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 چکیده

اندد سیاسیجدیدپرازالفاظومفاهیمحقوقیةگذاراندیشنبسیاریازمتونبنیا 
سیاسدیبدودهاسدت ةاندیشدةترینابزارهاوبستربحثدربارزبانحقوقیکیازمهم

اینآثاربایدبهمعنداومحتدوایحقدوقیالفداظومفداهیمةدرانتقالوترجم،بنابراین
ایدنةتوانبهترجمدرچنینشرایطیاستکهمیفقطآنرابازشناخت وتوجهکرد

ایدندسدتهازآثدارازمن درةنارجاعداد شایستهاستترجمدآثاراعتمادکردوبهآ
بازبینیوبررسیشوند دراینمقالدهبدرایاثتدایایدنادعدا،معنایحقوقیالفاظهم

ازدیددگاهمفداهیمحقدوقعمدومیاتدانیفارسدیلوةعتارایوالفاظحقدوقیترجمد
هدایینپژوهشنموندهدرای شودتادقتبرگردانفارسیآنارزیابیشودبررسیمی

شدودودقدتترجمدهازمفاهیمحقوقعمومیدرترجمهفارسیلویاتانپیگیدریمدی
هایبعدیاینترجمههاسنجیدهشدهتانشاندادهشودکهالزماستدرویراستآن

 اصالحاتیانجامتاازبرخیاشکاالیوایرادهایاساسیمتریشود 

 

هدا،نسدققدانون،قدوهمقننده،حقدوقدوپیمدانآزادیناشیازعهد ی:کلید گانواژ
ضروریحاکمیت،حقوقبنیادین 
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 مقدمه

تصدحی »هایابرازن ربودهاسدت کتدا نقددرسنتعلمیایرانسابقهداردویکیازمحمل

کوشدانهوشیقصدوقنوشتهشددهاسدت شدیوهسد ت«االعتقاد»شیقمفیددرنقدکتا «االعتقاد

محدثانازهمانقروناولیدهاسدالمیدرجمد وتددویناحادیدثنتدویبدهعمدلگیرانهکهس ت

هایعلمیوانتقادیمسلماناناست درفلسدفه،کدالم،شدعر،ترینکوششآوردندیکیازدرخشان

( 86-8613:81اد وعلموهندرنیدزنقددونقدروردوشدرجرواتداشدتهاسدتیخرمشداهی،

همجدالیمسدتقلیهدمبدهنقددوبررسدیکتدا اشدتدالدارنددوحتدیخوشت تانهسالیانیاستک

هاییدیگریهمدرایدنحدوزهدرونمونه8اندهایخاصنقدکتا فقهوحقوقهمپیداشدهنمونه

راهندوجامعهعلمیودانشگاهیحقوقیماآبستنچنینمجالتیاستوایدنموضدوعپاسد یبده

شدونددرهاییکدهچداممدیقوقیامروزدرایراناستتاکتا یکنیازواقعیدرجامعهعلمیح

( ایدن8613:4شدودیزریدنکدو ،2جاییبهمحکزدهشوندتاذوقعامدهاهدلحقدوقتهدذی 

هداوجدودشوندبایددرجاییفرصتیبرایبررسیوبدازبینیآنتعدادازکت حقوقیکهمنتشرمی

صانآنحوزهزدهشوندبدرایاینکدهیکدیدیگدرازارکدانداشتهباشدتابهسنجهاهلن رومت ص

هاتکمیلشودوجامعهحقوقی،سرهراازناسدرهبازشناسددوبددینن اریبرمحتوایمطال کتا 

ترتی برارزشواعتتارتولیدایعلمین اریشودوبهنویسندگانوپژوهشگرانیاریدادهشدده

هایکارشانآگاهشوند وبرکاستیایدربرابرخودبیابندتاآیینه

اسدتونتایددبدا«سدتیلمعدرو »نقدبااینهمهفایدهپاالیشگریوپیرایشگریکهدارد،

6ایدنسدتیلشدد «قداط »آمیزناقددطاقتیمولفومترجمولحنهجوودشنامزودرنجیوکم

اگرجویایعید ونقدکتا محتستیبهمعنایخو کلمهاست منتقدمانندپزشکاستو

اندیشدیباشددمنددیونیدکاشبایددازرویعالقدهجدوییخدویشاسدتعید «بیمدار»علت

                                                                                                                                                                                                     

فصلنامهنقدکتا فقهوحقوقکهصاح امتیازآنخانهکتا ومدیرمسئولآنسیدمحمدعلیاحمدیابهریاست  8
،در«نقدبازار»(،8613یکو ،عتدالحسین،،رک:زرین«نقددوفایدهداردتهذی ذوقعامهوتربیتفکرنویسنده» 2

 4جاویدان،ص:تهران،ها،چامسومهاواندیشهیادداشت
اشاره 6 حدیث: الیهِ»ایاستبه یُصنَ ُ الرَّجُلُ قالَ: المعرُو ؟ سَتیلِ قاطِعوُا ما و قیلَ: المعرُو ِ  قاطعیسَتیلِ اهللُ لعَنَ

بندند،پرسیدند:نفرینخدابرآنانکهراهخیروخوبیرامی«صاحِتُهُمِناَنیصنَ َذلکَإلیغَیرهِالمعروُ فیَکفُرُهُفَیَمتَنِ ُ
ورزد،آنگاهصاح نعمتبهدیگریاحسانکنندواوکفرانمیاند؟فرمود:کسیکهبهاوخوبیمیچهکسانیچنین

.163،ص88رک:وسائلالشیعه،ت.کندنمی



 011عمومینقدترجمهفارسیلویاتانازدیدگاهمفاهیمحقوق
 

( 8613:81یخرمشاهی،

(؛سدومین8631و8634شدیسلطانی،درادامهنقدهاییکهبرترجمهفارسیلویاتاننوشته

شدود دومقالدهپیشدینهدروآخرینمقالهدربارهنقدوبررسیاینمتنبهعالقمندانتقدیممی

یکبهبازبینیترجمهفارسیازدیدگاهمفاهیمحقوقیوحقوقکیفریپرداختدهودرسدومین

شود ب ش،ترجمهبرخیمفاهیمحقوقعمومیبازبینیوبازرسیمی


 مفاهیم حقوق عمومی .1
 برداشتن بیعت و آثار آن .1-1

میثاقخودرابهایدندلیدلپساگرهمگیعهدو»درب شیازترجمهفارسیآمدهاست:

نقرکنندکهیکیازایشانازحاکمیترابهحاکمکهنمایندهآنهاستواگذارکردهاسدت؛

ستانندوایننیزپساگرویراخل کننددرآنصوریحقیراکهمتعلقبهاوستازویمی

تفارسدیایدنن رازاشکالیکدهدرسداخصر 8( 836-8613:834یهابز،«عدالتیاستبی

رسددترجمدهدرسدتایدنجملدهدومدرآغازجملهزائداست بهن درمدی«از»جملههستو

کهیکیازطرفینِپیمانتوافقوبیعتخودرابردارد،راهرابدرهمدهبهمحراین»چنینباشد:

؛تاسدتواینبرخال عددالکندتاپیمانشانرافسقکنندوبیعتشانرابردارندطرفینبازمی

دهند،حالاگراوراخل کنندد،ازویآنهدهازآنوهریکازایشانبهنمایندهحاکمیتمی

 «ستانندواینهمبرخال عدالتاستاوستمی

 
 هاناشی از عهد و پیمان یعنی آزادیآزادی اتباع،  .2-1

یازاانددکدهخالصدهوچکیددهدرسراسرمتنلویاتانکناربندهاجمالیکوتداهیآمدده

درسدت،رسدکدهیکدیازایدنجمدالیکوتداهمحتوایآنبندیاپاراگرا هستند بهن رمی

آزادیاتتاعیعنیآزادیازعهدو»ترجمهنشدهباشد درمتنترجمهفارسیچنینآمدهاست:
                                                                                                                                                                                                     

وفرانسهلویاتانچنیناست:متنانگلیسی 8
“De ce fait dès que quelqu’un cesserait d’être d’accord, tous les autres auraient à 
rompre la convention qu’ils ont faite avec lui, ce qui est une injustice ; et chacun entre 
eux ayant donné la souveraineté à celui qui assume leur personnalité, s’ils le déposent, 
ils lui enlèvent ce qui lui appartient, ce qui est également une injustice “, Léviathan, p. 
180; “ … so that any one man dissenting, all the rest should break their Convenant 
made to that man, which in injustice … “, p. 229. 
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آزادی»رسدبرگرداندرسدتچندینباشدد:،درحالیکهبهن رمی(283؛8613،هابزی«پیمان

ازمتنافتادهاست «ناشی» احتماالًکلمه8«هاناشیازعهدوپیمانیعنیآزادیاتتاع،

 
 شودآزادی حقی است که فقط از قدرت عمومی ناشی می .3-1

امامردمدانبدهسدادگی»اینوشتهشدهاستکهمعنایآنروشننیست:همهنیندرادامهجمله

دانقوهتمیزآنرابابرخدورداریازار خورندوبهعلتفقفری کلمهخوشظاهرآزادیرامی

ایدنجملدهازدیددگاهحقدوقی2«کنند ش صیخودویاحقتولدکهحقیعمومیاست،اشتتاهمی

د«حقیعمومی»و«حقتولد»نادرستومدشوشاست  چهمعناییدارند؟باتوجهبهعنواناینبندد

رسدهابزدرمقامبیانایدندبهن رمی«افرادآزادیموردستایشنویسندگانآزادیحکاماستنه»

