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نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی
سید ناصر سلطانی

1

دریافت -1991/9/02 :پذیرش1997/7/11 :

چکیده
بسیاریازمتونبنیانگذاراندیشةسیاسیجدیدپرازالفاظومفاهیمحقوقیاندد 
زبانحقوقیکیازمهمترینابزارهاوبستربحثدربارةاندیشدةسیاسدیبدودهاسدت 

بنابراین،درانتقالوترجمةاینآثاربایدبهمعنداومحتدوایحقدوقیالفداظومفداهیم
توجهکردوآنرابازشناخت فقطدرچنینشرایطیاستکهمیتوانبهترجمةایدن
آثاراعتمادکردوبهآنارجاعداد شایستهاستترجمدةایدندسدتهازآثدارازمن در
معنایحقوقیالفاظهم ،بازبینیوبررسیشوند دراینمقالدهبدرایاثتدایایدنادعدا
عتارایوالفاظحقدوقیترجمدةفارسدیلویاتدانازدیددگاهمفداهیمحقدوقعمدومی
بررسیمیشودتادقتبرگردانفارسیآنارزیابیشود دراینپژوهشنموندههدایی
ازمفاهیمحقوقعمومیدرترجمهفارسیلویاتانپیگیدریمدیشدودودقدتترجمده
آنهاسنجیدهشدهتانشاندادهشودکهالزماستدرویراستهایبعدیاینترجمه
اصالحاتیانجامتاازبرخیاشکاالیوایرادهایاساسیمتریشود
واژگان کلیدی :آزادیناشیازعهددوپیمدانهدا،نسدققدانون،قدوهمقننده،حقدوق
ضروریحاکمیت،حقوقبنیادین 


 8استادیارحقوقعمومیپردیسفارابیدانشگاهتهران

naser.soltani@ut.ac.ir
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مقدمه
نقددرسنتعلمیایرانسابقهداردویکیازمحملهایابرازن ربودهاسدت کتدا «تصدحی 
االعتقاد»شیقمفیددرنقدکتا «االعتقاد»شیقصدوقنوشتهشددهاسدت شدیوهسد تکوشدانهو
س تگیرانهکه محدثانازهمانقروناولیدهاسدالمیدرجمد وتددویناحادیدثنتدویبدهعمدل
آوردندیکیازدرخشانترینکوششهایعلمیوانتقادیمسلماناناست درفلسدفه،کدالم،شدعر،
اد وعلموهندرنیدزنقددونقدروردوشدرجرواتداشدتهاسدتیخرمشداهی )86-81:8613،
خوشت تانهسالیانیاستک همجدالیمسدتقلیهدمبدهنقددوبررسدیکتدا اشدتدالدارنددوحتدی
نمونههایخاصنقدکتا فقهوحقوقهمپیداشدهاند8ونمونههاییدیگریهمدرایدنحدوزهدر

راهندوجامعهعلمیودانشگاهیحقوقیماآبستنچنینمجالتیاستوایدنموضدوعپاسد یبده
یکنیازواقعیدرجامعهعلمیحقوقیامروزدرایراناستتاکتا هاییکدهچداممدیشدونددر
جاییبهمحکزدهشوندتاذوقعامدهاهدلحقدوقتهدذی 2شدودیزریدنکدو  )4:8613،ایدن
تعدادازکت حقوقیکهمنتشرمیشوندبایددرجاییفرصتیبرایبررسیوبدازبینیآنهداوجدود
داشتهباشدتابهسنجهاهلن رومت صصانآنحوزهزدهشوندبدرایاینکدهیکدیدیگدرازارکدان
ن اریبرمحتوایمطال کتا هاتکمیلشودوجامعهحقوقی،سرهراازناسدرهبازشناسددوبددین
ترتی برارزشواعتتارتولیدایعلمین اریشودوبهنویسندگانوپژوهشگرانیاریدادهشدده
تاآیینهایدربرابرخودبیابندوبرکاستیهایکارشانآگاهشوند 
نقدبااینهمهفایدهپاالیشگریوپیرایشگریکهدارد«،سدتیلمعدرو »اسدتونتایددبدا
طاقتیمولفومترجمولحنهجوودشنامآمیزناقدد«قداط »ایدنسدتیلشدد6

زودرنجیوکم
نقدکتا محتستیبهمعنایخو کلمهاست منتقدمانندپزشکاستواگرجویایعید و
علت«بیمدار»خدویشاسدتعید جدوییاشبایددازرویعالقدهمنددیونیدکاندیشدیباشدد
  8فصلنامهنقدکتا فقهوحقوقکهصاح امتیازآنخانهکتا ومدیرمسئولآنسیدمحمدعلیاحمدیابهریاست 
 « 2نقددوفایدهداردتهذی ذوقعامهوتربیتفکرنویسنده»،رک:زرینکو ،عتدالحسین ،ی« ،)8613نقدبازار»،در
هاواندیشهها،چامسوم،تهران:جاویدان،ص 4


یادداشت
 6اشارهای است به حدیث « :لعَنَ اهللُ قاطعی سَتیلِ المعرُو ِ قیلَ :و ما قاطِعوُا سَتیلِ المعرُو ؟ قالَ :الرَّجُلُ یُصنَ ُ الیهِ
المعروُ فیَکفُرُهُفَیَمتَنِ ُصاحِتُهُمِناَنیصنَ َذلکَإلیغَیرهِ»نفرینخدابرآنانکهراهخیروخوبیرامیبندند،پرسیدند:
چهکسانیچنیناند؟فرمود:کسیکهبهاوخوبیمیکنندواوکفرانمیورزد،آنگاهصاح نعمتبهدیگریاحسان
نمیکند.رک:وسائلالشیعه،ت،88ص.163

نقدترجمهفارسیلویاتانازدیدگاهمفاهیمحقوقعمومی 011

یخرمشاهی )81:8613،
درادامهنقدهاییکهبرترجمهفارسیلویاتاننوشتهشدیسلطانی8634،و)8631؛سدومین
وآخرینمقالهدربارهنقدوبررسیاینمتنبهعالقمندانتقدیممیشدود دومقالدهپیشدینهدر
یکبهبازبینیترجمهفارسیازدیدگاهمفاهیمحقوقیوحقوقکیفریپرداختدهودرسدومین
ب ش،ترجمهبرخیمفاهیمحقوقعمومیبازبینیوبازرسیمیشود 


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

درب شیازترجمهفارسیآمدهاست«:پساگرهمگیعهدومیثاقخودرابهایدندلیدل
نقرکنندکهیکیازایشانازحاکمیترابهحاکمکهنمایندهآنهاستواگذارکردهاسدت؛
پساگرویراخل کننددرآنصوریحقیراکهمتعلقبهاوستازویمیستانندوایننیز
بیعدالتیاست»یهابز8 )836-834:8613،صر ن رازاشکالیکدهدرسداختفارسدیایدن
جملههستو«از»دومدرآغازجملهزائداست بهن درمدیرسددترجمدهدرسدتایدنجملده
چنینباشد«:بهمحراینکهیکیازطرفینِپیمانتوافقوبیعتخودرابردارد،راهرابدرهمده
طرفینبازمیکندتاپیمانشانرافسقکنندوبیعتشانرابردارندواینبرخال عددالتاسدت؛
وهریکازایشانبهنمایندهحاکمیتمیدهند،حالاگراوراخل کنندد،ازویآنهدهازآن
اوستمیستانندواینهمبرخال عدالتاست» 
 .1-2آزادی اتباع ،یعنی آزادی ناشی از عهد و پیمانها

