
 

 

 مقدمه

انهب. قهوانیی و مقهررات بهه      گذار  آتهنا تهبه   دیرزمانی است که ایرانیان با مفهوا قانون و قانون
تعباد زیاد و انواع مختوف کران تا کران زنهبگی اجتمهالی مها را فهرا گرفتهه اسهت و ههر سهال         

ها  قوانیی و مقررات، گران بارتر از سال قبل از هر کرانه طهرح و تصهویب تهبه و بهه      مجموله
تود. اما دریغ که ایی تعبد و کثرت ما را به آن آرمهان اکنهون صهب     بع و نشر سپرده میدست ط

ساله یعنی حاکمیت قانون چنبان نزدیک نکرده است. همگان قانون را فصل الخطاب منازلهات  
 توجیهه و  « یهک کومهه  »داننب و تصمیمات و اقهبامات خهود را بهه نهاا نهامی ایهی        و اختالفات می

خواننهب. امها بهه راسهتی کهباا قهانون        مردمان را به متابعت از فرمان آن فرا مهی کننب و  تجویز می
تایستت پیهرو  و احتهراا اسهت؟ کهباا قهانون اسهت کهه بهیش از زور بیرونهی بهه اقنهاع درونهی             

و مجرا باتب؟ کباا  یٰ مرع تهرونبان اتکا داتته باتب و نه با اجبار که به طوع و رغبت تهرونبان 
کنب نه بردة  ها  آنان است و ایشان را بنبة خود می ر مردمان انعکاس ارادهقانون است که در نظ

دیگر ؟ کباا قهانون اسهت کهه سهمبل سهنجش، حهزا و احتیهاط اسهت نهه حاصهل تهوختگی،            
انگار ؟ کباا قانون است که فروتنانه با زبان متابعان و مخاطبهان خهود سهخی     تتابزدگی و سهل

گیرد و کومهات فنّهی و لبهارات پیهیهبه را حجهاب       ر نمیگویب و رو  از مردا کوچه و بازا می
 کنب؟ چهرة خود نمی

بار ، وقت آن رسیبه است که از خود بپرسیم چرا به رغم اینکه در ایی سرزمیی سهخی  
از قانون بسیار است اما در لمل، قانون احتشاا و احتهراا چنهبانی نهبارد؟ یهک پاسه  احتمهالی       

نویسهی و   هها  قهانون   هها، فنهون و مههارت    هها، روش  نظریهه تایب فقبان آگاهی لمیهق از مبهانی،   
گذار  باتب. واقعیت ایی است که بر خال  دستاوردها  فنّی و فنّاورانت مبرن کهه بهبون    قانون

هها بهرا  همگهان     بهردار  از آن  آگاهی و تناخت لمیق و دقیق از سازوکار لموکردتان، بههره 
هها  ارزتهی و    ها  نظر ، دیهبگاه  خاستگاه خبر  از ممکی است، در مقوالتی از ایی دست بی

گذار  مانع استفاده از مزایا و مواهب آنان است. به لبارت دیگر، پارلمان  ها  لموی قانون رویه
گهذار فقها اجتمهاع سهادة جمعهی از افهراد نیسهت و         صر  چنب بنها و سهاختمان نیسهت، قهانون    
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ر خهاص در مقولهت قهانون و    گذار  انعکاس صر  خواسهت و ارادة آنهان نیسهت. بهه طهو      قانون
گذار  بایب پا را فراتر نهاد و مبلی تب که آگاهی مدض از ایی مباد ، مبهانی و لوهوا و    قانون

فنون کافی نیست و الزا است به دور از فریبکار  و ظاهرساز  لالوه بر تناخت نظر  نسهبت  
 ها، التزاا لموی نیز داتت.   به اقتضائات و پیامبها  آن
خواننهبگان مدتهرا پهیش رو  خهود دارنهب، تالتهی اسهت در جههت          ترجمت اثر  کهه 

گهذار    تهریی مراحهل قهانون    تریی و در لیی حال مههم  دستیابی به تناخت بهتر از یکی از مغفول
ا  کوهی و سیاسهتی کهالن     نویسی. همت قوانیی پیش از تصهویب و اجهرا، روز  ایهبه    یعنی قانون

بنهب  آن در قالهب    مهتی تقنینهی منسهجم و صهورت    انب. تببیل یک ایبه یا سیاست به یهک   بوده
گهذار را بهبون کمتهریی     گهذار و قهانون   پیامی نشسته بر بال کومات که مقصود و منظور سیاسهت 

