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سخن ناشر

پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
انسانی را به خود جلب  از دانشجویان علوم  رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر 
کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود 
و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی 

بیش از پیش به منصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



اللهم زدنی علما
در تدوین مجموعه حاضر که سالهاست دغدغه آن را در سر داشته ام، تالش گردیده تا با رعایت 

برخی نکات، اثری سودمند برای عالقه مندان فراهم آید. 
در طی بیست سال ترجمه متون حقوقی، بارها با واژگانی رو به رو شده ام که از یافتن معادل 
و  آن  فنی  و  دقیق  مفهوم  گاه  و  بازماندم  داشتم،  اختیار  در  که  فرهنگ هایی  در  آن  فارسی 
تفاوت های ظریف واژگان مشابه را درنیافتم و ناگزیر از مراجعه به منابع انگلیسی زبان و حتی 
فنی   ترجمه  و  واژگان  این  گردآوری  اندیشه  بذر  فارسی گشتم. همین،  معادل های  گاه، خلق 
دقیق لغات انگلیسی را در ذهنم کاشت که حاصل آن جوانه نوپایی است که نخستین بار در سال 
۱۳۹۵ انتشار یافت. پس از چاپ نخست به توصیه برخی اساتید و دوستان، به تدوین فرهنگ 
لغات فارسی به انگلیسی پرداختم تا عالقه مندان و پژوهشگران برای جستجوی کلیدواژه های 
مورد نظر خود و یا ترجمه عناوین و چکیده مقاالت یا پایان نامه و رساله های خویش به آن 
مراجعه کنند. بدین منظور تالش کردم تا پرکاربردترین لغات فارسی را مورد نظر قرار دهم ، به 

امید آنکه خدمتی به پژوهشگران این حوزه کرده باشم.
در گردآوری این مجموعه، گذشته از مد نظر قرار دادن فرهنگ های واژگان موجود، تالش شده 
تا شمار زیادی کتاب های درسی دانشگاهی، آزمون های حقوقی و هم چنین مقاالت متعددی که 

نویسنده در سالهای ترجمه با آن روبرو بوده، مورد توجه قرار گیرد. 
نظر  به  الزم  کاربران  مراجعه  تسهیل  برای  نکته  چند  به  اشاره  حاضر،  فرهنگ  از  استفاده  در 
تغییراتی  فنی صفحه آرایی،  محدودیت های  دلیل  به  که  کنم  اشاره  باید  آن  از  پیش  می رسد، 

ظاهری در قرار گرفتن معادل کلمات به توصیه ناشر محترم اعمال شده است:
به  نمونه  برای  است.  رفته  کار  به  )یا(  معنای  به  انگلیسی  کلمات  در  نشانه  این   :)/( نشانه   .۱
mistake of/ in fact، توجه کنید، از آن جایی که این عبارت در مفهوم اشتباه موضوعی هم 
به شکل mistake of fact  و هم به صورت mistake in fact  به کار رفته، برای جلوگیری 

از تکرار، هر دو عبارت بدین شکل ذکر شده است.
 in camera توجه کنید که شکل صحیح آن camera, in ۲. نشانه),(: برای نمونه به کلمه
می باشد، از آن جایی که ممکن است کاربران برای یافتن معادل فارسی آن به camera   در 
قسمت C  مراجعه کنند، آن را در قسمت C نیز بدین شکل ذکر کرده و حرف اضافه آن را برای 

نشان دادن شکل صحیح آن پس از ویرگول قرار داده ایم.
۳. فونت ایتالیک: در این مجموعه تالش شده تا شمار زیادی از عبارات التین نیز گنجانده شود 

mens rea که ذکر آن ها با فونت ایتالیک از سایر واژگان متمایز گردیده است، مانند
۴. نشانه )fr(: در این کتاب گاهی برخی عبارات فرانسوی قابل مشاهده در متون انگلیسی نیز 

orde public )fr( ذکر شده که با نشانه مذکور، مشخص گردیده اند. مانند
الزم به ذکر است در قسمت فارسی به انگلیسی، واژه فارسی در سطر باال و معادل انگلیسی آن 
مقابل کلمه و یا با فاصله در سطر پایین آن ذکر شده و در قسمت انگلیسی، ابتدا واژه انگلیسی 

و معادل فارسی آن در مقابل ان یا در سطر پایین آن آورده شده است
در پایان برخود الزم می دانم تا از تمامی اساتید بزرگواری که مطالعه آثار ایشان بر غنای این کتاب 
افزوده، تشکر نمایم که در این میان می توان به  دو اثر سودمند دایره المعارف علوم جنایی و تازه 
های علوم جنایی که زیر نظر استاد ارجمند، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی به کوشش استاد 

محترم، دکتر عباس شیری در  نشر میزان منتشر گردیده، اشاره کنم.
با آرزوی درخشش بیش از پیش مهر دانش در سپهر ایران زمین.