درسراسرمتنلویاتانکناربندهاجمالیکوتداهیآمددهانددکدهخالصدهوچکیددهایاز
محتوایآنبندیاپاراگرا هستند بهن رمیرسدکدهیکدیازایدنجمدالیکوتداه،درسدت
ترجمهنشدهباشد درمتنترجمهفارسیچنینآمدهاست«:آزادیاتتاعیعنیآزادیازعهدو
 8متنانگلیسیوفرانسهلویاتانچنیناست:
“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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پیمان»یهابز8613،؛،)283درحالیکهبهن رمیرسدبرگرداندرسدتچندینباشدد«:آزادی
اتتاع،یعنیآزادیناشیازعهدوپیمانها» 8احتماالًکلمه«ناشی»ازمتنافتادهاست 
 .1-3آزادی حقی است که فقط از قدرت عمومی ناشی میشود

همهنیندرادامهجملهاینوشتهشدهاستکهمعنایآنروشننیست«:امامردمدانبدهسدادگی
فری کلمهخوشظاهرآزادیرامیخورندوبهعلتفقدانقوهتمیزآنرابابرخدورداریازار 
ش صیخودویاحقتولدکهحقیعمومیاست،اشتتاهمیکنند »2ایدنجملدهازدیددگاهحقدوقی
نادرستومدشوشاست «حقتولد»و«حقیعمومی»چهمعناییدارند؟باتوجهبهعنواناینبندد د
«آزادیموردستایشنویسندگانآزادیحکاماستنهافراد»دبهن رمیرسدهابزدرمقامبیانایدن
نکتهاستکه:آزادیحقیمادرزادیوطتیعدینیسدتبلکدهحقدیاسدتکدهازدولدتیداقددری
عمومیناشیمیشود،آزادیازن راوحقیوضعیاستونهطتیعی،حقیکهدولدتآنراوضد 
میکندوباتولدویابهار منتقدلنمدیشدودیهدابز8613،؛ )228متدرجم«حقدیعمدومی»رادر
برابراصطالجالتینSivitatis soliusواصطالجانگلیسیof the Public Onlyواصطالجفرانسده La

seule puissance publiqueآوردهاست  6بااینتوضیحایبدهن درمدیرسددبرگدرداندرسدتایدن
جملهچنینباشد«:امامردمانبهسادگیفری کلمهخوشظداهرآزادیرامدیخورنددوبدهعلدت
فقدانقوهتمیزآنراهمهونار ش صیوحقیمادرزادیمیگیرند،درحالیکدهآزادیحقدی
استکهفقطازقدریعمومیناشیمیشود» 
 .1-4میثاق برای صیانت و دفاع از خود

درپیمطل باالگفتهشدهاست«:پیشتردرفصل84نشاندادهایدمکدهمیثداقهداییکده
 8متنانگلیسیوفرانسهلویاتانچنیناست:
“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.
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برایصیانتودفاعازخودفردنتاشند،باطلاند»یهابز8 )226:8613،بهن رمیرسددترجمده
درستاینجملهچنینباشد«:میثاقهاییکهبهموج آنفردمتعهدبهدفاعنکردنازجدانو
تنخویشمیشودباطلاست» مراجعهبهفصدل84صدفحه831ترجمدهفارسدیدرسدتیایدن
س نراتاییدمیکند درآنجاگفتهشدهاست«:پیمانبرایعدمدفاعازخودباطلاسدت» بده
عتاریحقوقی،قراردادهاییکهموضوعآنهابیعملدیودسدتکشدیدنازهدراقددامیبدرای
دفاعازجانوتنخویشباشدباطلاند درعنوانحاشیهایاینبند،همهنین،واژه«آزادی»به
«حق»ترجمهشدهاستیهابز2،)226:8613،امابهن رمیرسدباتوجهبهاینکهعنوانفصدل
بیستویکم«دربا آزادیاتتاع»استبرگرداندناینواژهبه«آزادی»عالوهبرسازگاریبا
کلیتفصل،دقیقترنیزخواهدبود آزادیکهموضوعاینفصلاست«آزادیطتیعی»استو
نمیتواندبه«حق»ترجمهشود،چراکده«حدق»دراندیشدههدابز«ندهازاصدولطتیعدتبلکدهاز
عملکرددولتها»گرفتهمیشودیهابز8613،؛ )222
 .1-5تابعیت یا تبعیت

درچندبندواژه«تابعیت»درمعنای«تتعه»و«تتعیت»بکاررفتهاستوازآنجاکهایدنواژه
ممکناستدرمعنایحقوقی«تابعیت»فهمیدهشدهومعنایجمالیرادچداراغتشداشکندد،
بنابراینشایدبهترباشدواژگانیچون«تتعیت»و جایگزینآنشوند دربرخدیازجمدالی،
اماکسیکهبعنوانپیدامرسانفرسدتاده

اینواژهحتیمیتواندگمراهکنندهباشد براینمونه«:
شدهویابااجازهبهسفررفتههمهنانتابعیتدارد؛امااینتابعیتنهبهواسطهمیثاقوقدرارداد
اتتاعبلکهازطریقمیثاقمیانحکامبرقرارمدیشدود» 6ایدنمفهدومدرمدتنلویاتدانبدهمعندای
حقوقی«تابعیت»نیستوبهرابطه«تتعیت»وفرمانتریاشارهمدیکنددواساسداًدرزمداننوشدته
شدنلویاتانهنوزاینمفهوم،درمعنایجدیدآن،پدیدارنشدهبود 4
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.
« 2اتتاعحقدارندازخودشانحتیدرمقابلکسانیکهقانوناًبهایشانحملهمیکنند،دفاعکنند» 
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
.رک:لویاتان،صvertu de la convention qui avait crée la sujétion”, Ibid., 235, 223
 4تابعیتدرمعنایجدیدآندرزبانهایاروپاییباواژگاندیگریغیراز،Sujétionکهدرمتنلویاتانبکاررفته،
گفتهمیشود Nationalité/Nationalityامروزهبهمعنایجدیدتابعیتاشارهمیکنند 
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امادرموارددیگرنادرستیاینواژهپیشنهادیآشکارتراست «:بنابرایناگروارثدینداشدته
باشد8حاکمیتوتابعیتیدرکارن واهددبدود اگدرحداکمبددونآنکدهخویشداوندانشدناخته
شدهایداشتهباشدونیزبدوناعالمجانشینخودبمیرد،نیزوض بههمانسانخواهددشدد زیدرا

درآنصورینمی توانوار وجانشدینیمعلدومکدردودرنتیجدهتدابعیتینیدزدرکدارن واهدد
بود »«2اگرحاکمیدرجنگشکستب وردوبهتابعیتطر فات گردننهد؛درآنصدوری
تکلیفاتتاعشبهفرمانترداریازویساقطمیشودوآنهاتاب حاکمفات میگردند» اینکلمده
درموارددیگریهمتکرارشدهاست 6درصفحه211نیزاینواژهآمدهاست «:ونیزاگرهدم
قتالًتاب آنبودهاندولیاعالمکنندکهدیگرازآنتابعیتنمیکنند » 
درجایدیگریمفهوم«تابعیت»درمعنایحقوقیجدیدآمدهدرحالیکهچندینمفهدومی
درمتنلویاتانبکارنرفتهاست«:زیراهمهکسانیکهاتتاعدولتنیستند،یاازدشمنانانددویدا
اینکهبهموج قراردادومیثاقپیشینیتابعیتخودراازدستدادهاندد»یهدابز4 )232:8613،
بهن رمیرسدبرگرداندرستاینجملهچنینباشدد« :زیدراهمدهکسدانیکدهتتعدهورعیدت1
نیستند،یاازدشمناناندویااینکهپیشتربهموج قراردادومیثاقهاییبهتتعیتوفرمدانتری
خودپایاندادهاند »درواق درپایانجملهعتاری«تابعیتخودراازدستدادهاندد»ومفهدوم
«ازدستدادنتابعیت»،دراینجا،نادرستاستواساسداًهدابزچندینمسدئلهایرابیداننکدرده
استوازدستدادنتابعیتموضوعیجدیددرحقوقبینالمللخصوصیاست 
 .1-6تعیین اماکن تجارت و کاالهای تجاری

