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 مقدمة مترجم
 

نوژسهی   هها  م یهب در خصهوص آمهوزش قهانون      ژکی از کتهاب  ه گاا به گاانوژسی   قانونکتاب 
نهوژس   است. اهمیت اژی کتاب ببژی جهت اسهت کهه نوژسهنبه سهاویان متمهاد  نوژسهنبة پهیش       

ها یجربهة لموهی    قوانیی در سنا بوده ی آنچه در کتاب لرضه کرده، به ییکیر خود ای، حاصل سال
 در اژی خصوص است.

ر اژی حوزه به لنوان استاد دانشگاه ی فیاویهت لموهی ای در حهوزة    یسوط نسر  نوژسنبه د
نوژسهی را بها دژهب      نوژسی اژی فرصت را فراهم کرده است که در کتاب خود مسئوة قانون قانون

ها خواننبه ممکی است یصور کنب که نوژسنبه از موضهوع   گسترده هرح دهب. در برخی قسمت
ت فاصوه گرفته ی بهه ههرح ی ی سهیر مسهائوی پرداختهه      نوژسی اس اصوی مورد نسر که هیوة قانون

است که دربارة فراژنب هکوی قانونگذار  در اژاالت متدبة آمرژکاست؛ در حاوی کهه بها دقهت    
ههود ی خواننهبه ن هاط     ها، نساا منت ی ی فکر منسجم نوژسنبه در ذهی پبژبار مهی  در همة بخش

 .ژابب ایصال مکاحث مترح هبه به موضوع اصوی را درمی
هر آنچه نوژسنبه در کتاب بررسی کرده، موارد  است که در لمل با آن مواجه هبه ی 
ژا در درازا  خبمت در اژی منصد، دژبه ی هنیبه است ی در کتاب مجال ژافته یا آن را یبیژی 

 نوژسان به ژادگار بگذارد. ها  آژنبه قانون حل لموی برا  نسل کنب ی راه
نوژسهی فهرا  مرزهها بهوده ی      هنماژی در خصوص قهانون از آنجا که سیی ی ، یبیژی را

نوژسان اژهاالت متدهبه    طور که در م بمة کتاب اهاره کرده که کتاب را نه ینها برا  قانون همان
ها  دموکراییک یبیژی کرده اسهت، در همهة    نوژسی در نساا منبان به قانون که برا  همة لالقه

ری خواههب   ر  از آنچهه خواننهبه بها آن ریبهه    موارد ی هریع بدث، به طور خالصه، هرح مختص
نوژس را مترح کهرده اسهت.    ها  قانونی مربوط به یهیة پیش هب، ارائه نموده ی حتی مدبیدژت

یهر ، بهه بیهان ههیوة      با یجود اژی، در انتها  مکاحث ی قسمت ضمائم، بخشی را، به هکل کامهل 
اننبگان با دژب ریهی ی یضهوح  ها اختصاص داده یا خو قانونگذار  ی ن ش مجاوس ی کمیسیون

 بیشتر  ساختار نساا قانونگذار  در اژاالت متدبه را درک کننب.
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ها  زژاد  در هر بخش است اده کرده یا به درک لمیق ی بهتهر   خوهکختانه نوژسنبه از مثال
طهور  هها بهه    کنب. با اژی مثال ری است، کمک  به نوژس با آن ری موقییت ی هراژتی که نوژسنبه پیش

یمهرژی ی آزمهون   کییی فهم مکاحث هر بخش نیز آسان هبه ی ههر بخهش از کتهاب بها قسهمت      ط
ها در قسهمت ضهمیمه قهرار دارنهب      سنجش مهارت مربوط به همان بخش پاژان ژافته است. پاس 

هها را پهس از ههر یمهرژی در کهادر جباگانهه        که مترجم به منسور سهووت دسترسی خواننبه، آن
ها  درسی نموده، امها   ر انتها  هر فصل، هکل کتاب را هکیه کتابآیرده است. هیوة آزمون د
بهرد، بهه    ا  کهه خواننهبه از آن مهی    کاهب، بوکه اژی نهوآیر  ی بههره   نه ینها از ارزش کتاب نمی

ها به طهور کامهل    ارزش کتاب افزیده است. هرچنب، هاژب بهتر اژی بود که بخش آزمون ی پاس 
انسجاا متاود کتاب از حاوت یبرژس خهار  ههود. بهبین    گرفت یا  در قسمت ضمیمه قرار می

یردژب نوژسنبه در خصوص اوگو  چیبمان کتاب یأمهل کهرده ی قهرار گهرفتی اژهی قسهمت در       
 انتها  هر بخش با هب  خاصی ماننب کمک به ژادگیر  بهتر صورت گرفته است.  