نکتهاستکه:آزادیحقیمادرزادیوطتیعدینیسدتبلکدهحقدیاسدتکدهازدولدتیداقددری

شود،آزادیازن راوحقیوضعیاستونهطتیعی،حقیکهدولدتآنراوضد عمومیناشیمی

رادر«حقدیعمدومی»متدرجم( 228؛8613،هدابزیشدودکندوباتولدویابهار منتقدلنمدیمی

 Laواصطالجفرانسدهof the Public OnlyواصطالجانگلیسیSivitatis soliusبرابراصطالجالتین

seule puissance publiqueرسددبرگدرداندرسدتایدنبااینتوضیحایبدهن درمدی 6 آوردهاست

خورنددوبدهعلدتخوشظداهرآزادیرامدیامامردمانبهسادگیفری کلمه»جملهچنینباشد:

گیرند،درحالیکدهآزادیحقدیفقدانقوهتمیزآنراهمهونار ش صیوحقیمادرزادیمی

 «شوداستکهفقطازقدریعمومیناشیمی

 
 میثاق برای صیانت و دفاع از خود .4-1

هداییکدهثداقمیایدمکدهنشانداده84تردرفصلپیش»درپیمطل باالگفتهشدهاست:
                                                                                                                                                                                                     

 متنانگلیسیوفرانسهلویاتانچنیناست: 8

“La liberté des sujets est celle qui résulte des conventions“, Léviathan, p. 224, Liberty 
of Subjects consisteth in Liberty from convenants, p. 264. 
2. “Mis on est facilement induit en erreur par cette dénomination spécieuse de liberté : 
et alors, faute du jugement nécessaire pour opérer les distinctions, les hommes prennent 
à tort pour un héritage particulier et pour un droit de naissance ce qui est un droit de la 
seule puissance publique”, Léviathan, p. 228. 
3. “Mais on est facilement induit en erreur par cette dénomination spécieuse de liberté : 
et alors, faut du jugement nécessaire pour opérer les distinctions, les hommes prennent 
à tort pour un héritage particulier et pour un droit de naissance ce qui est un droit de la 
seule puissance publique”, Léviathan, p. 228.  



 017عمومینقدترجمهفارسیلویاتانازدیدگاهمفاهیمحقوق
 

رسددترجمدهبهن رمی8( 8613:226یهابز،«اندبرایصیانتودفاعازخودفردنتاشند،باطل

هاییکهبهموج آنفردمتعهدبهدفاعنکردنازجدانومیثاق»درستاینجملهچنینباشد:

درسدتیایدنترجمدهفارسدی831صدفحه84مراجعهبهفصدل «شودباطلاستتنخویشمی

بده« پیمانبرایعدمدفاعازخودباطلاسدت»کند درآنجاگفتهشدهاست:س نراتاییدمی

عملدیودسدتکشدیدنازهدراقددامیبدرایقراردادهاییکهموضوعآنهابی،عتاریحقوقی

به«آزادی»ایاینبند،همهنین،واژهدرعنوانحاشیه اند دفاعازجانوتنخویشباشدباطل

رسدباتوجهبهاینکهعنوانفصدلامابهن رمی2(،8613:226یهابز،ترجمهشدهاست«حق»

سازگاریبابرعالوه«آزادی»استبرگرداندناینواژهبه«دربا آزادیاتتاع»بیستویکم

استو«آزادیطتیعی»ترنیزخواهدبود آزادیکهموضوعاینفصلاستکلیتفصل،دقیق

ندهازاصدولطتیعدتبلکدهاز»دراندیشدههدابز«حدق»ترجمهشود،چراکده«حق»بهتواندنمی

( 222؛8613،یهابزشودگرفتهمی«هاعملکرددولت

 
 تابعیت یا تبعیت .5-1

بکاررفتهاستوازآنجاکهایدنواژه«تتعیت»و«تتعه»درمعنای«تابعیت»درچندبندواژه

فهمیدهشدهومعنایجمالیرادچداراغتشداشکندد،«تابعیت»ممکناستدرمعنایحقوقی

،و   جایگزینآنشوند دربرخدیازجمدالی«تتعیت»بنابراینشایدبهترباشدواژگانیچون

رسانفرسدتادهاماکسیکهبعنوانپیدام»تواندگمراهکنندهباشد براینمونه:اینواژهحتیمی

انتابعیتدارد؛امااینتابعیتنهبهواسطهمیثاقوقدراردادشدهویابااجازهبهسفررفتههمهن

ایدنمفهدومدرمدتنلویاتدانبدهمعندای6 «شدوداتتاعبلکهازطریقمیثاقمیانحکامبرقرارمدی

کنددواساسداًدرزمداننوشدتهوفرمانتریاشارهمدی«تتعیت»نیستوبهرابطه«تابعیت»حقوقی

4م،درمعنایجدیدآن،پدیدارنشدهبود شدنلویاتانهنوزاینمفهو
                                                                                                                                                                                                     
1. “J’ai montré ci-dessus, au chapitre XIV, que les conventions par lesquelles on 
s’engage à ne pas défendre son propre corps sont nulles”, Léviathan, p. 230. 

« کنند،دفاعکنندمقابلکسانیکهقانوناًبهایشانحملهمیاتتاعحقدارندازخودشانحتیدر» 2
3. “Mais celui qui est envoyé en mission, ou a reçu la permission de faire un voyage, 
reste sujet: néanmoins cela se fait alors par un contrat entre souveraines, et non pas en 
vertu de la convention qui avait crée la sujétion”, Ibid., 235,  223صلویاتان،:رک . 

،کهدرمتنلویاتانبکاررفته،Sujétionهایاروپاییباواژگاندیگریغیرازتابعیتدرمعنایجدیدآندرزبان 4
کنند امروزهبهمعنایجدیدتابعیتاشارهمی Nationalité/Nationalityشود گفتهمی
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بنابرایناگروارثدینداشدته»   امادرموارددیگرنادرستیاینواژهپیشنهادیآشکارتراست:

دونآنکدهخویشداوندانشدناخته اگدرحداکمبدحاکمیتوتابعیتیدرکارن واهددبدود8باشد

سانخواهددشدد زیدرایرد،نیزوض بههمانایداشتهباشدونیزبدوناعالمجانشینخودبمشده

توانوار وجانشدینیمعلدومکدردودرنتیجدهتدابعیتینیدزدرکدارن واهدددرآنصورینمی

اگرحاکمیدرجنگشکستب وردوبهتابعیتطر فات گردننهد؛درآنصدوری»2«بود 

اینکلمده «گردند حاکمفات میشودوآنهاتابتکلیفاتتاعشبهفرمانترداریازویساقطمی

ونیزاگرهدم»   نیزاینواژهآمدهاست:211فحهدرص6 درموارددیگریهمتکرارشدهاست

 «کنند   اندولیاعالمکنندکهدیگرازآنتابعیتنمیقتالًتاب آنبوده

هچندینمفهدومیکدرمعنایحقوقیجدیدآمدهدرحالی«تابعیت»درجایدیگریمفهوم

انددویدازیراهمهکسانیکهاتتاعدولتنیستند،یاازدشمنان»درمتنلویاتانبکارنرفتهاست:

4( 8613:232یهدابز،«اندداینکهبهموج قراردادومیثاقپیشینیتابعیتخودراازدستداده

1کدهتتعدهورعیدتزیدراهمدهکسدانی» رسدبرگرداندرستاینجملهچنینباشدد:بهن رمی

هاییبهتتعیتوفرمدانتریتربهموج قراردادومیثاقکهپیشاندویاایننیستند،یاازدشمنان

ومفهدوم«انددتابعیتخودراازدستداده»درواق درپایانجملهعتاری«اند خودپایانداده

ایرابیداننکدردهندینمسدئله،دراینجا،نادرستاستواساسداًهدابزچ«ازدستدادنتابعیت»

المللخصوصیاست استوازدستدادنتابعیتموضوعیجدیددرحقوقبین

 
 تعیین اماکن تجارت و کاالهای تجاری .6-1

مانندتوزید زمدین،حدقتعیدین»عنوانیکیازعتارایحاشیهمتنچنینترجمهشدهاست:

تدررسددبرگدرداندقیدقبدهن درمدی( 8613:241یهابز،«اماکنونوعمسافریباحاکماست

                                                                                                                                                                                                     

دقیقنیست «نداشتهباشد»درستاستو«ن واهد»بهن رما 8
روشن 2 ترمیدرمتنالتیندربارهاینجملهتوضیحیهستکهمعنایآنرا هیچتتعیتوفرمانترداریدرکار»کند:

 «دانیماینتتعیتوفرمانترداریرابهچهکسیابرازکنیم ن واهدبود،چراکهنمی
Hobbes, Léviathan, trad, Fr.  1999, p. 235. 