عنوانیکیازعتارایحاشیهمتنچنینترجمهشدهاست«:مانندتوزید زمدین،حدقتعیدین
اماکنونوعمسافریباحاکماست»یهابز )241:8613،بدهن درمدیرسددبرگدرداندقیدقتدر
 8بهن رما«ن واهد»درستاستو«نداشتهباشد»دقیقنیست 
  2درمتنالتیندربارهاینجملهتوضیحیهستکهمعنایآنراروشنترمیکند«:هیچتتعیتوفرمانترداریدرکار
ن واهدبود،چراکهنمیدانیماینتتعیتوفرمانترداریرابهچهکسیابرازکنیم » 
Hobbes, Léviathan, trad, Fr. 1999, p. 235.
 6اینواژهدربندن ستص221ودربندپایانیص213وهمچنیندرص231ودرص211نیزآمدهاست
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.
 1بهن رمیرسدقراردادناصطالحیمانند«رعایای[دولت]»دربرابر ،Les sujetsکهدرمتونتاری یمشروطیتو
توانددقیقترباشد 

پیشازمشروطیتبکاررفته،می
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چنینباشد«:تعییناماکنتجاریوکاالهایتجاریمانندتوزید امدوالبداحداکماسدت» 8در
جملهآغازیناینبندهمهنیناشکاالتیدیدهمیشود مترجمایدنجملدهراچندینبرگرداندده
است«:همانندتوزی زمیندرداخلکشور،حقتعیدیناینکدهاتتداعوقتدیبدهخدارتازکشدور
میروندبهچهمکانهاییبروندوچهنوعآسایشیراطل کنند،متعلقبدهحداکماسدت»2بده

ن رمیرسدبرگرداندرستترچنینباشد«:همانندتوزی زمیندرداخدلکشدور،حدقتعیدین
اینکهاتتاعوقتیبهخارتازکشورمیروندبهچهجاهاییبدرایتجداریمدیتواننددبرونددو
اینکهچهاموالیرامیتوانندتجاریکنند،متعلقبهحاکماست» 
 .1-7هر چیزی که مخالف قانونی نباشد ،ناحق نیست

«همچنین[آشکاراستکه]قوانینقواعدیبرایتش یصحدقونداحقاندد؛هدرچیدزکده
ناحقشناختهشود،مدایربابرخیقوانیناست»یلویاتان8613،؛ )214بهن رمیرسدبرگردان
درستاینجملهچنینباشد«:همچنینقدوانینمعیداریبدرایتشد یصحدقونداحقاندد؛هدر
چیزیکهم الفقانونینتاشد،ناحقنیست »6ترجمهمتنالتیننیزچنیناست«:کسدیکدهبدا
قانونیکهمشمولاوستم الفتنکند،مرتک فعلناحقینشدهاست» 4بهعتداریدیگدراز
ن رهابزمعیاروسنجهتش یصحقوناحققدانونیاسدتکدهدولدتوضد مدیکندد ترجمده
مترجمفارسیبامنطقتعریفهابزازقانونسازگارنیست هابزدرهمانصفحهقانونراچندین
تعریفمیکند«:قانونمدنیبرایهمهاتتاعقواعدیاستکهدولتبهآنهاشفاهاًیاکتتاًویدا
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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ازطری قنشانهارادیمکفیدیگریبدرایپیدرویابدالرکدردهباشددتداازآنبدرایتشد یص
صوا وخطایعنیاینکهچهچیزیمدایرباآنقواعداستوچهچیزینیست،اسدتفادهکندد»
یهابز )214:8613،
 .1-8فسخ قانون یا نسخ قانون

درفصلبیستوششملویاتانودرادامهبحثاز«حاکمقانونگذاراسدتوندهتداب قدانون
مدنی»گفتهشده«:هیچکسجزحاکمنمیتواندقانونیرافسقکندزیراقدانونتنهدابداقدانون
دیگریفسقمیشودکهاجرایقدانوناولراممندوعمدیسدازد» 8درمدتنازاصدطالج«فسدق
قانون»و«فسققوانین»استفادهشدهاستیهدابز )211:8613،ازدیددگاهزبدانحقدوق«،نسدق
قانون»یا«ملدیکردن»2درستتراست «فسدق»درزبدانحقدوقمددنیبدرایانحداللعقدودو
ایقاعایبکارمیرودوکاربردآندربارهقانوندقیقنیست ایناصطالجدرجایدیگرینیدز
بکاررفتهاست «:بهعالوهوقتیحاکمامرکندکهعملیبرخال قانونسابقخودشانجدام
شود،آنحکمبهمعنایفسقآنقانوندرآنمدوردخداصاسدت»یهدابز )213:8613،نسدق
قانون«عتاریاستازاسقاطاعتتاریکقانونبهتوسطکسدیکدهاختیدارقدانونیایدنکداررا
داردبوسیلهقانوندیگر»یلنگرودی )186:8612،


 .1-9پارلمان یا محکمه

ذیلاینعتاریحاشیهمتن«:برخیعقایداحمقانهقانونداناندربارهوضد قدوانین»یهدابز:8613،
،)213بهن رمیرسدچنداشکالوجودداردکهدرفهممطل اخاللایجادهکدردهاسدت ن سدت
ایددنکددهواژهParlement/parliamentبدده«محکمدده»برگرداندددهشدددهاسددت اگرچددهدرتدداریق
مشروطهخواهی،پارلماندرنقشمحکمهودادگاههمظاهرشدهوحتییکیازکارکردهدایمهدم

آنبودهاستاماتنهابه«محکمده»نمدی توانددفروکاسدتهشدود درمدتنلویاتدان،مانندددیگدرمتدون
تاری یکهدراینبدارهبحدثمدیکنندد،ایدنکلمدهوزنوتداری یرامنتقدلمدیکنددکدهکلمده
«محکمه»چنینتاری یندارد مهمتراینکهمتدرجمدرپداورقیایدنواژهراثتدتنکدردهاسدتتدا
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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خوانندگانازاصلواژهایکهنویسندهبکاربرده،آگاهشدوند ندهتنهداهدابزدرایدنبندداز«عقایدد
قانونداناندربارهوضد قدوانین»وقدوهقانونگدذاری8بحدثمدیکنددبلکدهدرادامدههمدینعتدارای
توضیحیآوردهکهنشانمیدهدمعنایپارلماندرمتنلویاتانمنصر از«محکمده»اسدت آنجدا
کهگفتهاست«:ووقتیمحکمهصاح حاکمیتباشداگرهدمبدههدرمن دوریشدماربسدیاریاز
عقالراازایاالیتابعهفراهمآورد،بااینحالهیچکسباورن واهدکدردکدهچندانمجمعدیبددان
وسیلهقدریقانونگذاریرابهدستآوردهباشد» هدابزدراینجداازفراخوانددننماینددگانایداالی
س نمیگویدکهمیبایستدرچنانمجمعیگردهمآیندو«قانونگذاری»کنند الزمبهیدادآوری
استکهدرترجمهکتا ریهاردتاک،مترجمبرابرنهاد«پارلمان»و«مجلدس»رادربرابدرایدنواژه
آوردهاستیتاک8611،؛ )36،32،38،14،16،12،43،44،26
همهنددینقاعدددهمعددرو

in parliament

kingکددهیکددیازاصددولوقواعدددتدداریق

مشروطهخواهیانگلستانبوده،به«حاکمدرهیئتمحکمه»برگرداندهشدهبددونایدنکدهدر

طمیشود

پانوشتاشارهایبهاصلعتاریشدهباشد 2نکتهدومدربارهاینبندبهواژهایمربو
کهبه«قضایتاب ِ[حاکم]»برگرداندهشدهاست اینبرابرنهدادپیشدنهادیبدرای
juges subalternes