وا اسهت ی  ها  ح وقی اژهران نیهز مرسه    اوگو  است اده از سؤال ی خودآزماژی در کتاب
کننهب. آنچهه در    ها  درسی دانشهگاهی، از اژهی ریش اسهت اده مهی     بسیار  از نوژسنبگان کتاب

هها  یاقیهی در    ها  درسهی ی دانشهگاهی ح هوقی مغ هول مانهبه، اسهت اده از مثهال        برخی کتاب
بررسی قوانیی، م ررات ی مکاحث نسر  ح و  است که پرداختی بهه آن در درازا  آمهوزش ی   

ها  دانشگاهی یأثیر بسیار  در افزاژش ستح آگاهی دانشجوژان از مکاحهث ی   تابک  داخل متی
موضولات یاقیی ح وقی خواههب داههت. اوکتهه اژهی موضهوع بهه فراخهور موضهولات ح هوقی          

نوژسهی   نیازمنب یجربیات لومی نوژسنبگان است ی اژی کاستی خصوصاً در موضولی ماننب قانون
آژهب، بهه همهیی دویهل در نسهاا آمهوزش        بسیار به چشهم مهی   که ییباد کارهناسان آن زژاد نیست
نوژسی با اژی نوع متون مواجه نیستیم. اژهی کتهاب از اژهی جههت      ح وقی ی خاصه در حوزة قانون

یوانب همچون اوگوژی برا  نوژسنبگان ی کارهناسهان اژهی حهوزه در اژهران باههب یها بتواننهب         می
 ببهنب. ساختار ی سازمانی به دانش خود در اژی زمینه

ژکی دژگر از نکات قابل یوجه در خصوص اژی کتاب، یوجه نوژسنبه به مسائل به ظهاهر  
 دههب ی   نهوژس قهانون را یدهت یهأثیر قهرار مهی       نوژسی است که ای اقهاً مهتی پهیش    فرلی در قانون

بنهب  دقیهق انهواع     ها دقت کنب. دسته نوژس، به آن ها  پیش ژک نوژسنبة ماهر باژب در یهیة متی
رید، یوجه به اصهالحایی کهه بیهباً ممکهی      ها به کار می ی ی نوع زبانی که در هر ژک از آنقوانی

بینی فراژنب یسرژ  ژها ههیوة جبژهب ییهو  ی نینهی در       است در خصوص قوانیی نوهته هود، پیش
هها ی بررسههی نکهایی کههه ممکهی اسههت در یهیههة     مهتی قههانون ی زمهان اسههت اده از ههر ژههک از آن   
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ها، به دویل ماهیهت خهاص، پهیش بیاژهب، از جموهة اژهی یوجههات         ک از آننوژس برا  هر ژ پیش
نوژسان باژب به نساا ح وقی ی قانونگهذار  کشهور خهود     دهب که قانون است. اژی مسئوه نشان می

نوژسهان مهاهر ی خکهره، نیازمنهب یوجهه بهه دی الژهة         کامالً مسوط باهنب. یربیهت ی آمهوزش قهانون   
وژسنبة قانون باژب هم به زبان موی خود ی فنون ادبی مسوط باهب سو، ن کننبه است؛ از ژک یکمیل

ی هم نساا ح وقی کشور خود را بشناسب. چنانچه جم  هر دی در ژک فهرد ممکهی نکاههب، الزا    
هناس ی متکدر در امر نگارش، در کنار متخصصان ح هوقی بهه نوههتی     است که متخصصان زبان

هها  آمهوزش زبهان ی نگهارش      کهه برگهزار  دیره   رسهب  قانون اهتماا یرزنب؛ هرچنب به نسر می
نوژس قوانیی بسیار سازنبه است ی یا انهبازة زژهاد  بهه اژهی نیهاز       کننبگان پیش فارسی برا  یهیه

 دهب.   پاس  می
ختهاب بهه خواننهبه اسهت اده     « دسهتور  »ها  متی، از زبان  نوژسنبه در بسیار  از قسمت

هود. ههاژب اژهی امهر     ها  قانون دژبه می در متی کرده است؛ زبانی ریهی ی صرژح که نمونة آن
ها  قانونی متیبد  نوهته ی به زبان صرژح ی ریهی خوگرفته  ناهی از اژی بوده که نوژسنبه متی

است. دویل دژگهر آن ممکهی اسهت قصهب نوژسهنبه در نشهان دادن صهورت زبهان قهانون باههب؛           
اسهت اده کهرده ی در پهس ههر     « اهه  قالهبه »ها  مختوف کتهاب از  لنهوان    طور که در بخش همان

