the consent of its parents if they are guilty of abandonment.

 ترک حضانت طفل، ترک فرزند.3  ترک دعوی، استرداد دعوی.2  انصراف، اعراض.1

 مـال، مـالی کـه از آن اعـراض شـود. به ویژه حق مالکیت اموال، ـ صرفنظر کردن از یک حق قانونی1
 شخصی که آن را تصرف کند مالک قانونی مـال شـناخته خواهـد،بالصاحب تلقی شده و بههمین علت

 آنها، اموال هنگامی بهعنوان مالِ اعراضشده شناخته میشوند که بتوان ثابت کرد مالک اصلی.شد
 استرداد تمام یا بخشـی از، ـ در دعاوی حقوقی2 .را رها کرده و در مورد سرنوشت آنها بیاعتنا است
 *مجموعـه قواعـد38  در حال حاضر و بهموجـب بخـش.خواستۀ مطروحه در دعوای بدوی یا تجدیدنظر
3 . ثبت *اعالم ترک دعوی از سوی خواهان بهمعنای استرداد آن خواهد بـود،]دادرسی مدنی [انگلستان
 در صـورت اثبـات. ساله در رها نمودن طفل به حال خـود16 ـ جرمِ یکی از والدین یا قیم طفلِ کمتر از
. اجازۀ فرزندخواندگی او را به دیگران بدهد، دادگاه میتواند بدون رضایت والدین،جرمِ ترک فرزند

/ 1370  قانون تآسیس سازمان جمعآوری و فروش امووا تمیییو3 ؛ م.م. ق178  و28 ،23  م م: ـ مقایسه کنید با1[
؛ م1375 .ا.م. ق633  م: ـ مقایسه کنید با3 / 1392 .ک.د.آ. ق16 ؛ م1379 .م.د.آ. ق107  م: ـ مقایسه کنید با2
 قانون حمایت از کودکان و8 ؛ بند د ماده1370  قانون تخیفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجی و شناسنامه3
]1392 نوجوانان ب سرپرست و بدسرپرست
abatement n. 1. (of debts) The proportionate reduction in the payment of debts that
takes place if a person's assets are insufficient to settle with his creditors in full. 2.
(of legacies) The reduction or cancellation of legacies when a solvent estate is
insufficient to cover all the legacies provided for in the will or on intestacy after the
payment of the deceased’s debt. For example, A’s estate may comprise a painting,
£3,000 in his saving account, and £7,000 in other money; there are debts of £1,000
but his will leaves the painting to B, £5,000 from the saving account to C, £8,000 to
D, and £2,000 to E. B will receive the painting, C’s demonstrative legacy abates to
£3,000, and after the debts are paid from the remaining £7,000, D’s and E’s general
legacies abate proportionately, to £4,800 and £1,200 respectively. When annuities
are given by the will, the general rule is that they are valued at the date of the
testator’s death, then abate proportionately in accordance with that valuation, and
each annuitant receives the abated sum. All these rules are subject to any contrary
intention being expressed in the will. 3. (in land law) Any reduction or cancellation
of money payable. For example a lease may provide for an abatement of rent in
certain circumstances, e.g. if the building is destroyed by fire and a purchaser of
land may claim an abatement of the price if the seller can prove his ownership of
only part of the land he contracted to sell. 4. (of nuisances) The termination,
removal, or destruction of a *nuisance. A person injured by a nuisance has a right to
abate it. In doing so, he must not do more damage than is necessary and, if removal
of the nuisance requires entry on to the property from which it emanates, he may
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have to give notice to the wrongdoer. A local authority can issue an abatement
notice to control statutory nuisances. 5. (of proceedings) The termination of civil
proceedings by operation of law, caused by a change of interest or status (e.g.
bankruptcy or death) of one of the parties after start but before the completion of the
proceedings. In modern practice any change of interest or status of the parties does
not affect the validity of the proceedings, provided that the cause of action survives.