 نیزآمدهاست 211ودرص231وهمچنیندرص213ودربندپایانیص221دربندن ستصاینواژه 6

4. “En effet, tous les hommes qui ne sont pas des sujets, ou bien sont des ennemis, ou 
bien ont cessé de l’être en vertu de conventions antérieures”, Léviathan, p. 338. 

،کهدرمتونتاری یمشروطیتو Les sujetsردربراب«رعایای]دولت[»رسدقراردادناصطالحیمانندبهن رمی 1
ترباشد توانددقیقپیشازمشروطیتبکاررفته،می



 019عمومینقدترجمهفارسیلویاتانازدیدگاهمفاهیمحقوق
 

در8 «تعییناماکنتجاریوکاالهایتجاریمانندتوزید امدوالبداحداکماسدت»چنینباشد:

شود مترجمایدنجملدهراچندینبرگردانددهجملهآغازیناینبندهمهنیناشکاالتیدیدهمی

تدیبدهخدارتازکشدورهمانندتوزی زمیندرداخلکشور،حقتعیدیناینکدهاتتداعوق»است:

بده2«هاییبروندوچهنوعآسایشیراطل کنند،متعلقبدهحداکماسدت روندبهچهمکانمی

همانندتوزی زمیندرداخدلکشدور،حدقتعیدین»ترچنینباشد:رسدبرگرداندرستن رمی

دبرونددوتوانندروندبهچهجاهاییبدرایتجداریمدیکهاتتاعوقتیبهخارتازکشورمیاین

 «توانندتجاریکنند،متعلقبهحاکماستاینکهچهاموالیرامی

 
 هر چیزی که مخالف قانونی نباشد، ناحق نیست .7-1

اندد؛هدرچیدزکدههمچنین]آشکاراستکه[قوانینقواعدیبرایتش یصحدقونداحق»

رسدبرگردان رمیبهن ( 214؛8613لویاتان،ی«ناحقشناختهشود،مدایربابرخیقوانیناست

اندد؛هدرهمچنینقدوانینمعیداریبدرایتشد یصحدقونداحق»درستاینجملهچنینباشد:

کسدیکدهبدا»ترجمهمتنالتیننیزچنیناست:6«چیزیکهم الفقانونینتاشد،ناحقنیست 

بهعتداریدیگدراز4 «قانونیکهمشمولاوستم الفتنکند،مرتک فعلناحقینشدهاست

کندد ترجمدهن رهابزمعیاروسنجهتش یصحقوناحققدانونیاسدتکدهدولدتوضد مدی

مترجمفارسیبامنطقتعریفهابزازقانونسازگارنیست هابزدرهمانصفحهقانونراچندین

مدنیبرایهمهاتتاعقواعدیاستکهدولتبهآنهاشفاهاًیاکتتاًویداقانون»کند:تعریفمی
                                                                                                                                                                                                     
1. “Les endroits où l’on commerce et les objets dont on commerce dépendent, comme 
la répartition des biens, du souveraine“, Léviathan, p. 266.  
2. “De même que la répartition des terres dans les pays, la détermination des endroits 
où les sujets pourront commercer, à l’étranger, ainsi que des biens sur lesquels portera 
ce commerce, appartient au souveraine”, Léviathan, p. 266. “As the Distribution of 
Lands at home; so also to assigne in what places, and for what commodities, the 
Subject shall traffique abroad, belongeth to the Soveraign.” Hobbes, Thomas, 
Leviathan, edited with an introduction by C.B. MacPherson, Penguin, 1985, P. 299.  
3. “ … et aussi, que les lois sont les règles du juste et de l’injuste, rien n’étant réputé 
injuste, qui ne soit contraire à quelque loi”, Léviathan, p. 282, “As also, that Lawes are 
the Rules of Just, and Unjust; nothing being reputed Unjust, that is not contrary to some 
Law”, P. 312.  

دریکیدیگرازترجمههایلویاتانبهزبانفرانسهاینجملهچنینبرگرداندهشدهاست:
“On voit aussi, que les lois sont les règles du juste et de l’injuste, rien n’étant réputé 
injuste, si ce n’est pas contraire à une certaine loi“, Hobbes, Léviathan, trad. Fr., par 
Gérard Mairet, Gallimard, 2000, p. 406-407. 
4. Le latin dit: “Et nul ne commet rien d’injuste, qui n’aille à l’encontre d’une loi à lui 
adressé”, Léviathan, p. 282.   
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قنشانهارادیمکفیدیگریبدرایپیدرویابدالرکدردهباشددتداازآنبدرایتشد یصازطری

«صوا وخطایعنیاینکهچهچیزیمدایرباآنقواعداستوچهچیزینیست،اسدتفادهکندد

( 8613:214یهابز،
 

 فسخ قانون یا نسخ قانون .8-1

اسدتوندهتداب قدانونحاکمقانونگذار»درفصلبیستوششملویاتانودرادامهبحثاز

تواندقانونیرافسقکندزیراقدانونتنهدابداقدانونهیچکسجزحاکمنمی»گفتهشده:«مدنی

فسدق»درمدتنازاصدطالج8« سدازدشودکهاجرایقدانوناولراممندوعمدیدیگریفسقمی

نسدق»قدوق،ازدیددگاهزبدانح( 8613:211یهدابز،استفادهشدهاست«فسققوانین»و«قانون

درزبدانحقدوقمددنیبدرایانحداللعقدودو«فسدق»تراست درست2«ملدیکردن»یا«قانون

رودوکاربردآندربارهقانوندقیقنیست ایناصطالجدرجایدیگرینیدزایقاعایبکارمی

بهعالوهوقتیحاکمامرکندکهعملیبرخال قانونسابقخودشانجدام»   بکاررفتهاست:

نسدق( 8613:213یهدابز،«شود،آنحکمبهمعنایفسقآنقانوندرآنمدوردخداصاسدت

عتاریاستازاسقاطاعتتاریکقانونبهتوسطکسدیکدهاختیدارقدانونیایدنکداررا»قانون

( 8612:186یلنگرودی،«داردبوسیلهقانوندیگر


 پارلمان یا محکمه .9-1

:8613یهدابز،«قایداحمقانهقانونداناندربارهوضد قدوانینبرخیع»ذیلاینعتاریحاشیهمتن:

رسدچنداشکالوجودداردکهدرفهممطل اخاللایجادهکدردهاسدت ن سدتبهن رمی(،213

برگرداندددهشدددهاسددت اگرچددهدرتدداریق«محکمدده»بددهParlement/parliamentایددنکددهواژه

دگاههمظاهرشدهوحتییکیازکارکردهدایمهدمپارلماندرنقشمحکمهودا،خواهیمشروطه

توانددفروکاسدتهشدود درمدتنلویاتدان،مانندددیگدرمتدوننمدی«محکمده»آنبودهاستاماتنهابه

کنددکدهکلمدهکنندد،ایدنکلمدهوزنوتداری یرامنتقدلمدیتاری یکهدراینبدارهبحدثمدی

رجمدرپداورقیایدنواژهراثتدتنکدردهاسدتتداتراینکهمتدچنینتاری یندارد مهم«محکمه»
                                                                                                                                                                                                     
1. “ … Law is not abrogated, but by another Law, that forbiddeth it to be put in 
execution”, p. 313. 
2. “… or make, and repeal laws, he may when he pleaseth …”, Hobbes, Leviathan, 
Edited and abridged with introduction by John Plamenatz, Collins, 1962. 
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عقایدد»آگاهشدوند ندهتنهداهدابزدرایدنبندداز،بردهایکهنویسندهبکارخوانندگانازاصلواژه

کنددبلکدهدرادامدههمدینعتدارایبحدثمدی8وقدوهقانونگدذاری«قانونداناندربارهوضد قدوانین

جدااسدت آن«محکمده»رلماندرمتنلویاتانمنصر ازدهدمعنایپاتوضیحیآوردهکهنشانمی

ووقتیمحکمهصاح حاکمیتباشداگرهدمبدههدرمن دوریشدماربسدیاریاز»کهگفتهاست:

کسباورن واهدکدردکدهچندانمجمعدیبددانحالهیچعقالراازایاالیتابعهفراهمآورد،بااین

هدابزدراینجداازفراخوانددننماینددگانایداالی «اشدوسیلهقدریقانونگذاریرابهدستآوردهب

الزمبهیدادآوریکنند «قانونگذاری»آیندوبایستدرچنانمجمعیگردهمگویدکهمیس نمی

رادربرابدرایدنواژه«مجلدس»و«پارلمان»برابرنهادمترجماستکهدرترجمهکتا ریهاردتاک،

( 26،44،43،12،16،14،38،32،36؛8611یتاک،آوردهاست

تدداریقکددهیکددیازاصددولوقواعدددking in parliamentهمهنددینقاعدددهمعددرو 

برگرداندهشدهبددونایدنکدهدر«حاکمدرهیئتمحکمه»خواهیانگلستانبوده،بهمشروطه

شودطمیایمربونکتهدومدربارهاینبندبهواژه2باشد ایبهاصلعتاریشدهپانوشتاشاره

 subordinateبرگرداندهشدهاست اینبرابرنهدادپیشدنهادیبدرای«قضایتاب ِ]حاکم[»کهبه

judges/les juges subalternesآمدده،درحالیکدهدرهمدانصدفحهو211فحهدوبداردرصد

ازهرچنددتعتیدراخیدربهتدر6،برایهمانواژهآمدهاست «قضایمادون»صفحهبعدبرابرنهاد

توانددازطریدقمفهدومم دالفآنتوضدی دادهشدود تعتیرن ستاستاماایناصطالجمی

هاومحاکمعالیقدرارمقصودهابزازایندسته،قضاتیاستکهدربرابرقضاینشستهدادگاه

دارندواستقاللایندستهراندارند درجایدیگرینیزهابزهردودستهراآوردهکهمتدرجم

( 2-8613:236یهابز،4برگرداندهاست«قضایچهتاب وچهحاکم»رابهآن

برگرداندده«حقدوقوقدوانینعرفدی»بدهCommon Lawاصدطالج،همهنیندراینصفحه

ایشدهباشد اینجملدهچندینترجمدهشددهاسدت:شدهبدوناینکهدرپانوشتبهآناشاره

دراینجدابده«هدادادگداه»واژه1«هاندارند جزدادگاهحقوقوقوانینعرفیهیچمنشأاقتداری»
                                                                                                                                                                                                     
1. The Legislative Power/pouvoir législatif. 

  .Léviathan, p. 287،آمدهاستRex in Parlamentoدرمتنلویاتاناینقاعدهبهشکل  2
نیزآمدهاست 234اینبرابرنهاددرص  6

4. “Subalterne ou souveraine“, p. ibid., 296. 
5. “La common law n’a pas d’autre censeur que le Parlement“, p. 287, “… that the 
common law, hath no controller but the parliament“, 1962, p. 247. 
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هدمچندیندولدت»   آمدهاست درسطورپایانیهمینبندآنجداکدهآمدده:Parlementجای

کدهدرترجمدهفرانسدهترجمهشدهاست درحالی«همچنین»Itemکلمه« دارایدوبازواست

رسدچراکدههدابزدرتربهن رمیاخیردقیق ترجمه8«رأیون ردیگرچنیناست»گفتهشده

خواندد،عرضدهکدردهاسدتواینجان رخودرادربرابرن رقانوندانانکهآنرااحمقانهمدی

مقصوداوازن ردیگرن رخوداوست 

 
 انتشار و اطالع از قوانین .11-1

تدیهمدهقدانونطتیعدیجدزاذا»درفصلبیستوششم؛دربا قوانینمددنیگفتدهشدده:

بایدشفاهاًیاکتتاًویابهشیوهدیگریبهاطالعهمهکسانیرسداندهقوانیندیگریاستکهمی

«شدوندشودکهملزمبهاطاعتازآنهاهستند،چنینقدوانینیناشدیازاقتددارحداکمتلقدیمدی

طتیعدیاگرقدانون»رسدبرگرداندرستاینجملهچنینباشد:بهن رمی2( 8613:213یهابز،

جزاذاتیهمهقوانیندیگراستکهبایدشدفاهاًراکناربگذاریم،آگاهشدنواطالعازقانون

یاکتتًاویابههرشیوهدیگریکهناشیازاقتدارحداکمباشددبدهاطدالعهمدهکسدانیرسدانده

زقدوانینبحدثهابزدراینجاازلزومانتشارواطدالعا «شوندکهملزمبهاطاعتازآنهاهستند 

کردهاست 
 

 وقتی قانونگذار معلوم نباشد هیچ چیزی قانون نیست   .11-1

توانددایدنچندینرسددمدی،بهن درمدی«وقتیقانونگذارمعلومنتاشدقانونیدرکارنیست»

 6(8613:213یهابز،«وقتیقانونگذارمعلومنتاشدهیچچیزیقانوننیست»تربشود:دقیق
 

 ان سیاسیسازمان عمومی یا سازم .12-1

یهدابز،«هایعمومیمسئولتن یمامورتجاریسازمان»درمتنترجمهفارسیبندمربوطبه
                                                                                                                                                                                                     
1. “Ou cette autre opinion“, p. 287. 
2. “Si on laisse de côté la loi de nature, il est de l’essence de toutes les autres lois d’être 
portées à la connaissance de ceux qui seront obligés d’y obéir, soit par la parole, soit 
par l’écriture, soit par quelque autre acte connu comme émanant de l’autorité 
souveraine”, Léviathan, p. 290; «The law of nature excepted, it belongeth to the 
essence of all other lawes, to be made known, to every man that shall be obliged to 
obey them, either by word, or writing, or some other act, known to proceed from the 
sovereign authority”, p. 319. 
3. “Rien n’est loi là où le législateur ne peut être connu”, Léviathan, p. 291.  
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درهرسازمانسیاسی،برایتن یممدراودایخدارجی»چنینترجمهشدهاست:،8(8613:262

2« ترینعاملدرامرنمایندگیآن،مجمعیمرکد ازهمدهاعضاسدتبهبهترینشکل،مناس 

شوداشارهکنیم چدرادردبهناهماهنگیکهدرترجمهعنواناینبندومتندیدهمین ستبای

گفتدهشددهاسدت؟درحدالیکده«سدازمانسیاسدی»ودرمتن«هایعمومیسازمان»عنوانبند

توانددچندینکلماییکسانیدرهمهمواردبکاررفتهاست همهنینجملهآغازیناینبندمدی

کنددیکگروهسیاسیکهدرسازماندادنبهتجاریخارجیفعالیتمیدر»برگرداندهشود:

و«عمدومی»امابایدگفتکهالفداظ،«بهتریننوعنمایندگی،انجمنیمرک ازهمهاعضاست

انت دا ،کندتاواژگانیهماهندگدرمتننادرستنیستنداماترجمهبهترایجا می«سیاسی»

دریابدکهنویسندهکتا درهدردومدوردیدکلفدابکدارشوندتاخوانندهسرگرداننشودو

بردهاست 

 
 نماینده یا نمایندگی .13-1

کهدرحالی(8613:622یهابز،6است«دربا وظیفهنمایندهحاکمیت»امعنوانفصلسی

برابرنهدادیکدهترجمهشود «نمایندگی»بایدآمدهومی Representative درمتنانگلیسیلفا

وجدهکندامااینمتهبهخش اشگذاشتنمانیزبدیا کردهنیزمفهومرامنتقلمیمترجمانت 

کندوالزامایبحثمی«نماینده»ونه«نمایندگی»نیستچراکههابزدراینفصلدربارهعمل

دهد بندابراینبدرایادامدهبحدثوهمداهنگیبداکلیدترابطهحقوقینمایندگیراتوضی می

رابکارگرفت «ندگینمای»فصلباید

 

 حاکمیت یا حقوق ضروری و حیاتی حقوق اساسی .14-1

بکداررفتدهو The Essentiall Rights of Soveraigntyچنددبداراصدطالجامسدیفصدلدر

باتوجدهبدهایدنکده برگردانددهاسدت «حقدوقاساسدیحاکمیدت»مترجمایناصدطالجرابده

جدیکدهازآنامدروزدرزبدانفارسدیاصطالجحقوقاساسیجعلجدیداسدتومعندایرای
                                                                                                                                                                                                     
1. “Les corps politique consacrés à l’organisation des échanges “, Léviathan, p. 245.   
2. “Dans un corps politiques consacré à la bonne organisation du commerce extérieur, 
le représentant le plus commode est une assemblée de tous les membres“, Léviathan, p. 
245.  
3. “Of the Office of the Soveraign Representative“, Hobbes, Thomas, Leviathan, edited 
with an introduction by C.B. MacPherson, Penguin, 1985, P.376.  
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شودباآنههمقصودهابزبودهمتفاویاستلدذابایدددرترجمدهآندقدتبیشدتریفهمیدهمی