                شیرین بیات  
                             مهر ماه 1397

سخن مؤلف



تقدیم هب دخترم دینا



بخش اول:
فارسی به انگلیسی



۷

الف
precarious possession   اباحه 
liberation                    ابراء
express ابرازداشتن
uphold ابرام کردن

ابرام کردن حکم  
uphold a judgment
ins trumentalism ابزارگرایی
ins trumentalis t ابزارگرا
vitiation ابطال

ابالغ از طریق نشر آگهی
service by publication 
service by mail ابالغ پستی               

ابالغ کردن
communicate,notice, serve
personal service ابالغ واقعی
ambiguity  ابهام 
internal waters آب های داخلی

 اتاق بازرگانی
chamber of commerce
nationals اتباع
foreign nationals اتباع بیگانه 

اتباع تحت الحمایه  
protected subjects 
union اتحادیه
trade union اتحادیه تجاری
trade union اتحادیه صنفی
syndicate اتحادیه کارگری

adopt اتخاذ کردن
cessation آتش بس
burning آتش زدن

اتفاق آراء    
consensus, unanimity 
was te, was ting اتالف
ultimatum اتمام حجت
charge اتهام
recrimination اتهام متقابل
false accusation اتهام ناروا
derivative works آثار اشتقاقی  
proof, subs tatntiation اثبات
اثبات کردن 
affirm, es tablish, prove, show, 
subs tantiate                
positivism اثبات گرایی
positive, positivism اثباتی
effect اثر
legal effect اثر قانونی
orphan work اثر یتیم، اثر گمنام
rent, rental اجاره
hire purchase اجاره به شرط تملیک 
 rental, rent charge اجاره بها
lease, lend, rent اجاره دادن
hire, lease, rent اجاره کردن
es tate at will اجارة مشروط
residence permit          اجازة اقامت

اجازة تأسیس شرکت
corporate charter 

اباحه
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اجازة چاپ )کتاب، مقاله( 
imprimatur
permission اجازه

اجازه دادن
permit, authorize, empower, 
 license 

اجبار
coercion, compulsion, force  

اجباری
compulsory,forcible, obligatory 
elusion  اجتناب
avoid اجتناب کردن
ances tors  اجداد 

اجرا
carry out, enforcement,      
execution, operation 

  اجرا کردن
effect, to put into, execute, 
exercise, fulfill, enforce, 
implement, perform, 
adminis ter 

اجرای حکم دادگاه
enforcement of judgment

اجرای عدالت
adminis tration of jus tice

اجرای عین تعهد 
specific performance 
enforce of law اجرای قانون

اجرای قرارداد

execution of the contract, 
performance

اجرای قسمت عمده و اساسی تعهد
subs tantial performance

اجرای قسمتی از تعهد 
part performance

اجرایی 
adminis trative, executive

اجراییه
writ of enforcement, writ of 
execution   
fee اجرت
quantum meruit           اجرت المثل
consensus اجماع  
  opinion juris  اجماع حقوقدانان 
assignment of a case  احالةپرونده

احالة دعوا به دادگاه دیگر
change of venue 
turn over احاله دادن
assign احاله کردن
engross                       احتکار کردن
contingency احتمال
precaution احتیاط

احراز صالحیت
assertion of jurisdiction   
es tablish احرازکردن
numerate احصاءکردن
برای  دادگاه  به  متهم  کردِن  احضار 
arraign                    پاسخ به کیفرخواست



۹

احضار متهم برای پاسخ به کیفرخواست
arraignment  
cite احضارکردن
writ of summons             احضاریه  
vindicate احقاق حق کردن
personal s tatus احوال شخصیه

 احیای اراضی موات
improve (land or property) 
blackmail                 اّخاذی
invention اختراع
concealment اختفاء
 اختفاء یا از بین بردن اسناد و مدارک
concealment of securities 
embezzlement اختالس
embezzle  اختالس کردن
conflict, disagreement,       اختالف
dispute, controversy 
تابعیت  وحدت  )عدم  تابعیت  اختالف 

زوجین یا طرفین قرارداد( 
diversity of citizenship
labor disputes اختالفات  کارگری
disorder اختالل  
mental disorder اختالل روانی
conduct disorder      اختالل سلوک