 .1تعدیل بدهی ،کاهش بدهی  .2تعدیل موصیبه  . 3کاهش عوض ،انتفاء پرداخت عوض  .4رفع
مزاحمت ،توقف مزاحمت  .5توقف دعوی

! ـ (در بدهیها) کاهش متناسب در پرداخت بدهیها .این امر زمانی اتفاق مـیافتـد کـه دارایـیهـای
شخص ،کافی برای تسویۀ کامل مطالبات بستانکاران نباشد 2 .ـ (در وصیت اموال منقول) کاهش یا
انتفاء وصیت یا ارث در هنگامی که ماترکِ فردِ غیر بدهکار ،برای اجرای تمـامی وصـیتهـای او کـافی
نباشد ،و یا پس از پرداخت بدهیهای متوفی در صورتی کـه وصـیتی موجـود نباشـد .بـهعنـوان مثـال،
ماترکِ « »Aممکن است شامل یک تابلوی نقاشی 3000 ،پونـد در حسـاب پـسانـداز ،و  7000پونـد
وجوه دیگر باشد؛ متوفی بدهیهایی نیز به مبلغ  1000پوند دارد .لـیکن در وصـیت او آمـده اسـت کـه
تابلوی نقاشی متعلق به « 5000 ،»Bپوند از حساب پسانداز متعلق به « 8000 ،»Cپوند متعلـق بـه
« ،»Dو  2000پوند متعلق به « »Eباشد :تابلوی نقاشی متعلق به « »Bخواهد بـود ،وصـیت بـه وجـوه
معین بهنفع « »Cبـه  3000پونـد کـاهش یافتـه ،و پـس از پرداخـت بـدهیهـا از محـل  7000پونـدِ
باقیمانده ،وصیتهای کلی بهنفع « »Dو « »Eبهترتیب به  4800و  1200پوند کاهش خواهـد یافـت.
هنگامی که مقرّری ساالنهای در وصیت پیشبینی شده باشد ،قاعدۀ کلی آن است کـه بـهتـاری فـوت
موصی ارزیابی شده و سپس بهنسبت و مطابق با ارزیابیِ بـهعمـلآمـده ،گـاهش یافتـه و هـر یـک از
مقرّریبگیران ،مبلغ کاهشیافتۀ خود را دریافت خواهد کرد .اعمال همۀ این قواعد ،منوط به فقـد هـر
گونه قصد مخالف در وصیتنامه خواهد بود 3 .ـ (در حقوق اراضی و امالک) هر گونه کاهش مبالغ یا
انتفاء پرداخت آنها .بهعنوان نمونه در قرارداد اجاره ممکن است پیشبینی شده باشد کـه در شـرایط
خاص ـ مثالً چنانچه ساختمان بر اثر آتشسوزی ویران شود ـ پرداخت اجارهبها منتفی گردد؛ یـا در عقـد
بیع در صورتی که فروشنده ،تنها بتواند مالکیت خود را نسبت به بخشی از ملکِ مـورد معاملـه اثبـات
نماید ،خریدار میتواند مدعی و خواهان کـاهش ثمـن گـردد 4 .ـ (در مزاحمـتهـا) توقـف ،رفـع یـا
جلوگیری از ادامه *مزاحمت .کسی که بهواسطۀ مزاحمت ،دچار صدمه و خسارت شود حق ممانعت از
آن را خواهد داشت .در انجام این کار ،وی نباید خسارتی بیش از آنچـه کـه ضـروری اسـت وارد سـازد و
چنانچه رفع مزاحمت ،مستلزم ورود به ملکِ منشاء ایجاد آن باشد ممکن است اخطار به فرد خطاکار،
ضرورت پیدا کند .مراجع محلی میتوانند نسبت به صدور اخطاریه بهمنظور کنترل و رفع مزاحمتهـای
پیشبینی شده در قانون اقدام نمایند 5 .ـ (در رسیدگیهای قضائی) خاتمۀ رسیدگی حقوقی به حکـم
قانون و در اثر تغییر منافع یا وضعیت یکی از اطراف دعوی (مثل ورشکستگی یا فوت) پس از آغـاز و
قبل از تکمیل رسیدگی .در رویۀ مدرن ،هر نوع تغییر در منافع یـا وضـعیت طـرفین ،بـر اعتبـار جریـان
رسیدگی بیتأثیر است مشروط بر آنکه سبب طرح دعوی هنوز بهقوت خود باقی باشد.