نوژسهی را بیهان کهرده اسهت. در یاقه        ا  دستور  ی ریهی، اوزامهات الزا قهانون   کباا، به هیوه
لمب قصب داهته یا نشان دهب که زبان قانون در بیان دستور ی اوزاا چتور باژهب یرسهیم    نوژسنبه به

هها    د خواننهبه بها اژهی جموهه    ی بیان هود یا یافی به م صود بوده، ریهی ی یاضح باهب. برخهور 
کنب ی نوژسنبه بها اژهی کهار، در بیهان      نوژسنبه، قوانیی ی دستورات مصرح در آن را ژادآیر  می
ها ی در درازا  متاویهة   دهب یا مبت م اصب خود ظرافتی به خر  داده که به خواننبه فرصت می

 د.کتاب، هیوة بیان دستور  را در ذهی یکرار کنب ی آن را از ژاد نکر
ضمیمة ایل کتاب، هرح مختصر  از فراژنب قانونگهذار  در کنگهرة آمرژکاسهت. اژهی     
قسمت به اذلان خود نوژسنبه، بخشی است که به خواننهبه، دیرنمهاژی از آنچهه در کنگهره ر      

فرصهت  دهب. یرجمة اژی قسمت، در انتها  متی اصوی کتاب، به خواننهبگان   دهب، به دست می می
تکی ی به قانونگذار  در اژاالت متدبه ی اژهران بنگرنهب ی احتمهاالً نتهاژجی     دهب یا با نگاهی ی می

دههب کهه اژهی     بگیرنب. برا  نمونه، بررسی ابزارها  قانونگهذار  در کنگهرة آمرژکها نشهان مهی     
کنگره، بر خال  نساا قانونگذار  در اژران، از ابزارها  متیبد  برا  بیان م اصهب خهود بههره    

اسهت، در حهاوی کهه کنگهرة     « طهرح »ار  در مجوس اژران مدبید به ارائهة  برد. ابزار قانونگذ می
هها ی   آیر، در جهت بیان نسهرات، خواسهته   به لنوان سنب  غیر اوزاا« قتینامه»یوانب از  آمرژکا می
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آیر اسهت، در   را که سنب  مختص قهوانیی اوهزاا  « طرح»ها  خود است اده نماژب ی وزیماً  دژبگاه
ی مجکور نکاهب که به یماژالت ی دژبگاه خود رنگ قهانونی ببههب ی    اژی خصوص به کار نگیرد

ممکی است از قتینامه بهرا  بیهان   »لرصة فیاویت سیاسی قوة مجرژه را به طور مکرر ینگ کنب؛ 
هها، بیشهتر    آیر کنگره در هر موضهولی اسهت اده ههود. بهرا  نمونهه، قتینامهه       هر مسئوة غیر اوزاا

هونب ی از اژی طرژق کنگره نسکت به حهوادث   ر خارجه صادر میموارد، در مسائل مربوط به امو
کنهب ی در خصهوص سیاسهت خهارجی اژهاالت متدهبه،        اومووی مورد نسر خود، اظهارنسر می بیی

نماژب. دیا، کنگره ممکی است از قتینامه برا  ادارة موضهولایی   گیر  خود را الالا می جهت
ههود اسهت اده نماژهب.     به هر دی مجوس مربوط می که کامالً به امور داخوی کنگره مربوط است ی

ماننب فیاویت ی ساختار کنگره ی موارد  از جموه: یشکیل کمیتة مشترک کنگره، یییهیی بودجهه   
برا  دیوت اژاالت متدبه در ژک سال ماوی خاص، ییتیوی موقهت کنگهره بیشهتر از سهه ریز ی     

نامه ینها خواسته ی یماژالت کنگهره  ها ژا مصوبات دی مجوس ... زمانی که قتی اصالح ثکت طرح
آیر است ی زمانی که به موضولات داخوی کنگهره ژها    کنب، حای  لکارات غیر اوزاا را الالا می

آیر دارد. زمانی که از زبهان   پردازد، زبان اوزاا هر دی میماژالت ی موضولات داخوی کنگره  می
اژهی امهر   »هود، متی بها لکهارت راژهج بها      آیر برا  لمل نهاد ژا هخص ثاوثی است اده می غیر اوزاا

ههود   هود. از آنجا کهه قتینامهه، قهانون یو هی نمهی      آغاز می« مورد نسر ی لالقة کنگره است که
 «.  هود نوهته می« اژی قانون»ی نه « اژی قتینامه»ارجالات متی در سریاسر آن به صورت 