اختالل هویت جنسی   
transsexualism
cas tration اخته کردن
option, power, will اختیار
اختیار دادگاه در تعیین صالحیت خود

competence competence 
authorize, permit         اختیاردادن

اختیار قانون گذاری
legislative authority 
plenary powers اختیارات تام

اختیارات تصریح شده
enumerated powers  
residual powers اختیارات ضمنی
اختیارات فوق العاده (در موارد اضطراری)
emergency powers    

اختیارات مبتنی بر قانون اساسی
cons titutional powers 
empower   اختیاردادن
voluntary, willful             اختیاری
dismiss, expel اخراج کردن
آخرین اظهارات و دفاعیات دادستان
closing argument 
warning اخطار
notice,to give, notify    اخطاردادن
serve notice, warn        اخطارکردن
notice, notification اخطاریه
moralism  اخالق باوری

اخالق حسنه
good moral, public morality             
moralism اخالق گرایی
ethics, morals اخالقیات

اخالل در نظم دادگاه
contempt of court

اخالل در نظم عمومی

احضارکردن
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breach of peace
turbulence     اخالل در نظم و آرامش 
brothers and sis ters  اِخوه
civil services ادارات دولتی 
regis try ادارة ثبت
patent office ادارة ثبت اختراع
adminis tration, department  اداره

 اداره کردن
adminis ter,direct, manage
cus toms house اداره گمرک
minis terial,dminis trative    اداری 
exgtend     ادامه دادن
allegation, claim   ادعا 
allege, claim, assert     ادعا کردن

ادعای بی گناهی کردن
plead innocent

ادعای شمول مرور زمان 
barred claim claimbarred by 
limitation
false action  ادعای کذب

ادعای متقابل
counter-claim, cross action         
false action ادعای واهی
alleged  ادعایی 
consolidation, merger ادغام 
merge ادغام کردن
که  (ادله ای  آمده  دست  به  تازه  ادلة 
پس از خاتمة دادرسی توسط یکی از 

طرفین کشف شود)

newly-discovered evidence
material evidence      ادلة ذی ربط

ادلة مثبت ادعا
subs tantiating evidence

ادله معارض         
rebuttal evidence,
contravening evidence

ادله و مدارک غیرمسموع (به دلیل
 غیر قانونی بودن نحوة تحصیل یا

derivative evidence  منشأ آنها) 
homicide آدم کشی
kidnapping آدم ربایی
kidnap آدم ربایی کردن

اذن در انتفاع
possession precarious  
will اراده
voluntary, willful ارادی
was te land اراضی موات
plebiscite آراء عمومی
subs tatntiation ارائه دلیل

ارائه اطالعات
       furnishing information   

ارائه دادن دلیل یا مدرک مستند 
subs tantiate
introduce, represent     ارائه کردن
relation ارتباط
communicate� ارتباط�برقرار�کردن
apos tasy  ارتداد  
military ارتش



۱۱

ارتشاء
bribery, corruption, passive، 
bribery   
military اَرتشی
improve ارتقاءدادن
commission ارتکاب
commission of crime  ارتکاب جرم

ارتکاب جرم با قصد قبلی 
malice aforethought 
succeed ارث بردن
reference ارجاع به داوری
refer ارجاع کردن
اردوگاه کار اجباری 
concentration camp

اردوگاه های اصالح و تربیت  
boot camps
value ارزش
face value, par value ارزش اسمی 
market value ارزش بازاری
book value  ارزش دفتری 
extrinsic value ارزش ظاهری
valuable ارزشمند
appraisal ارزشیابی
valuate ارزش یابی کردن
assessor  ارزیاب

ارزیابی
assessment،evaluation,     
appraisal 
risk assessment ارزیابی خطر

assess, valuate ارزیابی کردن
consign                (کاال) ارسال کردن
cause panic,intimidation  ارعاب 
leniency ارفاق

ارکان تشکیل دهندة جرم
elements of a crime 
disinherit          از ارث محروم کردن
forewarn            از پیش اخطار کردن
on behalf of  از جانِب
 to fall into disus از َحیِِّز انتفاع افتادن
recklessly ازروی  بی احتیاطی 
negligently از روی تقصیر  
bonafide از روی حسن نیت  
knowingly از روی علم
wean                    (نوزاد) از شیر گرفتن
omission از قلم افتادگی
omit از قلم انداختن
disability از کارافتادگی
civilly از لحاظ قانون مدنی
legally از لحاظ قانونی
judicially از لحاظ قضایی
criminally از لحاظ کیفری
divert از مسیر خارج کردن
از هم گسیختگی اجتماعی 
anomie/ anomy
free آزاد
free, release آزاد کردن
parolee آزادشدة مشروط