ا  بهه نظهر برسهب امها      اختالل به سمع و نظر مخاطب لاد  برسانب، گرچه ممکی است کار ساده
ه حب ممتنع است. چه بسهیار اههبا    داننب که چنیی امر به ظاهر سهوی تا چ مجربان و اهل فی می

ها  متعالی که در همیی مرحوه مغفول و مبفون تبه و به ورطت ناکامی و تکست  لالی و برنامه
انهب و بهه جها  اینکهه      ها  نابی که در جا  نامناسهبی قهرار گرفتهه    انب. چه بسیار ایبه کشیبه تبه

بی کهه در اثهر انتخهاب نادرسهت     انهب. چهه بسهیار تفسهیرها  ناصهوا      اصل باتنب فرع انگاتته تبه
انب. واقعیت ایی است کهه قهوانیی و    گذار حکیم فرض تبه کومات و لبارات، قصب و نیّت قانون

تواننب اهبا  خود را تعقیهب و پیهاا خهود را ابهال       مقررات تنها به نیرو  کومات و جمالت می
ا  دارد  ات ناخواسهته نویسی لوارض و تبع انگار ، ضعف و سستی در قانون کننب. هرگونه سهل
ا  کهه   تود و کیست که نبانب در جامعهه  اقتبار  قانون ختم می التبار  و بی که درنهایت به بی

 قانون التبار و احترامی نباتته باتب، انسان نیز حرمت،کرامت و احتشامی نخواهب نباتت. 
نویسهی و ابعهاد مختوهف آن بهه تهرح زیهر مهورد بدهث و          در کتاب حاضر مفهوا قهانون 

گر   گذار  و رابطت آن با مفهوا تنظیم بررسی قرار گرفته استه فصل اول به تبییی مفهوا قانون
نویسی را بررسی کهرده و بهه ایهی پرسهش      اختصاص دارد. در همیی فصل نویسنبه، مفهوا قانون

تریی مقوالت  نویسی لوم است یا فیّ یا هنر. در فصل دوا یکی از مهم نونپاس  داده است که قا
نویسی معرفی تبه است. در ایی فصل لالوه بر معرفی ایی  ها  قانون ایی حوزه یعنی هرا ارزش

هها  متعهبد    تهود کهه در صهورت تهزاحم میهان ارزش      ها به ایهی پرسهش پاسه  داده مهی     ارزش
یک را مقبا بشمارد و کباا یک را وا نهب. فصل سوا بهه   کباا نویسی، نویسنبة قانون بایب قانون

گذار  به لنوان یکی  معرفی برنامت تقنینی اختصاص دارد. در ایی فصل ضرورت توسل به قانون
گر  مورد تأکیب نویسنبه قرار گرفته است. بهه درسهتی احهراز ایهی      ها  تنظیم حل از آخریی راه
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گهذار  متّکهی بهر تهواهب و اسهناد مهتقی،        در پرتو قهانون  ضرورت تنها در اثر انجاا مطالعات و
پذیر معرفی تبه است. فصل چهارا به تشریح ساختار یک پیشنهاد تقنینی الم از طرح یها   امکان

الیده اختصاص دارد. اینکه یک پیشنهاد تقنینی از چه اجزاء و ساختار  تشهکیل تهبه اسهت و    
بتوانب پیاا اصهوی قهانون را بهه مخاطهب منتقهل      بنب  تود تا  صبر و ذیل آن چگونه بایب صورت

کنب، مضمون اصوی ایی فصل است. فصل پنجم در باب ضرورت وضهوح، دقهت و لهبا ابههاا     
هها پیهاا قهانون معطهل مانهبه و فههم        کومات و جمالت قهانون اسهت کهه در صهورت فقهبان آن     

ابههاا قهانون    یتود. فصل تشم در ارتباط با فصل قبل بهه اهمیهت زبهان روتهی و نگهارش  به       نمی
نویسههی یههک ایههراد اسههت و  اختصههاص دارد. تمییههز قائههل تههبن میههان ابهههاا کههه از منظههر قههانون

گویی که گاه ضرورت یک قانون خوب است، از مباحث مهم و ظریف ایهی فصهل اسهت.     کوی
فصل هفتم به تشریح جایگاه مفاد مقبماتی قانون و ترتیب نگارش و اجهزاء آن اختصهاص دارد.   