بشودوالفاظیدرترجمهآنبکاربرودکهازچنینخلطمفهومیدورباشد شدایدبرگردانددن

حقدوقضدروری/حیاتی»تدرباشددوگفتدهشدود:مناسد «ضروری/حیاتی»بهEssentiallواژه

زیرااگرحقدوقاساسدی»اینبرابرنهادباسیاقفکرهابزدراینبندسازگارتراست:« حاکمیت

گددرددوهمگددانبددهشددرایطووضدد حاکمیددت   سددل شددوند،دولددتدرنتیجددهمنحددلمددی

نکتهدیگدریهدماز،ن رازنکتهفوقصر «گردند بارجنگهمهبرعلیههمهبازمیمصیتت

8درستنیست «برعلیه»ایناستکهکاربردتوانیادآوریکرد:میجملهبا ویراستاریاین

حقدوق»سدهبرابرنهدادمتفداوی (Droit essential)دربرابدراصدطالج624تدا622فحایدرصد

زیرااگرحقدوقاساسدیحاکمیدت   »گذاشتهشدهاست «حقوقذاتی»و«حقوقبنیادین»،«اساسی

گیدریمکدهدرامدرتعلدیممدردمدربنابرایننتیجهمدی» «گرددند،دولتدرنتیجهمنحلمیسل شو

خصوصحقوقذاتدیحاکمیدتیکدههمدانحقدوقطتیعدیوبنیدادینحاکمیدتهسدتند(   هدیچ

درعتداریدرونپرانتدزاشدکالدیگدرینیدزهشددایکهگفتعالوهبرنکته2«مشکلیوجودندارد 

درکلمدایهدابز«حاکمیدت»ونده«حقدوق»ونده«قوانینطتیعدیوبنیدادین»است:هست هابزگفته

-،بهتعتیراصولیین،درتقدیرهمنیست هدابزمدی«حاکمیت»رسدکهواژهنیستند بهویژهبهن رمی

گوید:حقوقذاتیوالینفکحاکمیتدرزمره،دسدتهبزرگتدریازقدوانین،یعندیقدوانینطتیعدی،

ترجمهشدهاست «حقوقذاتیواساسی»نیزایناصطالجبه684فحهصهستند در

 
 قانون اساسی یا قانون بنیادین .15-1

(8613:216یهدابز،«قدانوناساسدی»بدهFundamentall Law/loi fondamentaleاصدطالج

ترجمدهشددهبدود بدهن در«یدادینقانونبن»برگرداندهشده،درحالیکهدرصفحایپیشینبه

جدیدداسدتوجعدلمفهومینوودرمعنایرایجامروزی«قانوناساسی»ازآنجاکهرسدمی

قدانون»غالتاًاشارهبهسندیحقوقیداردبنابراینبهتراستدراینجاهممانندصفحایپیشین
                                                                                                                                                                                                     

سیمعاصر،مقابلبرله،بهجای؛درتداولفاربرعلیه نشردانش:غلطننویسیم،تهران(،8612یرک:نجفی،ابوالحسن، 8
و«بر»ترآناستکهبهجایعلیهبرندوفصی بهکارنمییکرادرنثرفصی ،علیهوبرعلیههیچ بهزیانوبهسوداست

.بکاربردهشود«به»بهجایله
2. “Je conclu donc que, pour ce qui est d’instruire le peuple des droits essentiels de la 
souveraineté (qui sont les lois naturelles et fondamentales) le souveraine ne rencontre, 
… aucun difficulté … . “, Léviathan, p. 360.   
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کدهدربرخدیمتدوندورهمشدروطیترایدج«اساسدولت» شایداصطالجحفاشود«بنیادین

 تریباشد ابرنهادمناس بودهازاینحیثبر

 

 Jus gentium/droit des gens/law of Nations   اصطالح  .61-6

درسدت«حقدوقملدل»درحالیکدهبرگرداندهشده،(8613:681یهابز،«هاقانونملت»به

المللامروزاسدتکدهدرزمدانهدابزوپدسازاوبداایدننداماینعنواننیایحقوقبیناست 

عندوان8المللذیلهمیننامبودندد هایاولیهحقوقبینانبرخیازکتا شدوعنوشناختهمی

حقوقملل؛اصولقدانون»الملل،همینبودهاست:گذارانحقوقبینکتا واتل،یکیازبنیان

 2«هاوحکامطتیعی،حاکمبررفتاروامورملت

مبدایکددیگرکدهدردرخصوصروابطحکا»جملهآغازیناینبندنیزچنینترجمهشده:

رسددبرخدیبدهن درمدی6« شودهاخواندهمیگیردکهمعموالًقانونملتذیلقانونیجایمی

دربدارهتکدالیفیکدهنقدشوجایگداه»کلمایافتادهاست ترجمهپیشدنهادیمداچندیناسدت:

یگدذارد؛روابطدیکدهدرذیدلقدانونیجداحاکم،دررابطهباحاکماندیگر،بردوشاومدی

« شودکهمعموالًحقوقمللخواندهمیگیرندمی

هدایدیگدریدربدارهبرگردانددنایدنواژهدرسراسدرکتدابیکدهازرسدنارسداییبهن رمی

شدود بدرایبرلویاتاندیدهمدیمکفرسونریهاردتاکترجمهشدهوهمهنیندرترجمهمقدمه

برگردانددهشددهدرحدالیکده«ل قدوانینجندگوصد»بهگروسیوسهوگوکتا عنواننمونه

سالگذشتهبههمدت کتا گروسیوس(8611:61یتاک،درستاست«حقوقجنگوصل »

شددهاسدت یداکتدا وبهسرمایهانتشارایشهردانشمنتشرنپیرانبهفارسیترجمهیدکترحس

یعدیوسیاسدیطت«عناصدرحقدوق»برگرداندهشدهدرحدالیکده«عناصرقانون»دیگرهابزکهبه

پدژوهگفتگویمیانیکفیلسدو ویدکداندش»دربارهعنوانهمهنیناینمسئلهدرستاست 
                                                                                                                                                                                                     
1. Jean Mathieu Mattei, (1998), Histoire du droit de la guerre (1700-1819), 
Introduction à l'histoire du droit international, avec une biographie des principaux 
auteurs de la doctrine internationaliste de l'Antiquité à nos jours. Presses universitaires 
d'Aix-Marseille, 2 volumes, 1239 p ; Emmanuelle Jouannet, Emer de Vattel et 
l'émergence du droit international classique, Pedone, 490 p, 1998.  
2. Emer de Vattel, (1758), Le Droit des gens: Principes de la loi naturelle, appliqués à 
la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, Vol. 1, Londres [Neuchâtel], 
1758, 241. 
3. “ En ce qui concerne les devoirs que la fonction du souverain lui confère à l’égard 
des autres souverains, et qui sont contenus dans cette loi qu’on appelle habituellement 
droit des gens … . “, Ibid., p. 367.  
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بده«قدوانین» دراینجانیزبدهجدای(13-8611:1یتاک،تکرارشدهاست«قوانینعرفیانگلستان

دهوندهبکارگرفتدهشدDroitواژه هایفرانسهاینآثارباشد ترجمهدرست«حقوق»رسدن رمی

Loiبنابراین،Law8 درستنیست«قانون»واست«حقوق»درعنواناینآثاربهمعنی

The Schooles of Lawاصدطالج«هدااستفادهازدانشدگاه»امذیلعنواندرفصلسی
2Des 

écoles de droit/شدهدرحدالیکدهمددارسیداترجمه(8613:621یهابز،6«مدارسقانون»به

بکداررفتدهLaw دربسیاریازمواردیکدهدرمدتنکلمدهدرستاست «حقوق»ایهدانشکده

ایدنمسدئلهدرجاهدایدیگدریازترجمدهمترجم،آنرابهنادرستبهقانونبرگرداندهاسدت 

است گردیدهتکرارنیزکهباالترگفتهشد،فارسیکتا 
 

 شخصیت حقوقی نهادهای عمومی .17-1

کندکهترجمهآندشدواراسدت درترجمدهفارسدیستفادهمیامفهومیازدرلویاتانهابز

جداناشدیایبدینماینددهآنهداشدد 4اندچیزهاییکهنتوانبهدروراندک»آمدهاست:عتاری

مانندیککلیسا،یدکبیمارسدتانویدایدکپدل،ممکدناسدتبدهواسدطهشد صرئدیسیدا

عتیردربیانهابزاگرچهدشواراسدتاینت( 8613:814یهابز،1«سرپرستآنهانمایندگیشود
                                                                                                                                                                                                     
1. Le droit de la guerre et de la paix ; Les Éléments du droit naturel et politique ; Le 
dialogue entre un philosophe et un étudiant de droit commun d’Angleterre.  

دراینجاودرچنینمواردیدرزبانحقوقیبهمعناین امحقوقیحاکمبریکموضوع«حقوق»دانیمکهواژهالتتهمی
استوجم حقنیست 

2. Hobbes, Thomas, (1985), Leviathan, edited with an introduction by C.B. 
MacPherson, Penguin, P. 384. 
3. “Des écoles de droit“, Ibid., p. 366.  