subordinate

judges/lesدوبداردرصدفحه211آمدده،درحالیکدهدرهمدانصدفحهو
6

صفحهبعدبرابرنهاد«قضایمادون»،برایهمانواژهآمدهاست هرچنددتعتیدراخیدربهتدراز
تعتیرن ستاستاماایناصطالجمیتوانددازطریدقمفهدومم دالفآنتوضدی دادهشدود 
مقصودهابزازایندسته،قضاتیاستکهدربرابرقضاینشستهدادگاههاومحاکمعالیقدرار
دارندواستقاللایندستهراندارند درجایدیگرینیزهابزهردودستهراآوردهکهمتدرجم
آنرابه«قضایچهتاب وچهحاکم»برگرداندهاست4یهابز )2-236:8613،
همهنیندراینصفحه،اصدطالجCommon Lawبده«حقدوقوقدوانینعرفدی»برگرداندده
شدهبدوناینکهدرپانوشتبهآناشارهایشدهباشد اینجملدهچندینترجمدهشددهاسدت:
«حقوقوقوانینعرفیهیچمنشأاقتداریجزدادگاههاندارند »1واژه«دادگداههدا»دراینجدابده
1. The Legislative Power/pouvoir législatif.
 2درمتنلویاتاناینقاعدهبهشکلRex in ParlamentoآمدهاستLéviathan, p. 287.،
 6اینبرابرنهاددرص234نیزآمدهاست 
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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جایParlementآمدهاست درسطورپایانیهمینبندآنجداکدهآمدده «:هدمچندیندولدت
دارایدوبازواست» کلمه«Itemهمچنین»ترجمهشدهاست درحالیکدهدرترجمدهفرانسده
گفتهشده«رأیون ردیگرچنیناست» 8ترجمهاخیردقیقتربهن رمیرسدچراکدههدابزدر
اینجان رخودرادربرابرن رقانوندانانکهآنرااحمقانهمدیخواندد،عرضدهکدردهاسدتو
مقصوداوازن ردیگرن رخوداوست 
 .1-11انتشار و اطالع از قوانین

درفصلبیستوششم؛دربا قوانینمددنیگفتدهشدده«:قدانونطتیعدیجدزاذاتدیهمده
قوانیندیگریاستکهمیبایدشفاهاًیاکتتاًویابهشیوهدیگریبهاطالعهمهکسانیرسدانده
شودکهملزمبهاطاعتازآنهاهستند،چنینقدوانینیناشدیازاقتددارحداکمتلقدیمدیشدوند»
یهابز2 )213:8613،بهن رمیرسدبرگرداندرستاینجملهچنینباشد«:اگرقدانونطتیعدی
راکناربگذاریم،آگاهشدنواطالعازقانونجزاذاتیهمهقوانیندیگراستکهبایدشدفاهاً
یاکتتاًویابههرشیوهدیگریکهناشیازاقتدارحداکمباشددبدهاطدالعهمدهکسدانیرسدانده
شوندکهملزمبهاطاعتازآنهاهستند » هابزدراینجاازلزومانتشارواطدالعازقدوانینبحدث
کردهاست 
 .1-11وقتی قانونگذار معلوم نباشد هیچ چیزی قانون نیست

«وقتیقانونگذارمعلومنتاشدقانونیدرکارنیست»،بهن درمدیرسددمدیتوانددایدنچندین
دقیقتربشود«:وقتیقانونگذارمعلومنتاشدهیچچیزیقانوننیست»یهابز 6)213:8613،
 .1-12سازمان عمومی یا سازمان سیاسی

سازمانهایعمومیمسئولتن یمامورتجاری»یهدابز،

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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،8)262:8613چنینترجمهشدهاست«:درهرسازمانسیاسی،برایتن یممدراودایخدارجی
بهبهترینشکل،مناس ترینعاملدرامرنمایندگیآن،مجمعیمرکد ازهمدهاعضاسدت» 2
ن ستبایدبهناهماهنگیکهدرترجمهعنواناینبندومتندیدهمیشوداشارهکنیم چدرادر
سازمانهایعمومی»ودرمتن«سدازمانسیاسدی»گفتدهشددهاسدت؟درحدالیکده

عنوانبند«
کلماییکسانیدرهمهمواردبکاررفتهاست همهنینجملهآغازیناینبندمدیتوانددچندین
برگرداندهشود«:دریکگروهسیاسیکهدرسازماندادنبهتجاریخارجیفعالیتمیکندد
بهتریننوعنمایندگی،انجمنیمرک ازهمهاعضاست»،امابایدگفتکهالفداظ«عمدومی»و
«سیاسی»درمتننادرستنیستنداماترجمهبهترایجا میکندتاواژگانیهماهندگ،انت دا 
شوندتاخوانندهسرگرداننشودودریابدکهنویسندهکتا درهدردومدوردیدکلفدابکدار
بردهاست 
 .1-13نماینده یا نمایندگی
6

عنوانفصلسیام«دربا وظیفهنمایندهحاکمیت»است یهابز)622:8613،درحالیکه
درمتنانگلیسیلفا  Representativeآمدهومیباید«نمایندگی»ترجمهشود برابرنهدادیکده
مترجمانت ا کردهنیزمفهومرامنتقلمیکندامااینمتهبهخش اشگذاشتنمانیزبدیوجده
بحثمیکندوالزامای

نیستچراکههابزدراینفصلدربارهعمل«نمایندگی»ونه«نماینده»
رابطهحقوقینمایندگیراتوضی می دهد بندابراینبدرایادامدهبحدثوهمداهنگیبداکلیدت
فصلباید«نمایندگی»رابکارگرفت 
 .1-14حقوق اساسی یا حقوق ضروری و حیاتی حاکمیت

درفصدلسدیامچنددبداراصدطالج The Essentiall Rights of Soveraigntyبکداررفتدهو
مترجمایناصدطالجرابده«حقدوقاساسدیحاکمیدت»برگردانددهاسدت باتوجدهبدهایدنکده
اصطالجحقوقاساسیجعلجدیداسدتومعندایرایجدیکدهازآنامدروزدرزبدانفارسدی
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.

002

بیستویکم،شماره،36تابستان89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 


فهمیدهمیشودباآنههمقصودهابزبودهمتفاویاستلدذابایدددرترجمدهآندقدتبیشدتری
بشودوالفاظیدرترجمهآنبکاربرودکهازچنینخلطمفهومیدورباشد شدایدبرگردانددن
واژهEssentiallبه«ضروری/حیاتی»مناسد تدرباشددوگفتدهشدود«:حقدوقضدروری/حیاتی
حاکمیت» اینبرابرنهادباسیاقفکرهابزدراینبندسازگارتراست«:زیرااگرحقدوقاساسدی
حاکمیددت سددل شددوند،دولددتدرنتیجددهمنحددلمددیگددرددوهمگددانبددهشددرایطووض د 
مصیتتبارجنگهمهبرعلیههمهبازمیگردند »صر ن رازنکتهفوق،نکتهدیگدریهدماز

با ویراستاریاینجملهمیتوانیادآوریکرد:ایناستکهکاربرد«برعلیه»درستنیست 8
درصدفحای622تدا624دربرابدراصدطالج )(Droit essentialسدهبرابرنهدادمتفداوی«حقدوق
اساسی»«،حقوقبنیادین»و«حقوقذاتی»گذاشتهشدهاست «زیرااگرحقدوقاساسدیحاکمیدت 
سل شوند،دولتدرنتیجهمنحلمیگردد» «بنابرایننتیجهمدیگیدریمکدهدرامدرتعلدیممدردمدر
خصوصحقوقذاتدیحاکمیدتیکدههمدانحقدوقطتیعدیوبنیدادینحاکمیدتهسدتند) هدیچ
مشکلیوجودندارد »2عالوهبرنکتهایکهگفتهشدددرعتداریدرونپرانتدزاشدکالدیگدرینیدز
هست هابزگفتهاست«:قوانینطتیعدیوبنیدادین»ونده«حقدوق»ونده«حاکمیدت»درکلمدایهدابز
نیستند بهویژهبهن رمیرسدکهواژه«حاکمیت»،بهتعتیراصولیین،درتقدیرهمنیست هدابزمدی-
گوید:حقوقذاتیوالینفکحاکمیتدرزمره،دسدتهبزرگتدریازقدوانین،یعندیقدوانینطتیعدی،
هستند درصفحه684نیزایناصطالجبه«حقوقذاتیواساسی»ترجمهشدهاست 
 .1-15قانون اساسی یا قانون بنیادین
اصدطالجLaw/loi fondamentale