، پهس از یأمهل ی بررسهی،    ابزارها  مشابه مورد نیاز در نساا قانونگذار  اژهران  بینی پیش
کنهب ی بهه آن انسهجاا ی یرییهد ی نسهم       بنهب  مهی   ها  فیاویت مجوهس را ی کیهک، دسهته    حوزه
ژابنهب. بهرا     هاسهت، دسهت    دهب یا مخاطکان قانونی در فضاژی ه ا ، به آنچه مورد نسهر آن  می

هها    کنهب کهه قهوانیی، لرصهة یاخهت ی یهاز رقابهت        کمک می« قتینامه»نمونه، ابزار  همچون 
سیاسی ی سنب بیان اهبا  حزبی نکاهنب ی مجاوس مختوف، که در هر دیره متشهکل از اکثرژهت   
احزاب گوناگون هستنب، با اصالح مکرر قوانیی، به منسور بیان دژبگاه حزبی خود، نساا ی نینهی  
را با مشکالیی همچون یورا قوانیی ی اصالح مکرر قانون، مواجه نسازنب. به ودها  یهارژخی نیهز    

ر ساب ة قانونگذار  اژران، موارد  یجهود دارد کهه مجوهس در خصهوص برخهی موضهولات       د
یصمیمایی غیر از قانونگذار  ایخاذ کرده ی به همیی منسور چنیی ابزارها ی ساز یکارهاژی را در 

 بینی نموده است. برا  نمونه: لمل پیش
، مصهوب  دارسهی  ةامیصمیم قانونی راج  به یأژیب یصمیم دیوت در موضوع اوغا  امتیازن

ة امتیازنامه  اوغها  بهه   اخیهر دیوهت راجه     یصهمیم  بارا  مجوس هورا  موی مواف ت خود : »1111
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 ةفهو  در جوسه   یصهمیم . نماژب می  دادرسی ابراز ی اقباا دیوت را در اژی موضوع یأژیب ی یدسیی
 «.موی رسیب دهم آذر ماه ژک هزار ی سیصب ی ژازده همسی به یصوژد مجوس هورا 

بنهابر اژهی    همهاده ایل    »: 1109، مصوب یم قانونی راج  به امتباد مجوس هورا  موییصم
یوگرافی ی کتکی برا  امتهباد   لبژبه که از طر  موت در پاژتخت ی ن اط مهمه دژگر ی اضاها 

اقبامات مهریجییی   دالژل نموده که ی اضاها  خود را مکتنی بر اژی  ی مجوس هورا  موی رسیبه
اسهت کهه در     ل مموکت ی اساس مشریطیت هنوز کامالً مری   نشبه ی مدتمهل ی دهمنان است ال

یهیه جووگیر  از مشهکالت مزبهوره    نیز مشکالیی برا  دیوت ی مموکت پیش آژب ی بهار آژنبه
نماژنبگان جبژب بهه ییوژهق افتهب ی در     است انتخاب  منتها  ضریرت ی فورژت را دارد ی ممکی

به مالحسه اژی که مجوس هورا  موی هم  مشکالیی ظهور کنب یاژی اژاا فترت هم برا  دیوت 
یشهکیل  هذا یا موقیی که مجوهس آژنهبه    لوی، احساس را کرده ی آن اظهارات را یصبژق دارد  اژی

پاژتخت حاضر ههونب مجوهس     نماژنبگان موت درة قانونی ژافته ی نصف به لالیه ژک ن ر از کوی
االمکان امتهباد مجوهس حاویهه     برا  اژی که حتی هدیا   ةدما. ژابب هورا  موی کماکان امتباد می

اژهاوتی ی   هها   رژاست مجوس هورا  موی ی هیئت یزرا به لموا انجمی به طول نینجامب از طر 
ساژر م امات الزمه مراید ماده فو  اطهالع داده ههبه ی در یسهرژ  انتخابهات      یالژتی ی حکاا ی

 «. هب  اهبالزاا نماژنبگان هر مدل یأکیب خو جبژبه ی
دهب که مجوس ینها با ژهک ابهزار قانونگهذار  ژینهی      ها ی موارد مشابه نشان می اژی یصمیم

یوانب یماا یظاژف خود را انجاا دهب ی الزا است با بررسهی یکهاویف مختو هی کهه بهر       نمی« طرح»
بینهی   هود، یرییکایی م رر گردد ی ابزارههاژی پهیش   لهبة آن است ی نیازهاژی که امریز احساس می

ها  متناسهد دژگهر، یظهاژف     ، بوکه در قاود«قانونگذار »هود که مجوس بتوانب نه ف ط در قاود 
هود که صدی لونی مجوس، میهبان   . اژی امر در گاا نخست، مان  از آن میخود را به انجاا برسانب
ب ی ا  هود که بیضاً ممکی است امنیت موی کشور را با یهبژب مواجهه کنه   بریز احساسات نماژشی