نقدیبرترجمهفارسیلویاتانازدیدگاه»(،8634ی دربارهاشتتاهیکهدرترجمهاینمفهومرخدادهرک:سلطانی،سیدناصر،4
ش صکسیاستکه»دربندآغازینفصلشانزدهمآمدهاست: 241-226ص،12،تحقیقایحقوقی،شماره«مفاهیمحقوقی

شودویانمایشدهندهس نانیااعمالش صدیگریویاهرچیزدیگریاستکهس نانیااعمالاویاازآنخوداوتلقیمی
 vraie ou)ترجمه«هراستییابهدرورب»دوکلمهآخر«آنس نانیااعمالمنسو بهآنهاباشند،خواهبهراستییابهدرور 

Fictive)استکهنادرستترجمهشدهاستواساساًدراینجابحثیازراستودروردرمیاننیست همانطورکهعنواناین
بهنمایندگیانجاممیفصلوتعریفباالنشانمی یا که(Fictive)دهندوواژهدهدبحثازاموریاستکهافرادش صاً

بارهمفهومیمحوریدرلویاتاناست،بهمفهومنمایندگیاشارهدارد بههرحالپسوپیشجملههابزهرگونهتردیدیرادراین
بهحقیقتیابه»،درحقوقمدنیویا«درمقاماصیلیادرمقامنمایندهووکیل»توانندزداید ایندوواژهدرزبانحقوقیمیمی
برگرداندهشوند «اصالتاًیابهوکالتاً»اصولی،یاباتوجهبهبرخیازموادقانونمدنیبهدراصطالج«مجاز

5. “Des choses inanimées, une église, un hôpital, un pont peuvent être personnifiés par 
un recteur, un directeur, un contrôleur“, English: “may be personated“, Léviathan, p. 
164-165.  
“There are few things, that are uncapable of being represented by Fiction. Inanimate 
things, as a Church, an Hospital, a Bridge, may be Personated by a Rector, Master, or 
Overseer“, p. 219.  
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ایمهمدربیاناندیشهاوست ن ستاینکههابزدرمقامبیانایننکتهاستکدهایدنامانکته

تواننددمدیشدانورؤسداییدامتدولیواسدطهمددیرهجانماننددکلیسداوبیمارسدتانبدبییاشیا

 May beتیشدوند عتدارتواننددنماینددگپیدداکننددوازگدذرآنمدی«ش صدیتحقدوقی»

Personated یاpeuvent être personifies نموندهایدنموضدوعدربرچنینمفهدومین دردارد

توانددتواندش صیتبیابدوبهتت مییعنیمی May be Personatedحقوقماموقوفهاستکه

کده،نکتدهدومایدنکندد نمایندگیمی«بهمجازونهبهحقیقت»نمایندگیشودومتولیآنرا

 تراستدرزبانحقوقدرست«تواندمی»دقیقنیستبلکه«ممکناست»

تعتیدر8« اندچیزهاییکهنتوانبهدرورنمایندهآنهداشدداندک»درآغازجملهکهگفتهشده:

اندکنددچیزهداییکدهنتواننددبدهمجدازنماینددگی:»استوبایدگفتدهشدوددرستنا«بهدرور»

دربرگدردانپیشدنهادیمداخللدیدرجملده«بهمجداز»رسدبرداشتنکلمهحتیبهن رمی«شوند 

کندچراکهمفهوممجازدرنهادنمایندگیووکالتیاستنابةفیالتصدر (نهفتدهاسدتواردنمی

آنجداکدهدرمقدامتوصدیفمجلدس،تنتیهاالمةوتنزیهالملةووکیلونماینده،بهتعتیرنایینیدر

بدهشدماریامدام(ازاصدیل«مجدازیازآنحقیقدتوسدایهوصدورتی»رایملیاسدت،آنراشو

(fictive)یدا«مجدازی»( درواق ازن رنایینی؛مجلس،امامرابدهطدور13تا:آوردینایینی،بیمی

( بدههمدینقیداس8634:226استیسلطانی،«اصیل»ایازاوستکه«سایه»کندونمایندگیمی

در«اعتتدار»و«جعل»کندوایننوعیولییاسرپرستکلیسانیزکلیسارابهمجازنمایندگیمیمت

کند طورکهمتولیموقوفهرانمایندگیمیعلمحقوقاستهمان
 

 ضامن یا کفیل .18-1

هابزتوضدی مدیهاییراهیافتهاست نیزاشتتاهایوکاستیب شاولکتا دربندپایانی

شدود،همداناسدتکدهدونوعاست نوعاولکهبههمینعنوانخواندهمی Authorsدهدکه:

نستتبهعملش صدیگریمتعهداست نوعدومکسیاسدتکدهدربرابدرعمدلیداپیمدان

ش صدیگریبدهطدورمشدروطمتعهدداسدت،یعندیدرصدورتیمتعهدداسدتکدهدیگدری

ندهددیدادرموعددمقدررانجدامندهدد تعهدخودرایداانجدام2ٌعنه،مکفول(یمدیون،مضمون

                                                                                                                                                                                                     
1. “Il est peu de choses qui ne puissent être représentées d’une manière fictive“, Ibid, p. 
164.   

کهش صیمالیراکهبرذمهدیگریاستبهعهدهبگیرد عقدضمانعتاریاستازاین–314مادهقانونمدنی، 2
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ن ستیناشکالترجمهفارسیایناستکهدربارهعتداریفدوقواصدطالحاتیکدهدرداخدل

کنددکدهکدارگزاریدادرصورتیقتدولتعهددمدی»ایممترجمفارسیگفتهاست:پرانتزآورده

:8613یهدابز،«ندهددنماینده،عملموردن ررادرموق معینویاپیشاززمانمعیندیانجدام

غیدرازدیگدرییمددیون،«کارگزاریانماینده»( اماازن رمعنایحقوقیروشناستکه813

عنه،مکفول(است مضمون
 

 صاحب حق یا اصیل .19-1

هاییراهیافتهاسدت درترجمدهفارسدینیزاشتتاهایوکاستیب شاولکتا دربندپایانی

-اند:نوعاولکهبههمدینعندوانخوانددهمدیقتداربردونوعصاحتانحقوا»چنینآمدهاست:

:8613یهدابز،«شود،هماناستکهچنانکهقتالًگفتیمنستتبهعملش صدیگریمتعهداست

اصدیلبدردودسدتهاسدت:دسدته»رسدبرگرداندرستاینجملدهچندینباشدد:بهن رمی( 813

؛کسدیکدهاعمدالدادهشددکدهبداالترتوضدی ترینمعنایکلمدهاسدت،ن ستاصیلدرساده

ن رازبرخیجزئیای،س نمادربدارهجملدهصر 8«داند ش صدیگریرامنسو بهخودمی

نوعاولدیابدهتعتیدرمتدرجماخیرایناستکهازن رمعنایحقوقیدرستودقیقنیست:اصیل

نیسدتبلکدهکسدی«یگدریمتعهددنستتبهعمدلشد صد»دازن رهابز«صاح حقواقتدار»

 Authorsدریافدتهدابزازاصدیل «داندداعمالش صدیگریرامنسو بدهخدودمدی»استکه

تماماًبامحتوایاینمفهومدرن رمشهورنزدفقهایامامیهمنطتقنیستوازدریافتهابزنتدایجی

شود یکدیازایدننتدایجراتنمیشودکههمهایننتایجاینمفهومدرفقهامامیهاست استنتاطمی

استدرحالیکهبنابرن رمشهوردرفقهامامیهپذیرفتهنیست «ضمّذمهبهذمه»



 صیانت نفسصیانت ذات یا  .21-1

،مدونتنیولیپسدیوسصیانتنفسیکیازمفاهیممهمدراندیشههابزاست اینمفهومدرنزد
                                                                                                                                                                                                     

مضمونٌ را ضامنطر دیگر وش صثالثرامضمونمتعهدرا مدیوناصلیمیله یا .گویندٌعنه کفالت-164ماده
مقابلطر دیگراحضارش صثالثیراتعهدمیعق بهموج آناحدطرفیندر کفیل،دیاستکه متعهدرا کند 

.گویندٌلهمیش صثالثرامکفولوطر دیگررامکفول
1. “Comme celui qui reconnait pour sienne, simplement, les actes d’un autre“, Ibid., p. 
168. 
“Of Authors there be two sorts. The first simply so called; which I have before defined 
to be him, that owneth the Action of another simply“,Ibid., p. 222.  
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بوداماهابزایناصلرابهعندوانحقدیدرن درناپذیروطتیعیرفتارآدمییکیازاصولاجتنا 

 همهندیناز(8611:21یتاک،توانبراساسآننوعجدیدیازاخالقیایبناکردگرفتکهمی

گروسدیوسبده»ن رهابزیکیازوجوهاهمیتاثرگروسیوس،حقوقجنگوصل ،اینبودکه

توشدکاکرابدهمفهدومحقدوقطتیعدییکمعنامفهومصیانتازنفسدرنزدفالسفهاومانیس

کدهمحتدوایاصدلیرابهزبانیواقعاًاخالقیبیاننمودهبود،بدونآنسانآنتتدیلکردهوبدین

ن ریایکسانیچونلیپسیوسومونتنیراکناربگذارد ازآنپستاپایانقرنهفددهمن ریدای

-8611:42یتداک،«القیتتدیلشددندمتتنیبرحقوقطتیعیبهمجرایاصلیبحثازمسائلاخ

چیدزی»شدود:اینمفهومدراندیشههابزچناناهمیتیداردکدهاسدتداللاوبداآنآغدازمدی( 63

توانیمتوافقداشتهباشیموآنایناستکدهوجودداردکهماحتیدروض طتیعیدربارهآنمی

دفاعکنند همهندیندرایدنخصدوصدیگراننیزحقدارنددرمقابلحملهوتجاوزازخودشان

بایددتوانیمبهتوافقبرسیمکهاگرایشانخواهاناِعمالآنحقباشدنددرآنصدوریمدینیزمی

توانحقصیانتنفسراباعدماقدامدرمقابلحملهاِعمدالاقدامایخاصیانجامدهند:مثالًنمی

ترجمدهشدده«صدیانتذای»به«نتنفسصیا»چندینمورددر( 38-8611:32یتاک،«کرد   

یتداک،«صیانتنفدس»همدیگرالتتهدربرخیموارد( 8611:818،813،811،24یتاک،است

همهندینهدابزدر8 آمدهاستکهبهتراستیکدستوهماهنگشوند(8611:211،816،818

اندد درترجمدهشدده«صدیانتنفدس»هریکازاینمواردکلمایمتفاوتیبکاربردهاماهمگدی

Preservationراآوردهودرجدایدیگدر 2(8613:818یهدابز،Conservationجاهدابزلفدایک

گفتهاست  6(8613:816یهابز،
 

 و دوم  یا قانون طبیعی اولقوانین طبیعی اولیه و ثانویه  .21-1

دربا قدوانینطتیعدیاولیدهوثانویدهودر»عنوانفصلچهاردهمچنینترجمهشدهاست:
                                                                                                                                                                                                     