Fundamentallبده«قدانوناساسدی»یهدابز)216:8613،

برگرداندهشده،درحالیکهدرصفحایپیشینبه«قانونبنیدادین»ترجمدهشددهبدود بدهن در
میرسدازآنجاکه«قانوناساسی»درمعنایرایجامروزیمفهومینووجعدلجدیدداسدتو

غالتاًاشارهبهسندیحقوقیداردبنابراینبهتراستدراینجاهممانندصفحایپیشین«قدانون
 8رک:نجفی،ابوالحسن،ی،)8612غلطننویسیم،تهران:نشردانش برعلیه؛درتداولفارسیمعاصر،مقابلبرله،بهجای
بهزیانوبهسوداست درنثرفصی ،علیهوبرعلیههیچیکرابهکارنمیبرندوفصی ترآناستکهبهجایعلیه«بر»و
بهجایله«به»بکاربردهشود.
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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بنیادین»حفاشود شایداصطالج«اساسدولت»کدهدربرخدیمتدوندورهمشدروطیترایدج
بودهازاینحیثبرابرنهادمناس تریباشد
 .6-61اصطالح

Jus gentium/droit des gens/law of Nations

به«قانونملتها»یهابز)681:8613،برگرداندهشده،درحالیکده«حقدوقملدل»درسدت
است اینعنواننیایحقوقبین المللامروزاسدتکدهدرزمدانهدابزوپدسازاوبداایدنندام
شناختهمیشدوعنوانبرخیازکتا هایاولیهحقوقبینالمللذیلهمیننامبودندد8عندوان
کتا واتل،یکیازبنیانگذارانحقوقبینالملل،همینبودهاست«:حقوقملل؛اصولقدانون
طتیعی،حاکمبررفتاروامورملتهاوحکام» 2

جملهآغازیناینبندنیزچنینترجمهشده«:درخصوصروابطحکامبدایکددیگرکدهدر
ذیلقانونیجایمیگیردکهمعموالًقانونملتهاخواندهمیشود» 6بدهن درمدیرسددبرخدی
کلمایافتادهاست ترجمهپیشدنهادیمداچندیناسدت«:دربدارهتکدالیفیکدهنقدشوجایگداه
حاکم،دررابطهباحاکماندیگر،بردوشاومدیگدذارد؛روابطدیکدهدرذیدلقدانونیجدای
میگیرندکهمعموالًحقوقمللخواندهمیشود» 

بهن رمیرسدنارسدایی هدایدیگدریدربدارهبرگردانددنایدنواژهدرسراسدرکتدابیکدهاز
ریهاردتاکترجمهشدهوهمهنیندرترجمهمقدمهمکفرسونبرلویاتاندیدهمدیشدود بدرای
نمونهعنوانکتا هوگوگروسیوسبه«قدوانینجندگوصدل »برگردانددهشددهدرحدالیکده
«حقوقجنگوصل »درستاستیتاک )61:8611،کتا گروسیوسسالگذشتهبههمدت
دکترحسینپیرانبهفارسیترجمهوبهسرمایهانتشارایشهردانشمنتشرشددهاسدت یداکتدا 
دیگرهابزکهبه«عناصرقانون»برگرداندهشدهدرحدالیکده«عناصدرحقدوق»طتیعدیوسیاسدی
درستاست همهنیناینمسئلهدربارهعنوان«گفتگویمیانیکفیلسدو ویدکداندشپدژوه
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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قوانینعرفیانگلستان»تکرارشدهاستیتاک )13-1:8611،دراینجانیزبدهجدای«قدوانین»بده
ن رمیرسد«حقوق»درستباشد ترجمههایفرانسهاینآثار واژهDroitبکارگرفتدهشددهونده
،LoiبنابراینLawدرعنواناینآثاربهمعنی«حقوق»استو«قانون»درستنیست 8
درفصلسیامذیلعنوان«استفادهازدانشدگاههدا»اصدطالجDes The Schooles of Law2

écoles de droit/به«مدارسقانون»6یهابز)621:8613،ترجمهشدهدرحدالیکدهمددارسیدا
دانشکدههای«حقوق»درستاست دربسیاریازمواردیکدهدرمدتنکلمده Lawبکداررفتده
مترجم،آنرابهنادرستبهقانونبرگرداندهاسدت ایدنمسدئلهدرجاهدایدیگدریازترجمده
فارسیکتا نیزکهباالترگفتهشد،تکرارگردیدهاست 
 .1-17شخصیت حقوقی نهادهای عمومی

هابزدرلویاتانازمفهومیاستفادهمیکندکهترجمهآندشدواراسدت درترجمدهفارسدی
عتاریآمدهاست«:اندکاندچیزهاییکهنتوانبهدرور4نماینددهآنهداشدد اشدیایبدیجدان
مانندیککلیسا،یدکبیمارسدتانویدایدکپدل،ممکدناسدتبدهواسدطهشد صرئدیسیدا
سرپرستآنهانمایندگیشود»1یهابز )814:8613،اینتعتیردربیانهابزاگرچهدشواراسدت
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.
التتهمیدانیمکهواژه«حقوق» دراینجاودرچنینمواردیدرزبانحقوقیبهمعناین امحقوقیحاکمبریکموضوع
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.
 4دربارهاشتتاهیکهدرترجمهاینمفهومرخدادهرک:سلطانی،سیدناصر،ی«،)8634نقدیبرترجمهفارسیلویاتانازدیدگاه
مفاهیمحقوقی»،تحقیقایحقوقی،شماره،12ص 241-226دربندآغازینفصلشانزدهمآمدهاست«:ش صکسیاستکه
س نانیااعمالاویاازآنخوداوتلقیمیشودویانمایشدهندهس نانیااعمالش صدیگریویاهرچیزدیگریاستکه
آنس نانیااعمالمنسو بهآنهاباشند،خواهبهراستییابهدرور »دوکلمهآخر«بهراستییابهدرور»ترجمه (vraie ou
)Fictiveاستکهنادرستترجمهشدهاستواساساًدراینجابحثیازراستودروردرمیاننیست همانطورکهعنواناین
فصلوتعریفباالنشانمیدهدبحثازاموریاستکهافرادش صاًیابهنمایندگیانجاممیدهندوواژه) (Fictiveکه
مفهومیمحوریدرلویاتاناست،بهمفهومنمایندگیاشارهدارد بههرحالپسوپیشجملههابزهرگونهتردیدیرادراینباره
میزداید ایندوواژهدرزبانحقوقیمیتوانند«درمقاماصیلیادرمقامنمایندهووکیل»،درحقوقمدنیویا«بهحقیقتیابه
مجاز»دراصطالجاصولی،یاباتوجهبهبرخیازموادقانونمدنیبه«اصالتاًیابهوکالتاً»برگرداندهشوند 
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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امانکتهایمهمدربیاناندیشهاوست ن ستاینکههابزدرمقامبیانایننکتهاستکدهایدن
اشیایبیجانماننددکلیسداوبیمارسدتانبدهواسدطهمددیریدامتدولیورؤسدایشدانمدیتوانندد
«ش صدیتحقدوقی»پیدداکننددوازگدذرآنمدیتواننددنماینددگیشدوند عتدارت