[ 1و  2ـ مقایسه کنید با :م  226ق.ا.ح 3 / 1319 .ـ مقایسه کنید بوا :م م  422الو  437و م  483ق.م.؛ بنود 2
ماده  12ق.ر.م.م1356 .؛ بند  3ماده  6ق.ر.م.م 4 / 1362 .ـ مقایسه کنیود بوا :م  20قوانون شودرداری 1334؛ م م
 160 ،159و  174ق.آ.د.م 5 / 1379 .ـ مقایسه کنید با :م  105ق.آ.د.م]1379 .
abduction n. Wrongfully taking away or detaining another person, usually by force
or fraud. See CHILD ABDUCTION; FALSE IMPRISONMENT; KIDNAPPING.

ربودن اشخاص ،آدمربایی
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A /  توضیحات و مقایسهها،فرهنگ

 ربودن.ک. ر. معموالً بـا توسـل بـه زور یـا فریـب،بردن غیرقانونی شخص دیگری با خود یا حبس وی
.اطفال؛ محبدس نمدن غیرقاندنی؛ آنمربایی

]1375 .ا.م. ق621  م:[مقایسه کنید با

abet vb. See AID AND ABET.
ABH See

ACTUAL BODILY HARM.

. معاونت بالفعل نر ارتکاب جرم.ک.معاونت عملیِ ساده ر
 آسیب بدنی واقعی،صدمه جسمی بالفعل

ab initio [Latin] From the beginning. If a contract is void (say for *mistake) ab
initio, this has the consequence that no innocent third parties can acquire rights
under any subsequent contract.

 کاشف، ابتدا به ساکن،از اصل

ِ  نتیجتاً هیچ شـخص ثالـ،) چنانچه قراردادی از اصل باطل باشد (مثالً بهواسطۀ اشتباه.[التین] از ابتدا
. صاحب حقی گردد،بیتقصیری نیز نمیتواند بهموجب قراردادهای متعاقب

].م. ق217  و212 ،195  م م:[مقایسه کنید با

ab intestate [Latin: from an intestate] Describing an inheritance from someone
who dies without leaving a valid will.

ماترک بالوصیت

 از شخص فاقد وصیت] عنوانی در توصیف ماترک فردی که بدون بـاقی گذاشـتن وصـیتنامـۀ:[التین
.معتبر فوت شده باشد
abortion n. The removal of an embryo or foetus from the uterus at a stage in the
pregnancy when it is deemed incapable of independent survival. Under the Offences
Against the Person Act 1861 (s 58) abortion is a criminal offence unless carried out
in accordance with the provisions of the Abortion Act 1967, which sets out the
grounds upon which a termination is legal (s 1). Generally a termination is lawful if
the pregnancy has not exceeded 24 weeks and if the continuance of the pregnancy
would involve a greater risk to the physical or mental health of the pregnant woman
than having an abortion. In some circumstances a termination is permitted after 24
weeks, for example if there is a substantial risk that the child if born would be
seriously handicapped or if the continuance of the pregnancy would involve grave
permanent injury to the physical or mental health of the pregnant woman. A husband
cannot prevent his wife having a legal abortion if she so wishes. Compare CHILD
DESTRUCTION.
 کورتاژ، اسقاط جنین،سقط جنین

خارج کردن نطفه یا جنین از رحم در مرحلهای از بارداری که علیالقاعده قـادر بـه ادامـه حیـات مسـتقل
 قانون جرایم علیه اشخاص [انگلستان] سقط جنین بـهعنـوان تخلفـی کیفـری58  بهموجب ماده.نباشد
1  صورت گرفته باشد که در ماده1967 شناخته میشود مگر آنکه مطابق با مقررات قانون سقط جنین
 بهطور کلی سقط جنـین در صـورتی جنبـۀ قـانونی. شرایط قانونی بودن سقط مشخص گردیده است،آن
 هفته بطول نیانجامیده و خطر ادامۀ بارداری بهلحاظ جسمی یا روحـی بـرای24 دارد که بارداری بیش از
 هفتـه نیـز داده24  اجـازۀ سـقط پـس از، در بعضی از شرایط.زن باردار بیش از ریسک سقط جنین باشد
ً شـدیدا،میشود؛ بهعنوان نمونه در صورتی که خطری جدّی وجود داشته باشد که طفـل در صـورت تولـد

absconding
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 مستلزم ورود صدمۀ شدید و دائمِ جسـمی یـا روحـی بـه زن بـاردار،عقبافتاده بوده و یا ادامۀ بارداری
. همسر وی نمـیتوانـد مـانع از ایـن عمـل شـود، مایل به سقط جنین قانونی باشد، چنانچه زن.باشد
.مقایسه شود با سقط طفلِ متدلدنشده