رابکاربردهاست «صیانتنفس»بشیریهدرترجمهکتا هابزاثرریهاردتاکدرسراسرمتن 8 ،تاک،ریهاردرک:
    بهن ر36و32و12و63و21و22براینمونهص 8611،طرجنو:تهرانچامدوم،حسینبشیریه،ةترجم،هابز
دراینکتا نیزآمدهاست «حقصیانتذای»بهشکل61رسدکههمینمفهوماستکهدرصمی

2.  “… that every man Conservation …” Hobbes, T, Leviathan. Editor/introduction - C. 
B. MacPherson, Penguin Classics, Paperback, 1985, p. 203.  

   « صیانتنفس   هرکسی»
3. “… and consequently against the reason of his preservation …”, Ibid, p. 205 

« ودرنتیجهعقالًضامنامنیتوصیانتنفساونیست»
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دربا دوقانونطتیعین ستو»باشد: چنینرسترسدبرگرداندبهن رمی8«با قراردادها

نیانت دا واژگدا2 «دربا قانونطتیعیاولودومودربا قراردادها»یا«دربا قراردادها

درفقدهومتاحدث«احکداماولیدهوثانویده»ممکناستبامفداهیمیمانندد«اولیهوثانویه»مانند

قدانونن سدتینوبنیدادین»بدهدرسدتیترجمدهفارسدیحقوقعمومیخلطشدود امدادرمدتن

( 8613:838یهابز،بکاررفتهاست«قانونطتیعیدوم»و«طتیعت
 

 فرار از مجازات یا مجازات نشدن .22-1

سدابقه»ایمتنچنینترجمهشدهاست:دریکیازبندهایاصلبیستوهفتمعنوانحاشیه

مطابقاصولحقوقکیفریعمدومی،معندایظداهری6« فرارازمجازایازشرایطم ففهاست

از«سدابقهفدرارازمجدازای»دهدکدهاشدکالیدرترجمدههسدت چدراکدهجملههمنشانمی

:8613یهدابز،«فدرارازمجدازای»بهimpunité/impunityاینبندواژهشرایطم ففهنیست در

استبههدردلیلدی«مجازاینشدن»مقصودهابزکهدرستنیست،برگرداندهشدهاست(212

فعلیکهمکرراًمجازایآناجراشدهباشدددرمقایسدهبدا»گوید:هابزدراینجامیکهباشد 

ریازآنمجازاینشده؛جدرمبزرگتدریاسدت زیدراآنسدوابقهایقتلیبسیافعلیکهنمونه

4« امیدبهمجازاینشدناستکهخودحاکمفراهمساختهاست   
 

 مالحظاتی درباره چند جمله و واژه .2

درحالی1(8613:622یهابز،برگرداندهشدهاست«ازلی»بهéternel/Eternallواژه  8-2

امدادردهدد یداهمیشدگیمدی3«ازلیوابدی»مزمانمعنایههایاروپاییدرزبانکهاینواژه

اسدتکهابتددانددارد مقابدلابددیآن،کهاولنداردازحیثزمانیعنیآن«ازلی»زبانفارسی

-همهنینبهن درمدیدیده دا( عدمنتاشدازلینامنهکههمیشهبود آنههرامستوقبیعنیآن

فلسفهبرایترجمهچنینعتارتیبهرهبرد رسدبتوانازمفهومحاد وقدیمدر
                                                                                                                                                                                                     
1. “ Des deux premières lois naturelles, et des contrats“, Léviathan, Ibid, p. 128. 
2.  “Of the first and second NATURALL LAWES, and of CONTRACTS“, p. 189. 
3. “Examples of Impunity Extenuate“, p. 348. 
4. “The same Fact, if it have been constantly punished in other men, is a greater Crime, 
than if there have been many precedent Examples, are so many hopes of Impunity, 
given by the Soveraign himself … “, p. 384.  
5. “Thirdlly, to say the World was not Created, but Eternall, (seeing that which is 
Eternall has no cause,) is to deny there is a God “, p. 402.  
6. “Qui n'a pas eu de commencement et n'aura jamais de fin“, 
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درکندارهدمکدهمتضدادهدمهسدتند،را«صدال وطدال »درمواردیمترجمکلمه  2-2

دکدهبده«طدال »آوردهاستدرحالیکهایندوواژهدرمتنهابزمعنایحقوقیدارندوواژه

«صدال »قراربگیرد «ال ص»توانددرمقابلمعناینمیمعنایتتهکار،بدکاروبدکرداراستد

تنهامعندایدرزبانفارسی«طال »درمتنهابزبهمعنایمقامصال وواجدصالحیتاست اما

بهکاربردناینتوانددرمتنیحقوقیودرمعنایم الفصال بکاررود اخالقیداردونمی

شدودفارسیازآنفهمیدهمدیکندکهدرادبیایدوواژهدرکنارهمهمانمعناییرامنتقلمی

صدال و»معنایحقوقینداردوکاربردآنبهشدکل«طال »درحالیکه8(،8611:32یتاک،

کند راازمعنایحقوقیتهیمی«صال »حتیاصطالجفنی«طال 

قسمتیازجملهزیراشتتاهترجمهشدهاست:درترجمهفارسیچندینآمددهاسدت:  6-2

دما]بهشکل[صوریذهنیاست؛خود]شیاهمانند[بیداریو]صدوریاماظهورآنهادرنز»

رسدبرگرداندرست،قسمتآخرجملهبهن رمی2( 8613:11یهابز،«همانند[خوا ]است[

هشدیاریمشوند؛چههنگامیکهامااینحرکایدرمابهشکلرؤیاپدیدارمی»باالچنینباشد:

 «بینیممیوچهوقتیکهخوا 

اشدتتاهترجمدهشدده،رسدد،هرچنداهمیتچندانیندارد،امابهن درمدیزیرجمله  4-2

پسهرکسبههرجایگاهومقامیهمبرسد،اگرکاریمدایرقدانونطتیعدیبکندد،آن»باشد 

کارجرماست اگرکسیازجزایرومستعمرایامریکاییبهاینجابیایدومدردمرابدهپدذیرش

رسدترجمهدرسدتبهن رمی6( 8613:216یهابز،«ترغی کند   مذه جدیدیدعویو

ادامهجملهدرستیترجمهپیشنهادیمدا   «پسهرکسازهرکجاکهآمدهباشد»چنینباشد:

کند راتأییدمی

توانددبداواژهآمددهاسدتکدهمدیمهجورومتروکایواژهدرترجمهیکجمله  1-2

-راینبا کهاصولیکهبهسدائقهآنآدمیدانازآنوضد مدید»   دیگریجایگزینبشود:

                                                                                                                                                                                                     

دیدهبگشا\صال وطال بصوریمشتته»حافا «تاکهقتولافتدوچهدرن رآید؟\صال وطال متاعخویشفروشند» 8
 مولوی.کندصحتتطال تراطال /مولوی صحتتصال تراصال کند«بوکهگردیمنتته

2.  “Mais ces mouvements nous apparaissent sous de phantasme, aussi bien lorsque 
nous veillons que lorsque nous rêvons“, Léviathan, p. 12 ; “But their apparence to us in 
Fancy, the same waking, that dreaming“, ibid. 
3. “C’est pourquoi, en quelque lieu qu’un homme arrive … “, ibid. p. 314; “Therefore 
into what place soever a man shall come, if he do anything contrary to that law, it is a 
crime“, p. 264-265. 
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آموزندچگونهازایدناصولیکهبهمامی»8(،8613:681یهابز،«گریزند،قوانینطتیعیهستند