May be

Personatedیاpeuvent être personifiesبرچنینمفهدومین درداردنموندهایدنموضدوعدر
حقوقماموقوفهاستکه May be Personatedیعنیمیتواندش صیتبیابدوبهتت میتواندد
نمایندگیمیکنددنکتدهدومایدنکده،

نمایندگیشودومتولیآنرا«بهمجازونهبهحقیقت»
«ممکناست»دقیقنیستبلکه«میتواند»درزبانحقوقدرستتراست 
درآغازجملهکهگفتهشده«:اندکاندچیزهاییکهنتوانبهدرورنمایندهآنهداشدد» 8تعتیدر
«بهدرور»نادرستاستوبایدگفتدهشدود «:اندکنددچیزهداییکدهنتواننددبدهمجدازنماینددگی
شوند »حتیبهن رمیرسدبرداشتنکلمه«بهمجداز»دربرگدردانپیشدنهادیمداخللدیدرجملده
واردنمیکندچراکهمفهوممجازدرنهادنمایندگیووکالتیاستنابةفیالتصدر )نهفتدهاسدت
ووکیلونماینده،بهتعتیرنایینیدرتنتیهاالمةوتنزیهالملة،آنجداکدهدرمقدامتوصدیفمجلدس
شورایملیاسدت،آنرا«مجدازیازآنحقیقدتوسدایهوصدورتی»ازاصدیلیامدام)بدهشدمار
میآوردینایینی،بیتا )13:درواق ازن رنایینی؛مجلس،امامرابدهطدور«مجدازی»یدا)(fictive

نمایندگیمیکندو«سایه»ایازاوستکه«اصیل»استیسلطانی )226:8634،بدههمدینقیداس
متولییاسرپرستکلیسانیزکلیسارابهمجازنمایندگیمیکندوایننوعی«جعل»و«اعتتدار»در
علمحقوقاستهمانطورکهمتولیموقوفهرانمایندگیمیکند 
 .1-18ضامن یا کفیل

دربندپایانیب شاولکتا نیزاشتتاهایوکاستیهاییراهیافتهاست هابزتوضدی مدی
دهدکهAuthors :دونوعاست نوعاولکهبههمینعنوانخواندهمیشدود،همداناسدتکده
نستتبهعملش صدیگریمتعهداست نوعدومکسیاسدتکدهدربرابدرعمدلیداپیمدان
ش صدیگریبدهطدورمشدروطمتعهدداسدت،یعندیدرصدورتیمتعهدداسدتکدهدیگدری
یمدیون،مضمونٌعنه،مکفول)2تعهدخودرایداانجدامندهددیدادرموعددمقدررانجدامندهدد 
1. “Il est peu de choses qui ne puissent être représentées d’une manière fictive“, Ibid, p.
164.
 2قانونمدنی،ماده – 314عقدضمانعتاریاستازاین کهش صیمالیراکهبرذمهدیگریاستبهعهدهبگیرد 
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ن ستیناشکالترجمهفارسیایناستکهدربارهعتداریفدوقواصدطالحاتیکدهدرداخدل
پرانتزآوردهایممترجمفارسیگفتهاست«:درصورتیقتدولتعهددمدیکنددکدهکدارگزاریدا
نماینده،عملموردن ررادرموق معینویاپیشاززمانمعیندیانجدامندهدد»یهدابز:8613،
 )813اماازن رمعنایحقوقیروشناستکه«کارگزاریانماینده»غیدرازدیگدرییمددیون،
مضمونعنه،مکفول)است 
 .1-19صاحب حق یا اصیل

دربندپایانیب شاولکتا نیزاشتتاهایوکاستیهاییراهیافتهاسدت درترجمدهفارسدی
چنینآمدهاست«:صاحتانحقواقتداربردونوعاند:نوعاولکهبههمدینعندوانخوانددهمدی-
شود،هماناستکهچنانکهقتالًگفتیمنستتبهعملش صدیگریمتعهداست»یهدابز:8613،
 )813بهن رمیرسدبرگرداندرستاینجملدهچندینباشدد«:اصدیلبدردودسدتهاسدت:دسدته
ن ستاصیلدرسادهترینمعنایکلمدهاسدت،کدهبداالترتوضدی دادهشدد؛کسدیکدهاعمدال
ش صدیگریرامنسو بهخودمیداند »8صر ن رازبرخیجزئیای،س نمادربدارهجملده
اخیرایناستکهازن رمعنایحقوقیدرستودقیقنیست:اصیلنوعاولدیابدهتعتیدرمتدرجم
«صاح حقواقتدار»دازن رهابز«نستتبهعمدلشد صدیگدریمتعهدد»نیسدتبلکدهکسدی
استکه«اعمالش صدیگریرامنسو بدهخدودمدیداندد» دریافدتهدابزازاصدیل Authors
تماماًبامحتوایاینمفهومدرن رمشهورنزدفقهایامامیهمنطتقنیستوازدریافتهابزنتدایجی
استنتاطمیشودکههمهایننتایجاینمفهومدرفقهامامیهاست راتنمیشود یکدیازایدننتدایج
«ضمّذمهبهذمه»استدرحالیکهبنابرن رمشهوردرفقهامامیهپذیرفتهنیست 

 .1-21صیانت ذات یا صیانت نفس

صیانتنفسیکیازمفاهیممهمدراندیشههابزاست اینمفهومدرنزدلیپسدیوسومدونتنی،
متعهد را ضامن طر دیگر را مضمونٌله و ش ص ثالث رامضمونٌعنه یا مدیون اصلی میگویند .ماده  - 164کفالت
عق دیاستکهبهموج آناحد طرفیندرمقابلطر دیگراحضارش ص ثالثیراتعهدمیکند متعهدراکفیل،
ش صثالثرامکفولوطر دیگررامکفولٌلهمیگویند.
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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یکیازاصولاجتنا ناپذیروطتیعیرفتارآدمیبوداماهابزایناصلرابهعندوانحقدیدرن در
گرفتکهمیتوانبراساسآننوعجدیدیازاخالقیایبناکردیتاک )21:8611،همهندیناز
ن رهابزیکیازوجوهاهمیتاثرگروسیوس،حقوقجنگوصل ،اینبودکه«گروسدیوسبده
یکمعنامفهومصیانتازنفسدرنزدفالسفهاومانیستوشدکاکرابدهمفهدومحقدوقطتیعدی
تتدیلکردهوبدینسانآنرابهزبانیواقعاًاخالقیبیاننمودهبود،بدونآنکدهمحتدوایاصدلی

ن ریایکسانیچونلیپسیوسومونتنیراکناربگذارد ازآنپستاپایانقرنهفددهمن ریدای
متتنیبرحقوقطتیعیبهمجرایاصلیبحثازمسائلاخالقیتتدیلشددند»یتداک-42:8611،
 )63اینمفهومدراندیشههابزچناناهمیتیداردکدهاسدتداللاوبداآنآغدازمدیشدود«:چیدزی
وجودداردکهماحتیدروض طتیعیدربارهآنمیتوانیمتوافقداشتهباشیموآنایناستکده
دیگراننیزحقدارنددرمقابلحملهوتجاوزازخودشاندفاعکنند همهندیندرایدنخصدوص
نیزمیتوانیمبهتوافقبرسیمکهاگرایشانخواهاناِعمالآنحقباشدنددرآنصدوریمدیبایدد
اقدامایخاصیانجامدهند:مثالًنمیتوانحقصیانتنفسراباعدماقدامدرمقابلحملهاِعمدال
کرد »یتاک )38-32:8611،درچندینمورد«صیانتنفس»به«صدیانتذای»ترجمدهشدده
استیتاک )24،811،813،818:8611،التتهدربرخیموارددیگرهم«صیانتنفدس»یتداک،
)818،816،211:8611آمدهاستکهبهتراستیکدستوهماهنگشوند 8همهندینهدابزدر
هریکازاینمواردکلمایمتفاوتیبکاربردهاماهمگدی«صدیانتنفدس»ترجمدهشددهاندد در
یکجاهدابزلفداConservationیهدابز 2)818:8613،راآوردهودرجدایدیگدرPreservation