624  الو622 ؛ م م1392 .ا.م. ق721  الو716  و،306 ؛ م م1384  ماده واحوده قوانون سوقر درموان:[مقایسه کنید با
]1375 .ا.م.ق
absconding n. The failure of a person to surrender to the custody of a court in
order to avoid legal proceedings. See also SURRENDER TO CUSTODY.
گریز از محاکمه

.خودداری فرد از معرفی و تسلیم خود به دادگـاه بـهمنظـور جلـوگیری از طـی مراحـل قـانونی دادرسـی
. تسلیم و حضدر نر مرجع قاندنی.ک.همچنین ر

]1392 .ک.د.آ. ق238  و217 ،188 ،184 ،،96 ،90 ،78 ،77 ،45 ،44 ؛ م م1375 .ا.م. ق547  م:[مقایسه کنید با

absence n. (in court procedure) The nonappearance of a party to litigation or a
person summoned to attend as a witness. Part 39 of the *Civil Procedure Rules sets
out the consequences of a party’s failure to attend the trial in civil proceedings. In
criminal proceedings a summary trial may take place in the absence of the accused
or in the absence of the prosecutor.
ِ غیبت از دادرس
ی حقوقی

39  بخش.(در آیین دادرسی دادگاهها) عدم حضور یکی از اطراف دعوی یا فردِ احضار شده بهعنوان گواه
*مجموعه قواعد دادرسی مدنی [انگلستان] مربوط است به پیآمدهای خودداری هر یک از طرفین دعوی
 محاکمۀ اختصاری در غیـاب، در رسیدگیهای کیفری.از شرکت در جلسۀ دادرسی در رسیدگیهای حقوقی
.متهم یا دادستان نیز قابل انجام است

]1392 .ک.د.آ. ق345  و320 ،300 ؛ م م1392 .ا.م. ق424 ؛ م1379 .م.د.آ. ق95  م:[مقایسه کنید با

absente reo [Latin] The defendant being absent.

 دادرسی غیابی،خواندۀ غایب

.[التین] خواندهای که غایب باشد
absent-mindedness n. See NON-INSANE AUTOMATISM.

. حرکات بیاختیار فرن سلیمالعقل.ک. حواسپرتی ر،گیجی

absent parent See NON-RESIDENT PARENT; CHILD SUPPORT MAINTENANCE.

. والدِ جدا از فرزند؛ نفقۀ نگهداری از طفل.ک. والد غایب ر،پدر یا مادر غایب

absolute adj. Complete; unconditional; not relative or qualified. A rule absolute is
an order that can be enforced at once, in contradistinction to a rule nisi, which
commands the opposite party to appear on a day therein named and show cause why
he should not perform the act or submit to the terms therein set forth. In default of
his appearance or showing good cause, the rule is made absolute. See DECREE
ABSOLUTE; DECREE NISI.
 نهایی،قطعی

absolute right
فرهنگ ،توضیحات و مقایسهها A /
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کامل؛ غیر مشروط؛ غیر نسبی یا غیر محدود .قرار قطعی ،دستوری است که فوراً قابـل اجـرا باشـد؛ در
مقابل و در قرار غیر قطعی ،به طرف مقابل دستور داده میشود تا در تاری مقرر ،حاضـر شـده و دلیلـی
ارائه نماید مبنی اینکه نباید عمل مورد نظـر را انجـام داده یـا شـرایط اعـالمشـده در آن را بپـذیرد .در
صورت عدم حضور و یا عدم ارائۀ دلیلِ موجه ،چنین قراری قطعیت خواهـد یافـت .ر.ک .حکوم قععوی
خاتمۀ نکاح؛ حکم مدقت خاتمۀ نکاح.