سائقهمونثسائقوبهمعنایسوقدهندهومحرکاست    «وض اجتنا کرد

ترجمده«مجتدور»درفرانسدهبده(oblige) درانگلیسدیو(obliged)جاییازمتندر  3-2

ایندولفادرزبدانحقدوقیمعندایمتفداوتیدارندد اجتداربدهدرستاست «متعهد»شدهکه

معنایوادارکردنکسیبهفعلیاترکفعلبهحدیاستکهنتواندنتیجهآنفعلیاترکرا

توانرقصدفعلهمنمیارادهکند اجتاردرزبانحقوقیاشدازاکراهواضطراراست دراجتا

شودولیقصدنتیجهنیست دراضطرارهمقصددفعدلکردوحالآنکهدراکراهقصدفعلمی

رودواجتدارمعندویبداداردوهمقصدنتیجه اجتارمادیبااعمالوسدایلمدادیبدهکدارمدی

ازیدک( اماتعهدعتداریاسدت8632:21پذیردیلنگرودی،اعمالوسایلمعنویصوریمی

رابطهحقوقیکهبهموج آنش صیااش اصمعین،ن ربهاقتضدایعقددیداشدتهعقددیدا

جرمیاشتهجرمویابهحکمقانونملزمبهدادنچیزییامکلفبهفعلیاتدرکعمدلمعیندی

شوند همهنینحقذمیرانستتبهکسیکهآنحدقعلیدهبهنف ش صیااش اصمعینمی

( 8611:833گویندیلنگرودی،اواستتعهد

بهجایآنآمدده«تعهدوالتزام»استکهبهنادرست«وظیفه»اینبندعنوانحاشیه  1-2

الفداظمتفداوتیوجدود«وظیفده»و«تعهدد»هایاروپایی،مانندزبانفارسی،برایدرزباناست 

رود امدادربرابدرمدیبدهکدارObligationدربرابدر«تعهد»دارد همانطورکهباالترگفتهشد

DUTYدرسدتباشددیلنگدرودی،«وظیفده»رسدداستفادهکردوبهن رمدی«تعهد»توانازنمی

( اینبحثدرزبانحقوقیچناندقیقاستکهرسدالهومقداالیمسدتقلیدربداره8611:316

ولیتتمایزایوروابطوتعیینحدودوثدورایندولفدانوشدتهشددهاسدت دردعداویمسدئ

 2مدنیکاربرداینالفاظآثارحقوقیدارد

قدراردادازناشدیالزامایکهمعنیاینبهتفاویاست تعهدوتکلیفبینزبانحقوقیدر

دوبدینرابطدههمیشدهقراردادیتعهدگویند میتکلیفراقراردادازخارتوظایفوتعهدرا

مددنیمسئولیتدرباشد برایمثالعمومبرابردراستممکنتکلیفولیاستمعینش ص

                                                                                                                                                                                                     
1. “ … que les préceptes qui enseignent comment éviter cet état soient les lois de 
nature“, Ibid., p. 378. 
2. Hage-Chahine, Najib,La distinction de l'obligation et du devoir en droit privé, 1re 
édition, Panthéon-Assas Paris II, Thèses, 476 p, 2017.  
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بدراییداداردهمگدانبرابردراحتیاطرعایتبرمتنیکلیتکلیفیککسهرشودمیگفته

استفادهتکلیفمثال تعهددایفارسدیزبداندرکههستنیزاینولیحقدارد ازنکردنسوا

مانندش صدومیانقراردادازخارت گفتدهتکلیدفمعمدوالًمهدنفقده پرداختبهالزاممعین

تعهد همهنینگاهیهردولفاهدمبدراییدکموضدوعبدهکدارمدیرونددماننددنهشودمی

رود میکاربههمانفاقتعهدکهانفاقتکلیف

استکهدرزبانفقهیبرای«تکلیف»اماواژهدیگریکهممکناستبهذهنمتتادرشود

تواندمحلاشکالباشد درفقهاسالمبهجداییثمیرودوازاینحتکالیفمکلفبهکارمی

دخواهضمنعقدباشدکهآنراشرطضمنعقدگویندوضمنعقدد«شرط»تعهد،غالتاًلفا

اندددبدهکداررفتدهنتاشدکهآنراشرطبناییوشرطابتداییبهحسد اخدتال مدواردگفتده

اندودریکقرناخیرلفداتعهددرادرهمدیناست،لفاالتزامرانیزبههمینمعنیبکاربرده

:8611انددیلنگدرودی،برندکهظاهراًازکت عربیقدرناخیدراسدتفادهکدردهمعنیبهکارمی

833 )

 ;”he Ought, and it is his DUTY“درهمینبندیکجملهدرترجمهفارسیافتادهاسدت:

“qu’il doit, car tel est son DEVOIR”«تکلدیفشرابدهجدایآورد[چدراکدهایدناوبایدد[

 «تکلیفاوست 

حالیکدهبرگرداندهشدهاستدر«هادادخواست»بهthe Pleas/les processاصطالج  1-2

جدداهمهنددیندرایددن8 (8613:214یهددابز،اسددت«هدداپرونددده»یددا«دعدداوی»برابرنهدداددرسددت

Crown/Couronneازدیددگاهتحدولنلویاتدانترجمهشدهکهدرمتنکتدابیچدو«دولتی»به،

ایازایدنواژهازدیددگاهتحدولچندینترجمدهتوانددقیقودرستباشدد نمیمفهومدولت،

ایتاری ی،بدونآنکهتوضدیحیدربدارهآنبدهدد،مفاهیمنادرستاستودرواق ازدوره

 عتورکردهاست 

 
 اشکال در چند مفهوم فلسفی .3

شوندکهروشنوقابلفهمنیسدتند،لسفیدیدهمیدرمتنترجمهفارسیجمالیف  8-6

                                                                                                                                                                                                     
1. “And the Pleas according thereunto called Publique, Judicia Publica, Pleas of the 
Crown; or Private Pleas”, “Et les procès, selon le cas, sont appelés procès d’ordre public, 
judicia publica, procès de la couronne, ou au contraire, procès privé“, Léviathan, p. 330.  
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رسددبدازبینیواندد بندابراینبدهن درمدیامادرعینحالبیرونازصدالحیتمدابدرایداوری

بدراینمونده8هایترجمهفارسیبیفزایدد تواندبرارزشویراستاریمتنازسویاهلفلسفهمی

دکهالتتهدرترجمهفارسیعندوانایدنبندد تفاهمیا2(8613:14یهابز،«فهم»دربندمربوطبه

آنفهمیکهخاصانساناسدتندهتنهدابدهمعندیارادهبلکدهحداوی»استدگفتهشده:افتاده

هایاوستکهبرحسد ترتید وتن دیممفداهیماشدیادراحکدامموجتدهوتصورایواندیشه

تررسدترجمهدرستحالیکهبهن رمیدر«یابند احکامسالتهودیگراشکالکالمسامانمی

آنفهمدی]قدوهناطقده[کده»بابکارگرفتنالفاظومفاهیمآشنایفلسفیدرنزدما،چنینباشد:

-هایاورانیزدربرمدیشودبلکهآرااواندیشهخاصانساناستنهتنهاشاملارادهانسانمی

6     «گیرد،

چهدارم»متنفارسدیچندیناسدت:4(8613:31ز،یهاب«انواعکلمایموجته»دربند  2-6

کنیم:زیرا]کلماتیمانند[عدام،کلدی،هاوکلمایراتوصیفونامگذاریمیاینکهخودنام

خاص]و[متهمنامکلمایهستند وایجا ،استفهام،امر،روایدت،قیداس،وعدا]و[خطابدهو

هایمثتتدههسدتندانواعچهارگانهباال[انواعناماندو]هایکلمایها،نامبسیاریازاینگونهنام

هدایهداوروشکدهخدودندامچهارمایدن»ترچنینباشد:رسدبرگرداندرستبهن رمی1    «

هداکنیم:زیراعام،کلی،خاصومدتهمنامگدذاریندامس نگفتنراتوصیفونامگذاریمی

-ها،نداماوخطابهوبسیاریازاینگونهنامهستند وایجا ،استفهام،امر،روایت،قیاس،وع

-هایس نگفتنداللتدارند همهانواعکلمایموجتهازایدنقتیدلهاییهستندکهبهروش

اندواع»درمتنهمتکرارشدهامااینباربده«انواعکلمایموجته»عنوانحاشیهاینبند «اند   

 دشواستازروشیکسانیپیرویبرگرداندهشدهاستکهبهتر«هایمثتتهنام

یکدیازاشدکاالیشدکلیترجمدهبرمجموعمطال باالیکنکتهشدکلیرابایددافدزود؛

                                                                                                                                                                                                     

ترجمهفرانسهلویاتانبهکوششیکیازاهلفلسفهبهسرانجامرسیدهاست  8
2. Understanding/entendement/compréhension. 
3.Léviathan, Ibid, p. 20. 
4. “L’usage des dénominations positives“, Ibid., p. 33. 
5. “Quatrièmement, nous portons en compte, considérons et dotons de dénominations 
les dénominations elles-mêmes, ainsi que les manières de parler: car général, universel, 
spécial, équivoque sont des dénominations de dénominations. Et affirmation, 
interrogation, commandement, narration, syllogisme, sermon, allocution, et beaucoup 
de termes de ce genre sont des dénominations qui désignent des manières de parler. 
Telle est toute la variété des dénominations positives, … “, Ibid., p. 33 et 34.  
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درهدرصدفحهاسدت درمدتنChapterوفصدولPartهدافارسیواردنکردنجزییدایب دش

انگلیسیباالیهرصفحهدرسمتچپشدمارهب دشودروسدطصدفحهعندوانب دشودر

تشمارههرفصلآمدهاسدت رعایدتایدننکتدهشدکلیدرکتدا مرجعدیماننددسمتراس

کند لویاتان،کهبسیارپرارجاعاست،کاررابرخوانندگانکمتردشوارمی
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