یهابز 6)816:8613،گفتهاست 
 .1-21قوانین طبیعی اولیه و ثانویه یا قانون طبیعی اول و دوم

عنوانفصلچهاردهمچنینترجمهشدهاست«:دربا قدوانینطتیعدیاولیدهوثانویدهودر
 8بشیریهدرترجمهکتا هابزاثرریهاردتاکدرسراسرمتن«صیانتنفس»رابکاربردهاست رک:تاک،ریهارد،
هابز ،ترجمة حسینبشیریه،چامدوم،تهران :طرجنو 8611،براینمونهص 22و 21و 63و 12و 32و   36بهن ر
میرسدکههمینمفهوماستکهدرص61بهشکل«حقصیانتذای»دراینکتا نیزآمدهاست 
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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با قراردادها»8بهن رمیرسدبرگرداندرستچنین باشد«:دربا دوقانونطتیعین ستو
دربا قراردادها»یا«دربا قانونطتیعیاولودومودربا قراردادها» 2انت دا واژگدانی
مانند«اولیهوثانویه»ممکناستبامفداهیمیمانندد«احکداماولیدهوثانویده»درفقدهومتاحدث
حقوقعمومیخلطشدود امدادرمدتنترجمدهفارسدیبدهدرسدتی«قدانونن سدتینوبنیدادین
طتیعت»و«قانونطتیعیدوم»بکاررفتهاستیهابز )838:8613،
 .1-22فرار از مجازات یا مجازات نشدن

دریکیازبندهایاصلبیستوهفتمعنوانحاشیهایمتنچنینترجمهشدهاست«:سدابقه
فرارازمجازایازشرایطم ففهاست» 6مطابقاصولحقوقکیفریعمدومی،معندایظداهری
جملههمنشانمیدهدکدهاشدکالیدرترجمدههسدت چدراکده«سدابقهفدرارازمجدازای»از
شرایطم ففهنیست دراینبندواژهimpunité/impunityبه«فدرارازمجدازای»یهدابز:8613،
)212برگرداندهشدهاستکهدرستنیست،مقصودهابز«مجازاینشدن»استبههدردلیلدی
کهباشد هابزدراینجامیگوید«:فعلیکهمکرراًمجازایآناجراشدهباشدددرمقایسدهبدا
فعلیکهنمونههایقتلیبسیاریازآنمجازاینشده؛جدرمبزرگتدریاسدت زیدراآنسدوابق
امیدبهمجازاینشدناستکهخودحاکمفراهمساختهاست » 4
 .2مالحظاتی درباره چند جمله و واژه
1

 2-8واژهéternel/Eternallبه«ازلی»برگرداندهشدهاستیهابز )622:8613،درحالی
کهاینواژهدرزبانهایاروپاییهمزمانمعنای«ازلیوابدی»3یداهمیشدگیمدیدهددامدادر
زبانفارسی«ازلی»یعنیآنکهاولنداردازحیثزمان،آنکهابتددانددارد مقابدلابددیاسدت
یعنیآنکههمیشهبود آنههرامستوقبهعدمنتاشدازلینامندیده دا) همهنینبهن درمدی-
رسدبتوانازمفهومحاد وقدیمدرفلسفهبرایترجمهچنینعتارتیبهرهبرد 
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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 2-2درمواردیمترجمکلمه«صدال وطدال »راکدهمتضدادهدمهسدتند،درکندارهدم
آوردهاستدرحالیکهایندوواژهدرمتنهابزمعنایحقوقیدارندوواژه«طدال » دکدهبده
معنایتتهکار،بدکاروبدکرداراستدنمیتوانددرمقابلمعنای«صال »قراربگیرد «صدال »
درمتنهابزبهمعنایمقامصال وواجدصالحیتاست اما«طال »درزبانفارسیتنهامعندای
اخالقیداردونمیتوانددرمتنیحقوقیودرمعنایم الفصال بکاررود بهکاربردناین
دوواژهدرکنارهمهمانمعناییرامنتقلمیکندکهدرادبیایفارسیازآنفهمیدهمدیشدود
یتاک8،)32:8611،درحالیکه«طال »معنایحقوقینداردوکاربردآنبهشدکل«صدال و
طال »حتیاصطالجفنی«صال »راازمعنایحقوقیتهیمیکند 
2-6

قسمتیازجملهزیراشتتاهترجمهشدهاست:درترجمهفارسیچندینآمددهاسدت:

«اماظهورآنهادرنزدما[بهشکل]صوریذهنیاست؛خود[شیاهمانند]بیداریو[صدوری
همانند]خوا [است]»یهابز2 )11:8613،بهن رمیرسدبرگرداندرست،قسمتآخرجمله
باالچنینباشد«:امااینحرکایدرمابهشکلرؤیاپدیدارمیشوند؛چههنگامیکههشدیاریم
وچهوقتیکهخوا میبینیم» 
 2-4جملهزیر،هرچنداهمیتچندانیندارد،امابهن درمدیرسدد،اشدتتاهترجمدهشدده
باشد «پسهرکسبههرجایگاهومقامیهمبرسد،اگرکاریمدایرقدانونطتیعدیبکندد،آن
کارجرماست اگرکسیازجزایرومستعمرایامریکاییبهاینجابیایدومدردمرابدهپدذیرش
مذه جدیدیدعویوترغی کند »یهابز6 )216:8613،بهن رمیرسدترجمهدرسدت
چنینباشد«:پسهرکسازهرکجاکهآمدهباشد »ادامهجملهدرستیترجمهپیشنهادیمدا
راتأییدمیکند 
 2-1درترجمهیکجملهواژهایمهجورومتروکآمددهاسدتکدهمدیتوانددبداواژه
دیگریجایگزینبشود «:دراینبا کهاصولیکهبهسدائقهآنآدمیدانازآنوضد مدی-
« 8صال وطال متاعخویشفروشند\تاکهقتولافتدوچهدرن رآید؟»حافا «صال وطال بصوریمشتته\دیدهبگشا
بوکهگردیمنتته»مولوی صحتتصال تراصال کند/صحتتطال تراطال کند.مولوی 
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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اصولیکهبهمامیآموزندچگونهازایدن

گریزند،قوانینطتیعیهستند»یهابز«8،)681:8613،
وض اجتنا کرد »سائقهمونثسائقوبهمعنایسوقدهندهومحرکاست 
2-3