آزادکردن به قید کفالت یا ضمانت    

ارتشاء



نشر چتر دانش/ بخش اول: فارسی به انگلیسی۱۲

release on bail
آزادکردن زندانی یا بازداشتی

enlarge 
freedom, liberation آزادی
  freedom of expression  آزادی بیان 
early release آزادی زودتر از موعد
early release آزادی زودرس
parole آزادی مشروط
civil liberties آزادی های فردی

آزار جنسی کودک
child sexual abuse 
marriage ازدواج
forcible marriage  ازدواج اجباری  

ازدواج سفید (زندگی مشترک بدون
       cohabitation             (تشریفات عقد نکاح
examine آزمایش کردن
tes t آزمودن
ordeal آزمون های ایزدی
captivity, enslavement  اسارت 
essence اساس

اساسنامه شرکت
articles of association,
 incorporation charter

اساسی
fundamental, subs tantial,  
subs tantive   

استانداردهای حداقلی
minimus s tandards 
absolutism, tyranny          استبداد

totalitarianism استبدادی
exception استثناء
entitlement استحقاق
employment استخدام
employ استخدام کردن
argument, reasoning        استدالل

استدالل استقرایی
inductive reasoning   
argue, reason استدالل کردن 

استراق سمع
eavesdropping,telephone 
tapping  
repatriate استرداد اسرای جنگی 
extradition استرداد مجرمین
affidavit   استشهاد کتبی
solvency       استطاعت
resign استعفا دادن
information استعالم
conversion استفادة بالجهت
abuse استفادة غیرمجاز
استفادة غیرمجاز از اثر مورد حمایت 
piracy                                  کپی رایت
استفادة غیرمجاز از وجوه 
diversion of funds
abuse استفادة غیرمجاز کردن
fair use استفادة منصفانه
use استفاده
es tablishment استقرار
inductive استقرایی
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autonomy استقالل
hearing استماع
cognizance استماع دعوا
hear استماع کردن

استمهال
moratorium, reques t a respite 
 
invocation, reliance       استناد

استنادکردن
adduce, invoke, rely on/ upon          
cons truction, inference استنباط   
 استنباط  کردن  
deduce, induct, infer
cons tructive استنباطی
inference                         استنتاج
reasoning                        استدالل
infer استنتاج کردن
refusal استنکاف
استنکاف از اجرای عدالت 
denial of jus tice

استنکاف از احقاق حق
denial of jus tice  
refuse استنکاف ورزیدن 
    amortization         (بدهی) استهالک
accreditation  استوارنامه 
vindicate استیفاءکردن
  vindication of right  استیفای حق

     اسقاط تعهدات
extinction of obligations,

extinguishment of obligations 
waiver اسقاط حق
waive اسقاط کردن
note اسکناس
commercial paper  اسناد تجاری 
shipment document اسناد محموله
ascribe  سناد دادن اِ
harm, injury آسیب

آسیب اجتماعی شناس   
zemiologis t

 آسیب اجتماعی شناسی
zemiology
harm آسیب رساندن
vulnerable آسیب پذیر
vulnerability آسیب پذیری
slave اسیر
reference اشاره
refer اشاره کردن

اشاعه
co-ownership, ownership in 
common 
error, mis take  اشتباه 
mis take of/in law  اشتباه حکمی
mispleading اشتباه در دادخواست
    mis take in personاشتباه در هدف

اشتباه در هویت
mis take in identity 
judicial error اشتباه قضایی
fundamental error    اشتباه ماهوی

استقالل
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اشتباه مبطل عقد
operative mis take
mutual mis take         اشتباه متقابل
common mis take اشتباه مشترک 

 اشتباه موضوعی
mis take of/in fact
 make a provision اشتراط  

اشتراک در مالکیت
es tate in common
 legal practice اشتغال به وکالت
underemployment اشتغال ناقص 
                     reconciliation آشتی 
reconcile آشتی دادن

اشّد مجازات (در تکرار جرم)
cumulative sentence
occupancy, occupation اِشغال
occupy اشغال کردن
genuineness, originality اصالت
consequentialism      اصالت نتیجه

اصالتًا
on behalf of himself, on his 
own behalf 
term اصطالح
principle اصل
moral principle اصل اخالقی

اصل آزردگی )آزار( 
principle of offence   
axiom اصل بنیادین

اصل تابعیت منفعل

passive personality principle 
اصل تجریدی بودن اسناد تجاری

principle of abs traction
اصل تفکیک قوا

separation of powers
مورد  در  الحق  دولت  جانشینی  اصل 

حقوق و تکالیف دولت سابق
succession of governments 
rule of law اصل حاکمیت قانون        
اصول  (از  قطعیت  حداکثر  اصل 
جرم  بودن  قانونی  اصل  زیرمجموعه 
و مجازات، به این معنا که جرم انگاری 