از سو  دژگر مان  از آن است که مجوس، با لموکرد  ناسنجیبه ی یصوژد قهوانیی در خصهوص   
دههب، دیوهت را از طرژهق مصهوبات      اومووهی ر  مهی   برخی حوادثی که ناگهان در صدنة موی ی بیی

هها   اژهی یرییکهات ی ریش  بینهی   ری کنب که لمالً قادر بهه انجهاا آن نکاههب. پهیش     قانونی با ینگنا ریبه
کنب که دیوت بها درژافهت خواسهت ی نسهر مجوهس، در دیرة زمهانی می هول ی پهس از          مک میک

  1سنجش هراژط، بهترژی راهکار را در قاود الژده به مجوس ی بژم نماژب.
                                                                                                                                              

اومیر ، مه ها  رابتة ی نینی میان قوة مجرژه ی قوة م ننه، رجوع کنیب به: مرکهز   برا  متاویه در خصوص دهوار  . 1
هها    مرکهز په یهش  هاژی برا  مجوهس ژهازدهم،    مسئوه اختالل در ابتکار قانونگذار : آموزه ، 1199احمب م

 مجوس هورا  اسالمی، دفتر متاویات اقتصاد .
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نوژسی، به مسئوة ی ابل ی مواجهة قضهات بها    نوژسنبه در قسمتی از مکاحث مربوط به قانون
ان دهب کهه ژهک نوههتة قهانونی، در لمهل ی در م هاا       متی قانونی پرداخته ی سیی کرده است نش

نوژس باژب چگونه از  هود ی نوژسنبة یوانا  پیش اجرا از سو  قاضی، با چه مشکالیی مواجه می
ها  باو وه جووگیر  کنب. ریژکرد ی سیر  قضات در م اا اجهرا، مهورد یوجهه نوژسهنبه      ضیف

نوژس قانون را با اژهی یاقییهت متناسهد     پیشبوده ی سیی کرده یا با یوجه به اژی ریژکردها، متی 
سازد یا جاژی که اجرا  قانون در نهاژت به آنچه باژب باهب، نزدژک هود. اژی ریژکرد در میهان  
نوژسنبگان منت ب نساا قانونگذار  اژران یجود نبارد. هناساژی ریژکرد ی سهیر  موجهود میهان    

وة نگارش متی قانونی به منسور جوهوگیر   قضات در نساا قضاژی اژران ی برقرار  پیونب میان هی
نوژسی بها یسهیت    آیرد که مسئوة کی یت قانون از ی سیرها  دیر از ذهی اژی فرصت را پبژب می

نسر بیشتر  دژبه هود ی بخشی از متاویهه ارزژهابی یهأثیر قهانون را پاسه  دههب. هماننهب اوگهو          
سهاا قضهاژی اژهران بهه ندهو      هها  ی سهیر قضهات در ن    مترح هبه در کتاب، نیاز است کهه ریش 

منسجم گردآیر  ی بررسی هود ی نشان داده هود که برا  پاسخگوژی بهه ههر ریش ی سهیر ،    
نوژسی بر اسهاس   نوژسی باژب چگونه انجاا هود. مزژت دژگر اژی کار، اژجاد راهنما  قانون قانون

 بخشب. ا مینوع ی سیر قضات است که پیونب اژی دی، کی یت نگارش ی اجرا  قانون را اری 
ها  قضاژی است که بهتهرژی   از موارد قابل یوجهی که نوژسنبه به آن اهاره کرده، فرض

نوژسی، سکوت قانون است. نوژسنبة قانون، با یسوط کامل بر  ها در قانون ریش برا  پاس  به آن
ی نوژسهی،   دانب که قصب قانونگذار، با سکوت ی  در قانون نساا قضاژی ی هیوة ی سیر قضات می

گهردد ی الزا نیسهت نوژسهنبه بهه      ها  قضاژی، به ندو احسهی یهأمیی مهی    با یوجه به یجود فرض
صورت فیال یارد لرصة نگارش قانون هود. یوجه به اژی موارد در نساا قضاژی اژران نیهز بسهیار   

نوژسی را به سمت دانش مشترک میهان نگهارش ی اجهرا  قهانون پهیش       مؤثر است ی هیوة قانون
نوژسی، کار  بسهیار پیچیهبه، مههم، مکتنهی بهر       دهب که کار قانون ها نشان می ی فرضبرد. همی می