[توضیح :اصطالح التین ”  “ nisiبهمعنای  unlessاست و در کشورهای نظام حقوق کامنال در دستورات صوادره از
دادگاه ،تعبیر”  “ decree nisiدر مورد احیام بیار م رود که تا زمان تحققِ شرایر خاص قابییت اجرای نداشته باشود.
این شرایر نوعاً ناتوان طرف مفابلِ دعوی از ارائۀ ادله یا استدال کاف بر این امر است که دستور مزبور نبایست اجورا شوود.
بههمین جدت ،چنین دستوری تحت عنوان دستور یا قرار یا حیومِ ارائـة دییـ ( )rule to show causeنیوز خوانوده
م شود .بهعنوان نمونه در مورد طالق ،عبارتِ بیار رفته در حیم مربوطه م تواند به این صورت باشد ...” :عقد نیاح که در
تاریخِ  ..........فیمابین  Aو  Bواقع شده است ،بهدلیل  ..............منحل م گردد مگر آنکه دالیی کاف به دادگاه ارائه گوردد
مبن بر اینیه چرا این حیم ظرف مدت شش هفته از تاریخ صدور نباید قطع شود “.این امر ،زمان کاف در اختیار فردی که
معترض به حیم طالق باشد قرار م دهد تا اعتراض خود را مطرح نماید .این اصطالح در امرییا نیز مورد استفاده قرار م گیرد
لیین در انگیستان متداو تر از امرییا است .همچنین در غالب نظامهای حقوق کامنال چنین قراری باید قبل از حیم ضبر و
فروش اموا ِ مورد رهن از سوی دادگاه صادر شود .بههر حا این نوع از دستورات ،امروزه استثنائاً صادر م شود .یی دیگر از
موارد استثناء (عالوه بر دعوای طالق) مربوط به بازداشت میک توسر طیبیار بهواسطۀ بده مالک است .دادگواه در صوورت
ارائۀ مدارک معین از سوی طیبیار ،اقدام به صدور قرار مشروط تأمین خواسته ( )charging order nisiبا تعیوین وقوتِ
رسیدگ نموده و در زمان رسیدگ چنانچه مجاب گردد که طیبیار ،مستحق ضبر اموا ِ بدهیار است ،اقدام به صدور دسوتور
ضبر قطع خواهد نمود .مترجم]
absolute assignment See ASSIGNMENT.

انتقال قطعی حقوق دینی ،حوالۀ قطعی ر.ک .واگذاری حقدق نینی.
آزادی مطلق ر.ک .آزانی.

absolute discharge See DISCHARGE.

absolute privilege The defence that a statement cannot be made the subject of an
action for *defamation because it was made in Parliament, in papers ordered to be
published by either House of Parliament, in judicial proceedings or a fair and
accurate contemporaneous report of judicial proceedings, or in an official
communication between certain officers of state. Compare QUALIFIED PRIVILEGE.

مصونیت مطلق ،امتیاز مطلق

دفاعی مبنی بر اینکه اظهارات شخص نمیتواند موضوع دعوای *افترا قرار گیرد چـرا کـه یـا در مجلـس
قانونگذاری عنوان گردیده ،یا در نشریاتی به چاپ رسیده که دستور نشر آنها از سوی یکی از مجلسـین
صادر شده ،یا ضمن مراحـل رسـیدگی قضـائی و یـا در گزارشـی منصـفانه ،دقیـق و همزمـان در مـورد
رسیدگیهای قضائی مطرح گردیده ،و یا در مکاتبات و مراسالت رسمی بین بعضی از مقامـات دولتـی
عنوان شده است .مقایسه شود با مصدنیت مشروط.

[مقایسه کنید با :اصل  86ق.ا.ج.ا.ا.؛ ت  1ماده  9قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 1391؛ م  75آیینناموه داخیو مجیوس
شورای اسالم ]1379
absolute right A right set out in *European Convention on Human Rights that
cannot be interfered with lawfully, no matter how important the public interest in
doing so might be. Absolute rights include *freedom of thought, conscience, and
religion and the prohibitions on *torture, *inhuman treatment or punishment, and
*degrading treatment or punishment.
حق مسلّم ،حق قطعی
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حقی که در *کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعالم گردیده و قانوناً قابل نقض نیست ،ولو آنکه اهمیت
منافع عمومی ایجاب کند .حقوق مطلق ،شامل *آزادی فکر ،عقیده و مـذهب ،ممنوعیـت *شـکنجه،
*رفتار یا مجازات غیر انسانی و *رفتار یا مجازات ترذیلی است.