باید کاماًل صریح و روشن باشد)
principle of maximum certainty
principle of law اصل حقوقی

اصل سرزمینی بودن قانون
territoriality of law

اصل صالحیت سرزمینی 
territoriality of jurisdiction

اصل صالحیت سرزمینی شناور
floating territorial principle
harm principle                اصل ضرر
principle of ends           اصل غایت

اصل قانونی بودن (جرم و مجازات)
principle of legality

اصل لزوم قراردادها  
 paradine principle

اصل ممنوعیت انکار بعد از اقرار  
es toppel
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اصل نسبی بودن قرارداد
privity of contract 

اصالح (بهبود وضعیت بزهکار)
reformation, rehabilitation 

اصالح کردن
amend, modify, reform, remedy 
اصالح کردن مجرم 
rehabilitate
reform-oriented اصالح مدار
corrections اصالح و تربیت
amendment       اصالحیه

اصول انسانی
 principles of humanity
code of practice اصول کاری
moral laws اصول و قوانین اخالقی 
اصیل (در برابر تقّلبی یا تقلید شده)

original
principal اصیل (در برابر نماینده) 

اصیل افشاء نشده
undisclosed principal

اضرار ُدیّان
fraudulent alienation,
fraudulent conveyance
emergency, necessity اضطرار
obey اطاعت کردن
obedience           اطاعت، فرمانبرداری  
prorogation اطاله
notice, notify اطالع دادن
data, information            اطالعات

اطالعات افشاء نشده
undisclosed information 

اطالعات فاش شده
disclosed information 

اطالعات مربوط به  احوال شخصیه
vital s tatis tics
misinform      اطالعات نادرست دادن
advice,notification, notice  اطالعیه 
s trictness of rule اطالق قاعده
confidence اطمینان
assure, ensure  اطمینان دادن 
prolixity اطناب
representation اظهار

اظهار خالف واقع
misrepresentation
maintain  اظهار داشتن 
observation اظهار عقیده
observe اظهار عقیده کردن
false s tatement اظهار کذب
dooms اظهارات قضایی
address of counsel اظهارات وکیل 
assert, represent اظهارداشتن
contend اظهارکردن

اظهارنامة گمرکی
cus toms declaration 
tax return اظهارنامة مالیاتی
manifes t اظهارنامه
comment اظهارنظر کردن
s tatement اظهاریه

اصل نسبی بودن قرارداد
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اعادة حیثیت و اعتبار ورشکسته
discharge of bankrupt
retrial اعادة دادرسی
reconversion اعادة مالکیت
rehabilitation اعادة وضع

اعاده به وضع سابق
res titution, authenticity, validity, 
credibility
reputation  اعتبار
good s tanding  (شهرت) اعتبار
letter of credit اعتبار اسنادی 

اعتبار اسنادی تجاری
commercial letter of credit 

اعتبار امر مختوم
collateral es toppel doctrine  
validate اعتبار بخشیدن
legal weight اعتبار قانونی
اعتبار و ارزش دلیل  
weight of evidence

اعتراض
challenge, contes t, objection, 
opposition, protes t
contes t of award اعتراض به حکم 

اعتراض کردن
contes t, object, protes t
plea of guilty اعتراف به گناه یا جرم 

 اعتراف کردن به گناه یا جرم
to plead guilty, plead guilty    
s trike اعتصاب، اعتصاب کردن          

legalism  اعتقاد به اصالت قانون 
confidence, reliance اعتماد 
rely on/ upon  اعتمادکردن
execution اعدام
execute اعدام کردن

اعزام متهم برای محاکمه
committal for sentence
delegation اعزام نماینده
indigence, insolvency اعسار

اعضای هیات منصفه   
array of jurors 
enfranchise اعطا کردن تابعیت
confer, grant اعطاکردن
naturalize اعطاکردن تابعیت 
naturalization اعطای تابعیت

اعالم ورشکستگی
petition in bankruptcy
خود  طرف  از  ورشکستگی  اعالم 
voluntary bankruptcy ورشکسته 

اعالمیة استقالل
declaration of independence    

 اعالمیة جهانِی حقوِق بشر
Uinversal Declaration Of 
Human Right 
s tatement, declaration� اعالمیه�

enforcement, exercise اعمال
act of s tate  اِعمال حاکمیت 
coercion اعمال زور
coerce اعمال زور نمودن