ریح »ا  است، که به ییکیر ناصر کایوزژان، باژب بتوان بهه   یسوط به نساا ح وقی ی قضاژی به مریکه
ی در ژهک   1«مسهتوزا احاطهه بهر یمهاا قوالهب     »آن دست ژافت ی اژی یسوط ی چیرگهی  « مشترک

ا  است که نکاژب آن را ساده ی سههل ههمرد. آمهوزش ی یربیهت نگارنهبگان       کالا، کار  حرفه
یرژی گاا برا  رسیبن به قوانیی باکی یهت اسهت ی صهر  بیهان      نوژس قوانیی، مهم ا  پیش حرفه
 کنب. ا  یربیت نمی ها  قانون خوب، نوژسنبگان حرفه یژ گی

                                                                                                                                              
 .11یهران: میزان، ص قانون مبنی در نسم ح وقی کنونی،  ، 1110کایوزژان، ناصر م . 1
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نههبگان مجوههس، نوژسههان، دانشههجوژان ح ههو ، نماژ متاویههة اژههی کتههاب بههه همههة قههانون 
ههها، کارهناسههان   کارهناسههان میاینههت قههوانیی مجوههس ی مشههایرژی نماژنههبگان ی کمیسههیون    

یوانهب بهه لنهوان ژکهی از      هود. کتاب حاضر مهی  نوژسی ی ین یح ی یبیژی قوانیی یوصیه می قانون
 مناب  درسی در اصول ی فنون قانونگذار  نیز یبرژس هود.

برگردانهبن مهتی فنهی کتهاب، متهرجم یهالش        به منسور ح ظ امانت ی با یجود دههوار  
ها در  یرژی میادل کرده یا لکارات نساا قانونگذار  آمرژکا ی یاژگان دقیق انگویسی را با نزدژک

ها از نسر استادان زبان انگویسی ی استادان ح هو    فارسی یرجمه کنب ی در انتخاب بسیار  از آن
وارد، ژافتی میادل دقیق مهورد نسهر نوژسهنبه در    است اده کرده است. با یجود اژی در بسیار  از م

نوژسهی در اژهران چنهبان     سو زبان ی ادبیات مربوط به قانون فارسی یجود نباهته؛ چرا که از ژک
متاویه نشبه است ی از سو  دژگر، زبهان فارسهی یاژگهان دقی هی بهرا  همهة اژهی اصهتالحات         

یا حب امکان بهرا  خواننهبه ریههی    هناسب؛ مترجم قسمت مربوط را با یوضیدی در پایرقی  نمی
به اژی دویل ر  داده که برخی از اصتالحات در یاق  یاژگانی است  یژ ه بهکرده است. اژی امر 

که نوژسنبه یض  نموده یا بتوانب ی کیک دقیق میان موارد مشابه را برا  خواننبه مومهوس کنهب.   
بهرا  بیهان دسهتور ی اوهزاا     « وهف اسهت  مک»ژها  « باژهب »برا  نمونه، با اژنکه ما در زبان فارسهی از  

، «Mandatory»کنهیم امهها نوژسهنبه بخههش زبهان دسههتور  ی امهر  را بههه پهنج دسههتة       اسهت اده مههی 
«Authorizing» ،«Entitlement» ،«Self-executing » ی«Housekeeping »کههرده ی بههرا  هههر   ی سههیم

را بهه کهار بهرده     «modifying words»ژک لنوانی خاص قرار داده است. ژا برا  نمونه، لکهارت  
است که در دستور زبان فارسی یا حبید زژاد  به قیبها هکاهت دارد اما میادل دقیق نهبارد. بهه   
همیی دویل، مترجم در هر قسمت چنانچه هاهب مثاوی در زبان قانونگذار  فارسی یجود داههته،  

کرده یا نشهان دههب کهه     است اده« ا.»در پایرقی ذکر نموده ی در اژی موارد از لالمت اختصار  
هاژی که مترجم به مهتی اضهافه کهرده،     اژی مثال از سو  مترجم اضافه هبه است. در مورد قالب

ها  مترجم ی نوژسنبه از هم جبا  ، قالب«ا.»از همیی قالبه پیری  هبه ی با اضافه کردن حر  
 هبه است.

نگهار  در   اصهول نماژهه  نماژة اصوی کتاب، به منسور است ادة بهتر از متی یرجمهه ی یفهق   
« لکهارت »زبان فارسی یوخیص هبه است. لنایژنی که نوژسنبه انتخاب نموده، گهاه بهه صهورت    

هود، اما مترجم یاژگان یرکیکی لکهارت   در یرجمه فارسی ژافت نمی« لکارت»است که لیی آن 
اد  را از ژکبژگر جبا ی در نماژه یارد کهرده اسهت. از سهو  دژگهر، نوژسهنبه از کومهات متهر       

انب؛ در یاق ، متهرجم از ژهک    زژاد  است اده کرده که در متی یرجمه وزیماً مت ایت یرجمه نشبه
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زبان همگون برا  چنیی یاژگانی است اده کرده ی به همیی دویهل، کومهات متهراد  نوژسهنبه در     
 یرجمه نماژه نیامبه است.