[مقایسه کنید با :اصو  ،38 ،23و  39ق.ا.ج.ا.ا.؛ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شدروندی 1383؛ م م
 60و  499ق.آ.د.ک]1392 .

absolute title Ownership of a *legal estate in registered land with a guarantee by
the state the no one has a better right to that estate. An absolute title to freehold land
is equivalent to an estate in fee simple in possession in unregistered land. Absolute
leasehold title, unlike *good leasehold title, guarantees that the lessor has title to
grant the lease. (Compare POSSESSORY TITLE; QUALIFIED TITLE. See also LAND
)REGISTRATION.

.مالکیت قطعی ،مالکیت انحصاری  ،مالکیت بدون قید و شرط

دارا بودن *حق مالکیت قانونی در ملکِ ثبتشده با داشتن این تضمین از سـوی دولـت کـه هـیچکس
دارای حقی باالتر از حقوق مالک نسبت به آن ملک نیست .مالکیـت قطعـی نسـبت بـه ملـکِ طلـق،
معادل مالکیت مطلق و بالفعل در امالک ثبتنشـده اسـت .مالکیـت اسـتیجاریِ بالشـرط ،بـر خـالف
*مالکیت استیجاریِ قابل استفاده ،همراه با این تضـمین اسـت کـه مـوجر ،حـقِ اجـارۀ ملـک را دارد.
(مقایسه شود با مالکیت ناشی از تصرف؛ مالکیت مشروط .همچنین ر.ک .ثبت امالک)

[مقایسه کنید با :م م  22و  48ق.ث.ا.ا.ک]1310 .

abstracting electricity The offence, punishable with up to five years' imprisonment
and/or a fine, of dishonestly using, wasting, or diverting electricity. This offence
may be committed by someone who bypasses his electricity meter or reconnects his
disconnected meter or who unlawfully obtains a telephone call. Bypassing a gas or
water meter could constitute *theft of the gas or water. In one case it was held that
electricity could not be stolen as it is not property within the meaning of section 4 of
the Theft Act 1968. Computer hackers were formerly charged with offences of
abstracting electricity until the Computer Misuse Act 1990 made *hacking a special
criminal offence.
برقراری انشعاب غیرمجاز برق

جرم استفاده ،اتالف یا تغییر مسیر جریان برق که مجازات آن تا پنج سال حـبس و  /یـا جـزای نقـدی
است .این جرم توسط فردی ارتکاب مییابد که از کنتور برق خود ،انشعاب غیر مجـاز گرفتـه یـا کنتـورِ
قطعشدۀ خود را مجدداً [بدون اجازه] وصل کند ،و یا کسی که بهطور غیرقانونی [بدون داشتن امتیاز تلفن]
اقدام به برقراری تماس تلفنی نماید .گرفتن انشعاب فرعی غیرمجاز از لوله گاز یا آب نیـز مـیتوانـد
تشکیلدهندۀ جرم *سرقت گاز یا آب باشد .رأی دادگاه در یکی از پروندهها بر این مبنا صادر گردید کـه
چون برق در معنای مذکور در ماده  4قانون سرقت [ 1968انگلستتان] در زمرۀ اموال بهشمار نمـیرود،
بنا بر این قابلِ بهسرقت رفتن نیست .تا قبل از تصویب قانون سوءبهرهبرداری از رایانه در سـال ،1990
*هک کردن توسط هکرهای کامپیوتر نیز با اتهام برقراری انشعاب غیرمجـاز بـرق تحـت تعقیـب قـرار
میگرفت.

[مقایسه کنید با :م م  660و  752ق.م.ا]1375 .

abstract of title Written details of the *title deeds and documents that prove an
owner's rights to dispose of his land or an interest in this. An owner usually supplies
an abstract of title before *completion to an intending purchaser or mortgagee, who
compares it with the original title deeds when these are produced or handed over on
completion of the transaction. An abstract of title to registered land consists of