درجاییازمتن)(obligedدرانگلیسدیو)(oblige

درفرانسدهبده«مجتدور»ترجمده

شدهکه«متعهد»درستاست  ایندولفادرزبدانحقدوقیمعندایمتفداوتیدارندد اجتداربده
معنایوادارکردنکسیبهفعلیاترکفعلبهحدیاستکهنتواندنتیجهآنفعلیاترکرا
ارادهکند اجتاردرزبانحقوقیاشدازاکراهواضطراراست دراجتارقصدفعلهمنمیتوان
کردوحالآنکهدراکراهقصدفعلمیشودولیقصدنتیجهنیست دراضطرارهمقصددفعدل
داردوهمقصدنتیجه اجتارمادیبااعمالوسدایلمدادیبدهکدارمدیرودواجتدارمعندویبدا
اعمالوسایلمعنویصوریمیپذیردیلنگرودی )21:8632،اماتعهدعتداریاسدتازیدک
رابطهحقوقیکهبهموج آنش صیااش اصمعین،ن ربهاقتضدایعقددیداشدتهعقددیدا
جرمیاشتهجرمویابهحکمقانونملزمبهدادنچیزییامکلفبهفعلیاتدرکعمدلمعیندی
بهنف ش صیااش اصمعینمیشوند همهنینحقذمیرانستتبهکسیکهآنحدقعلیده
اواستتعهدگویندیلنگرودی )833:8611،
 2-1عنوانحاشیهاینبند«وظیفه»استکهبهنادرست«تعهدوالتزام»بهجایآنآمدده
است درزبانهایاروپایی،مانندزبانفارسی،برای«تعهدد»و«وظیفده»الفداظمتفداوتیوجدود
دارد همانطورکهباالترگفتهشد«تعهد»دربرابدرObligationبدهکدارمدیرود امدادربرابدر
DUTYنمیتواناز«تعهد»استفادهکردوبهن رمدیرسدد«وظیفده»درسدتباشددیلنگدرودی،
 )316:8611اینبحثدرزبانحقوقیچناندقیقاستکهرسدالهومقداالیمسدتقلیدربداره
تمایزایوروابطوتعیینحدودوثدورایندولفدانوشدتهشددهاسدت دردعداویمسدئولیت
مدنیکاربرداینالفاظآثارحقوقیدارد 2
درزبانحقوقیبینتکلیفوتعهدتفاویاست بهاینمعنیکهالزامایناشدیازقدرارداد
راتعهدووظایفخارتازقراردادراتکلیفمیگویند تعهدقراردادیهمیشدهرابطدهبدیندو
ش صمعیناستولیتکلیفممکناستدربرابرعمومباشد برایمثالدرمسئولیتمددنی
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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گفتهمیشودهرکسیکتکلیفکلیمتنیبررعایتاحتیاطدربرابرهمگدانداردیدابدرای
مثالتکلیفسوا استفادهنکردنازحق دارد ولیایننیزهستکهدرزبدانفارسدیتعهددای
خارتازقراردادمیاندوش صمعین مانندالزامبهپرداختنفقدههدممعمدوالًتکلیدفگفتده
میشودنه تعهد همهنینگاهیهردولفاهدمبدراییدکموضدوعبدهکدارمدیرونددمانندد
تکلیفانفاقکهتعهدانفاقهمبهکارمیرود 
اماواژهدیگریکهممکناستبهذهنمتتادرشود«تکلیف»استکهدرزبانفقهیبرای
تکالیفمکلفبهکارمیرودوازاینحیثمیتواندمحلاشکالباشد درفقهاسالمبهجدای
تعهد،غالتاًلفا«شرط»دخواهضمنعقدباشدکهآنراشرطضمنعقدگویندوضمنعقدد
نتاشدکهآنراشرطبناییوشرطابتداییبهحسد اخدتال مدواردگفتدهاندددبدهکداررفتده
است،لفاالتزامرانیزبههمینمعنیبکاربردهاندودریکقرناخیرلفداتعهددرادرهمدین

معنیبهکارمیبرندکهظاهراًازکت عربیقدرناخیدراسدتفادهکدردهانددیلنگدرودی:8611،
 )833
درهمینبندیکجملهدرترجمهفارسیافتادهاسدت“he Ought, and it is his DUTY”; :
”doit, car tel est son DEVOIR

«“qu’ilاوبایدد[تکلدیفشرابدهجدایآورد]چدراکدهایدن

تکلیفاوست »
 2-1اصطالجthe Pleas/les processبه«دادخواستها»برگرداندهشدهاستدرحالیکده
برابرنهدداددرسددت«دعدداوی»یددا«پروندددههددا»اسددتیهددابز8 )214:8613،همهنددیندرایددنجددا
Crown/Couronneبه«دولتی»ترجمهشدهکهدرمتنکتدابیچدونلویاتدان،ازدیددگاهتحدول
مفهومدولت،نمیتوانددقیقودرستباشددچندینترجمدهایازایدنواژهازدیددگاهتحدول
مفاهیمنادرستاستودرواق ازدورهایتاری ی،بدونآنکهتوضدیحیدربدارهآنبدهدد،
عتورکردهاست


 .3اشکال در چند مفهوم فلسفی
 6-8درمتنترجمهفارسیجمالیفلسفیدیدهمیشوندکهروشنوقابلفهمنیسدتند،
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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امادرعینحالبیرونازصدالحیتمدابدرایداوریاندد بندابراینبدهن درمدیرسددبدازبینیو
ویراستاریمتنازسویاهلفلسفهمیتواندبرارزشهایترجمهفارسیبیفزایدد8بدراینمونده
دربندمربوطبه«فهم»یهابز2)14:8613،یاتفاهم دکهالتتهدرترجمهفارسیعندوانایدنبندد
افتادهاست دگفتهشده «:آنفهمیکهخاصانساناسدتندهتنهدابدهمعندیارادهبلکدهحداوی
تصورایواندیشه هایاوستکهبرحسد ترتید وتن دیممفداهیماشدیادراحکدامموجتدهو
احکامسالتهودیگراشکالکالمسامانمییابند »درحالیکهبهن رمیرسدترجمهدرستتر

بابکارگرفتنالفاظومفاهیمآشنایفلسفیدرنزدما،چنینباشد«:آنفهمدی[قدوهناطقده]کده
خاصانساناستنهتنهاشاملارادهانسانمیشودبلکهآرااواندیشههایاورانیزدربرمدی-
گیرد6 » ،
 6-2دربند«انواعکلمایموجته»یهابز4)31:8613،متنفارسدیچندیناسدت«:چهدارم
اینکهخودنامهاوکلمایراتوصیفونامگذاریمیکنیم:زیرا[کلماتیمانند]عدام،کلدی،
خاص[و]متهمنامکلمایهستند وایجا ،استفهام،امر،روایدت،قیداس،وعدا[و]خطابدهو
بسیاریازاینگونهنامها،نامهایکلمایاندو[انواعچهارگانهباال]انواعنامهایمثتتدههسدتند
» 1بهن رمیرسدبرگرداندرستترچنینباشد«:چهارمایدنکدهخدودندامهداوروشهدای
س نگفتنراتوصیفونامگذاریمیکنیم:زیراعام،کلی،خاصومدتهمنامگدذاریندامهدا
هستند وایجا ،استفهام،امر،روایت،قیاس،وعاوخطابهوبسیاریازاینگونهنامها،ندام-
هاییهستندکهبهروشهایس نگفتنداللتدارند همهانواعکلمایموجتهازایدنقتیدل-
اند  »عنوانحاشیهاینبند«انواعکلمایموجته»درمتنهمتکرارشدهامااینباربده«اندواع
نامهایمثتته»برگرداندهشدهاستکهبهتراستازروشیکسانیپیرویشود 
برمجموعمطال باالیکنکتهشدکلیرابایددافدزود؛یکدیازاشدکاالیشدکلیترجمده
 8ترجمهفرانسهلویاتانبهکوششیکیازاهلفلسفهبهسرانجامرسیدهاست 
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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فارسیواردنکردنجزییدایب دشهداPartوفصدولChapterدرهدرصدفحهاسدت درمدتن
انگلیسیباالیهرصفحهدرسمتچپشدمارهب دشودروسدطصدفحهعندوانب دشودر
سمتراس تشمارههرفصلآمدهاسدت رعایدتایدننکتدهشدکلیدرکتدا مرجعدیمانندد
لویاتان،کهبسیارپرارجاعاست،کاررابرخوانندگانکمتردشوارمیکند 
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منابع
الف -فارسی
کتابها

 تاک،ریهارد،ی،)8611هابز،ترجمةحسینبشیریه،چامدوم،تهران:طرجنو جعفریلنگرودی،محمدجعفر،ی،)8632وسدیطدرترمینولدوژیحقدوق،چدامپدنجم،تهران:گنجدانش
 جعفددریلنگددرودی،محمدددجعفددر،ی،)8611ترمینولددوژیحقددوق،چددامبیسددتودوم،تهران:گنجدانش
 گروسیوس،هوگو،ی،)8634حقوقجندگوصدل ،ترجمدهحسدینپیدران،چداماول،تهران:شهردانش
 نایینی،محمدحسین،یبیتا)،تنتیهاالمهوتنزیهالمله،تصدحی ومقدمدهمحمدودطالقدانی،تهران:بیتا
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