ش ی زژهربخش بها   در قوانیی آمرژکا به اژی صورت است که قهانون از بخه  « هیوة یکوژد»
ی بهه همهیی یرییهد اسهت ی      1، 0، 1ههود ی یرییهد بیهب  آن     آغهاز مهی   ... ,a, b, cاو کاگذار  

ژابب. مترجم در یرجمه قوانیی حهری    هود ی ادامه می مشخص می ,A, B, Cزژربخش بیب  با ...
یریید یغییهر  به « سه»، «دی»، «ژک»را به  A, B, Cاو کاژی ایل را به اوف، ب، پ ی حری  او کاژی 

در « سهه »، «دی»، «ژهک »نوژسی قانون ممکی گردد. در جهاژی کهه ذکهر     داده است یا نسم فارسی
 لنوان قانون ممکی نکوده، حری  او کاژی به هکل اصوی خود ح ظ هبه است.

، بهه  «نهوژس قهانون   نوهتی پهیش »، به مینا  «Legislative drafting»در اژی متی، اصتالح 
سهو در زبهان فارسهی از اژهی ییکیهر اخیهر        هبه است به اژی دویل که از ژک یرجمه« نوژسی قانون»

نهوژس   پیش»نوژسی در زبان فارسی به مینا   هود ی قانون مراحل پیش از یصوژد قانون مراد می
نهوژس   پیش»ژا « نگارش ی نینی»هود. به همیی دویل از ییابیر دژگر ماننب  فهمیبه می« قانون نوهتی
نوژسهی در زبهان فنهی اژهی حهوزه       ز هبه اسهت. از سهو  دژگهر، ییکیهر قهانون     پرهی« قانون نوهتی

هود ی مترجم بهرا    از آن فهمیبه می« Legislative drafting»اصتالحی جا افتاده است ی مینا  
نوژسهی دامهی نزنهب، از پیشهنهاد      آنکه جیل اصتالح جبژب نکرده باهب ی بر یشهتت زبهان قهانون   

 ست. اصتالح جبژب خوددار  کرده ا
هاژی که دارد، بتوانب نور کهوچکی در مسهیر    کاستی رغم بهامیب است یرجمة اژی کتاب، 

 بتابانب.« کی یت قانون»نوژسی بهتر ی گاا برداهتی در راه  قانون
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 سپاسگزاری
 

دانهم از همکهاران ی دیسهتانی کهه در اژهی راه مهرا یشهوژق ی ژهار  کردنهب،           بر خود فهرض مهی  
آقا  میالد صکائی استاد زبان انگویسی که در بررسی یاژگهان ی لکهارات ی   سپاسگزار  کنم. از 

پهور در ادارة   ها برا  لکارات دهوار ژار  فرایان رسانبنب؛ از خهانم میصهومه حسهی    ژافتی میادل
آموزش ی ارزهیابی مجوس که برخی مناب  را در اختیارا قرار دادنب؛ از دکتر سیب ناصر سوتانی 

سهاز  در آن ی   ایی در خصوص هرچه م یبیر ساختی یرجمه ی ریژکرد بومیبرا  ارائه پیشنهاد
میرفی برخی مناب ؛ ی نیز از آقاژان دکتر مدمب منصور  بریجنی ی دکتر احمب مرکز مهاومیر ،  

 که به م ابوة متی ی یژراستار  لومی متی پرداختنب، نهاژت سپاس ی قبردانی را دارا.
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 دربارة نویسنده
 

میاین سابق هورا  قانونگذار  سنا  اژهاالت متدهبة آمرژکاسهت ی بهیش از      1سونآریور رژنر
رب  قرن، یظی ة نوهتی متون قانونی در دفتر غیر حزبی هورا  قانونگذار  سنا را بر لهبه دارد. 
در اژههی مههبت، ی  بههیش از هههزار طههرح قههانونی، مصههوبه ی مههتی اصههالحی را در همههة مراحههل  

ها  صدی لونی، یهیه کهرده اسهت.    هیة گزارش کمیسیون ی گزارشقانونگذار ، ماننب مرحوة ی
نوژسههی را در کههاوج ح ههو  یاهههنگتون در دانشههگاه آمرژکههاژی،  آقهها  رژنرسههون اصههول قههانون

اوموهل انسهتیتو  یاههنگتون د  سهی یهبرژس کهرده        یاهنگتون د  سی ی دانشکبة ح و  بهیی 
ی کهاوج همیوتهون ی لضهو کهانون      اوتدصیل دانشکبة ح و  دانشهگاه کرنهل   است. خود ای فارغ

 یکال  اژاوت کومکیاست.