نهم به ندوة نگارش مفاد اصهوی و مهاهو  و مفهاد پایهانی قهانون اختصهاص دارد.        فصل هشتم و
گهذار   تریی تأکیبات نویسنبه در ایی دو فصل جانمهایی صهدیح پیهاا اصهوی قهانون      یکی از مهم

ا  قهانون، پیهاا اصهوی     تود. الزا است نویسهنبگان حرفهه   است که در ضمی مفاد اصوی بیان می
مقابل دیبگان مخاطب قانون قرار دهنهب  امهر  کهه اغوهب نادیهبه       قانون را در اولیی فرصت در

نویسهی در دو خهانوادة بهزرق حقهوقی       هها  قهانون   تود. فصل دهم بهه مقایسهت سهنت    گرفته می
نویسهی و   ها  قانون ال اختصاص دارد. نویسنبه در ایی فصل وضعیت سنت حقو، نوتته و کامی
رسی قهرار داده اسهت. فصهل یهازدهم بهه یکهی از       ها به یکبیگر را مورد بر دور  و نزدیکی آن

پهردازد. انهواع و اتهکال     گذار  یعنی زمهان قهانون مهی    تریی و دتوارتریی مقوالت قانون پیهیبه
گهذار  معطهو  بهه     گهذار  لطهف بهه ماسهبق، قهانون      زبان مورد استفاده در قانون یعنی قهانون 

آن اتهاره تهبه اسهت. در فصهل      گذتته و آینبه در ایی فصل بررسی تبه و به ترایا و لهوازا 
دوازدهم، ندوة نگارش مفاد اصالحی الم از اصالح صریح و ضهمنی و مسهتقیم و غیهر مسهتقیم     
معرفی تبه است. فصل سیزدهم به نگارش مفاد حساس و مهم قوانیی کیفر  اختصهاص دارد و  

ذار  گه  ندوة نگارش مفاد ایی نوع از قوانیی بررسی تبه اسهت. مدهور فصهل چههاردهم قهانون     
هها  اجرایهی و جایگهاه قهانون      تفویضی، حبود و ثغهور واگهذار  صهالحیت تقنینهی بهه دسهتگاه      

تفویضی است. فصل پانزدهم به تبویی و تنقیح قوانیی و مقررات اختصاص دارد. نویسهنبه پهس از   
ها  آن را بررسهی کهرده و اهمیهت و     ها و تباهت ارائت تعریفی از ایی دو مفهوا گاه مشابه، تفاوت

در  ایگاه هر یک را در ارتقا  کیفیت مجموله قوانیی و مقهررات مهورد اتهاره قهرار داده اسهت.     ج
گذار  مالیاتی و ندوة نگارش مفهاد ایهی قبیهل قهوانیی در انهواع و       فصل تانزدهم سخی از قانون
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 گهذار  فراسهرزمینی را    اقساا مختوف است. فصل هفبهم موضوع جالب و نسهبتاً جبیهب قهانون   
ر حوزة اتدادیت اروپا مورد اتاره قرار داده است. فصل هجبهم به موضهوع حسهاس و   هه د به وی

مهم تفسیر قانون اختصاص دارد. در ایی فصل نویسنبه به درسهتی بهر ضهرورت آگهاهی پیشهیی      
کنهب. فصهل نهوزدهم مقولهت      ها  احتمالی از کومات قانون تأکیهب مهی   نویسنبة قانون از برداتت
ة لیسبون را بررسی کرده و تبابیر اتخاذ تبه در سطح اتدادیهت اروپها   کیفیت قانون پس از معاهب

را درخصوص ارتقا  کیفیت قوانیی و مقررات مورد نقب و بررسی قرار داده اسهت. و درنهایهت   
نویسهی و لهزوا    در فصل بیستم و پایهانی، نویسهنبه جایگهاه و اهمیهت تعوهیم و تربیهت در قهانون       

را به لنوان یک دانش، هنر و فی جهانی و لاا الشمول مورد نویسی  ها  کوینیکی قانون آموزش
 تأییب و تأکیب قرار داده است.