  

                                                                                                                                              
1.  Arthur J. Rynearson 
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 درآمد: پنج گام در قانونگذاری و موضوعات دیگر
 انگیزة نگارش این نوشتار

 
بهود کهه نوههتی     1بیش از رب  قرن افتخار می همکار  با گریه کوچکی از یکال  کپیتول هیهل 

هها  مجوهس    ژکها ژها کمیسهیون   ها، مصوبات ی اصالحایی را که از طهر  سهنا  آمر   بیشتر طرح
دار یهیهة مهتی قهانونی در یمهاا مراحهل قانونگهذار  یها         هب، بر لهبه داهتنب. ما لههبه  ارجاع می

قهانون  »یوانم به مینا  یاقیی کومه اژی ادلا را داهته باهم کهه   یصوژد قانون بودژم. بنابراژی، می
 «.  نوهتم می

کارمنهبان. اژهی افهراد     یژه ه  بهه بودنهب،   ها در یاق  مشترژان مهی  سنایورها ی کارمنبان آن
اا. مهی ینهها ژهک ابهزار سهاده بهودا؛ ریح        ا  بودنهب کهه مهی نوههته     مؤوف ح ی ی متون قهانونی 

گذاران بهه مهی امکهان     ها را نوهته بود. کار هر ریزه با اژی سیاست ا  که متی قانونی آن نوژسنبه
 قبردان آن هستم.   داد یا یماهاچی ردژف ایل یارژ  باهم، امکانی که همیشه

ها  مخصوص خود را داههت. مهوکالن مهی، ژینهی      کار می ماننب کار همة افراد، چاوش
دادنهب   ا  با هر زایژة قابل یصور سیاسی ارائهه مهی   ها، پیشنهادات قانونی سنایورها ی کارمنبان آن

گیهر    ها را بهبین جههت   ها پشتوانة حزبی بسیار قبریمنب  داهت ی می همة آن که برخی از آن
هب؛ یو نی، از طرژهق اژمیهل،    ها  مختوف مترح می ها به هکل کردا. درخواست آن بررسی می

 نوژس به هم رژختة قانونی. در قاود ژادداهت ژا حتی پیش
ینها ن ته مشترک اژی موکالن از سناه هاژب ینها یجه اهتراکی که داهتنبه اژهی بهود کهه    

هها انجهاا دههم. اوکتهه ههاژب در       ری  پیشنهادات آن دانستنب که می باژب چه کار  نمی کباا هیچ
کردنهب کهه مهی دسهتگاه      دانستنب که کار می چیست؟ بیضهی یصهور مهی    یاق  خیوی از افراد نمی

یهوانم   چاپ هستم. برخی دژگر بر اژی بهایر بودنهب کهه مهی رهکهر مینهو  ی نهیی هسهتم کهه مهی          
دانستنب کهه از مهی چهه      نمیمیماها  غیر قابل حل سیاسی را حل کنم. بخش کوچکی هم اصالً

 خواهنب ی در یاق  ینها دستور سنایورها را در است اده از خبمات می اجرا کرده بودنب. می
کننبة متی قانونی، قابل درک است. اژهی مسهئوه در لمهق     اژی لبا هناخت از یظی ة یهیه
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ه ی مختصهر   خود، ناهی از فضا  رمزآوود اطرا  اژی حرفه است. هیچ راهنما  قابهل اسهت اد  
نوژسی موجود نیست ی آموزش کارمنبان کنگهره در خصهوص قانونگهذار      در خصوص قانون

ژا نابسامان است ی ژا اصالً یجود نبارد. یصور بسیار  از افراد اژی است که کار یهیة متی قانون، 
ش گیهرد ی قابهل آمهوز    هنر  ه چه بسا هنر  یارژک ه است که از اوزامات سیاسی زمان اوهاا می  

نیست. ژینی، هر متی نوهته هبه ژک آفرژنش مندصهر بهه فهرد سیاسهی اسهت. گریههی دژگهر،        
داننب که انجاا آن برا  افهراد لهاد ، ناههناخته ی نهاممکی اسهت ی       نوژسی را امر  فنی می قانون

 هود. نوژسی آموخته می ها آموزش در کنار ژک متخصص قانون ینها در ساژة سال

 نوژسی چیست؟ هنر است ژا لوم؟ ه قانونپس سؤال اساسی اژی است ک
  