 نظر به پیشینت آموزتی، تدقیقاتی و مطالعهاتی نویسهنبة کتهاب همهت مقهوالت یهاد تهبه        
 نویسههی انگویسههی و نیههز تدههت تههأثیر اسههتانباردها  نگههارش قههانون در    در قالههب سههنت قههانون
هایی کهه نویسهنبه از    تردیب زبان بنب بودن قانون و مثال یح تبه است. بیسطح اتدادیت اروپا تشر

کنب، گهاه قابهل ترجمهت سهویس و      قوانیی و مقررات انگوستان برا  توضیح مقصود خود ذکر می
ها که ناتی از استخراج بخشی از یک قهانون یها یهک     روان به فارسی نیست. ابهاا برخی قسمت

برخی توضیدات که با تأکیهب بهر ابههاا برخهی کومهات و لغهات        مقرره از زبان انگویسی است یا
انگویسی ارائه تبه اسهت، تهایب خوتهاینب خواننهبة فارسهی زبهان نباتهب، امها بها ایهی بهاور کهه             

نویسی رایج در جهان باتهب،   ها  قانون ها  زبانی نبایب مانع آتنایی خواننبگان با سنت دتوار 
ها  احتمالی ترجمت ایی اثهر بهر لههبة     ها و کاستی ارساییایی اثر ترجمه تبه است. با ایی حال ن

 مترجم است.  

 معرفی نویسنده
هها    نویسنبة ایی کتاب خانم پروفسور هوهی زانتهاکی یکهی از مشههورتریی و معتبرتهریی چههره      

نویسهی اسهت. پروفسهور زانتهاکی اسهتاد       گهذار  و قهانون   لومی جهان در رتتت مطالعهات قهانون  
نویسهی و کیفیهت قهانون در     و متخصهص قهانون   UCLانشهگاهی لنهبن   دانشکبة حقهو، کهالج د  

نویسهیه   قهانون ههایی چهون    المنافع است. لالوه بر ایهی، او کتهاب   انگوستان و کشورها  مشترک
مقهاالت متعهبد  در حهوزة     و را تهألیف کهرده اسهت   گهذار  در اروپها    قهانون و  رویکرد مبرن

تهتت تدریهر در آورده اسهت. پروفسهور زانتهاکی      نویسی و کیفیت قانون به ر گذار ، قانون قانون
 . است IALگذار   همهنیی رئیس انجمی جهانی قانون
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 قدردانی
در پایان الزا است از کسانی که در آغاز، انجاا و اتماا ترجمت ایی اثر همراهی کردنب قبردانی 

مهومی  آموختت کارتناسی ارتب رتهتت حقهو، ل   کنم. ابتبا از سرکار خانم رلنا زحمتکش دانش
که از فصل اول تا فصول میانی کتاب در ترجمت اولیه متی ایی اثر با اینجانب همکهار  کردنهب،   

کنم. ایشان به دلیل ضرورت لزیمت به مدهل تدصهیل در دورة دکتهر  در خهارج از      تشکر می
کشور به ناچار از ادامت همکار  بازمانبنب. تایسته بود ناا ایشان ههم بهه لنهوان متهرجم اثهر قیهب       

ها  سازمان سمت به لنوان ناتر، ایی امر میسهر نشهب. بهه ههر رو  از      تب اما به دلیل پروتکل یم
کنم. از جنهاب آقها  مدمهود مدمهب       همکار  مؤثر و ارزنبة ایشان به طور ویهه قبردانی می

آذر رئیس مدترا آموزش مجوس تورا  اسالمی که سهم بسزایی در تماا مراحل ترجمهت ایهی   
کنم. همهنیی از کارکنان ارجمنب ادارة آموزش و ارزتیابی و نیز معاونهت   کر میاثر داتتنب، تش

ساز  ایی اثر کمک و همراهی کردنب، سپاسگزارا. همهنیی مراتب  قوانیی مجوس که در آماده
قبردانی خود را از زحمات سرکار خانم لویّه جبار  که ویراستار  ایی اثر را بر لههبه داتهتنب   

تجالی که پیگیر  مراحهل ادار  انتشهار کتهاب در سهازمان سهمت را بهر        و سرکار خانم مریم
دارا. درنهایت از صبور  همسهر لزیهزا سهرکار خهانم آمنهه حسهینی کهه         لهبه داتتنب ابراز می

 کنم.   همواره رفیق و همراه می بوده و هست، قبردانی می
ایرادات را بهه منظهور   ها و  در پایان امیب دارا خواننبگان آگاه و ارجمنب ایی اثر، کاستی

 در آثار بعب ، به اینجانب تذکر دهنب.  ها  آن اصالح و یا پرهیز از تکرار
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