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مقدمه
ترجمة متون بنیانگذار اندیشة سیاسی و حقوقی جدید یکی از کوششهای اساسیی بیرای قیوا و
غنابخشیدن به شالودههای دانش در هر زبانی است .این ترجمهها به کوشش ستونهای فرهنگیی و
دانشگاهی هر کشوری و با یاری و مؤونة نهادهای آموزشی و پژوهشی ملیی انایا مییگییرد .امیا
ترجمة این دسته از متون در نظا علمی و دانشگاهی ما متولی ندارد و بیه وو و ایایار اسیتادان و
اهل نظر بسته است و به همین دلیل ترجمة برخی متون که اغلب آنها دشوار و پیچیدهاند ،مستلز
عمری مااهدت و ازخودگذشتگی است ،زیرا هیچ حمایتی از ترجمة این آثار نمیشود و اسیتادان
و مترجمان نامدار باید با قبول محنت و مرارتها کار را به سیراناا برسیانند .صیووبت کیار گیاه
چنان میشود که استاد و مترجم با همة هنر و توانایی که دارد نمیتواند بر ظرایف کیار چنیان کیه
باید فائق آید .مقالة پیشرو شاهدی بر وضع ناگوار ترجمه در ایران است که حتی اسیتادان فین در
غیاب اسباب و لواز کار از عرضه کرد ،ترجمه قابل اعتماد بازمیمانند .اگر احتماالً برخیی نکیاتی
که در این مقاله گفته شده است ،درست باشد ،باید نهادهای سیاستگذار پژوهشی در ایران راهیی
برای حلوفصل آن بیابند و شرایط ترجمه متون بنیانگذار اندیشة جدید در علو انسیانی را بیرای
فرهیختگان هر فن فراهم کنند .همچنین ،این نهادها باید از نقد و بررسی ترجمههای مهیم اسیتقبال
کنند و خود بانی و وسیلهساز چنین کاری باشند تا بیشازپیش به ترجمة متون مهم یاری رسیانند و
آنها را از لغزشهای احتمالی بپیرایند.
پیش از این در پایان نخستین مقاله در نقد و بررسی ترجمة فارسی لویاتان بیان کرده بیود ...« :
حام مقاله اجازه نداد تا همة نکاتی را که یادداشت کرده بودیم ،در ایناا آورده شوند .بنابراین ،در
فرصتی دیگر بخش دو این مقاله را منتشر خواهم کرد ... .مونای یادآوری این نکات تنها کمی

و

یاری به اصالح ترجمة فارسیی لویاتیان اسیت و گیردآوری ایین نکیات نمییتوانید مونیایی جیز
سپاسگزاری از همت بلند دکتر حسین بشیریه داشته باشد .انصاف نیست نارساییهیا و ابهیا هیای
این عبارات را بهانه کنیم و جهانی رنج و زحمت و هنر مترجم را به هیچ آوریم» (سیلاانی،4931 ،
ص .)319این کار در ادامة کوشش مترجم است تا در چاپهای بودی نارساییهای آن را برطیرف
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کند .در ایناا ادامة آن بحث را بیان میکنم که به بازبینی بخشهیایی از ترجمیة فارسیی لویاتیان از
منظر مفاهیم حقو کیفری و حقو عمومی و برخی مفاهیم عمومی حقو اختصاص دارد و البتیه
حام کار چنان شد که برای تکمیل بحث باید منتظر مقاله سو هم بود.
زبان هابز در همة آثارش ،زبان حقو طبیوی است و ترجمة آثارش از دیدگاه این مفاهیم بایید
بازبینی و تنقیح شود .مترجمان آثار تاریخ اندیشة سیاسی یا باید آموزش حقیوقی داشیته باشیند ییا
ترجمههایشان از دیدگاه مفاهیم حقوقی بازبینی و بررسی شود .نمونیه پییشرو یکیی از میدارو و
مستندات اثبات این ادعاست .بهعالوه زبان حقوقی و فقهی در ایران در طول تاریخ مفاهیمی خلیق
کرده است که آگاهی از آن میتواند به یافتن برابر نهادهای مناسیب و درسیت در اندیشیة سیاسیی
کم

کند و گاهی ما را از صووبت جول واژگان جدید و اختالفی برهاند.

مفاهیم حقوق کیفری
یکی از اشتباهاتی که در ترجمة فارسی مفاهیم حقو کیفری رخ داده ،خلط میان مفاهیم حقوقی و
مفاهیم اخالقی است .جر مفهومی حقوقی و گناه مفهومی اخالقی است و در موارد ویل مرز مییان
این مفاهیم رعایت نشده ،و بنابراین به اشتباهاتی منار شده است.
جرم یا گناه

الف) اشتباهی که در آغاز فصل بیست و هفتم در برگرداندن یکی از واژگان به «گناه» بروز کرده در
بندهای بودی این فصل نیز ادامه یافته است .توریف هابز از جر به این شرح ترجمه شیده اسیت:
«جر  ،گناهی است که از ارتکاب فولی که قانون منع کرده (چیه در کیردار و چیه در گفتیار) و ییا
خودداری از اناا فولی که قانون بدان حکم نموده است ،نتیاه میشود .پس هر جرمی ،گنیاه هیم
هست اما هر گناهی جر نیست» 4.از دیدگاه حقوقی روشن است که جر گناهی نیست که قیانون
1. “A crime is a sin consisting in the committing by deed or word of that which the law forbiddeth, or
”the omission of what it hath commanded. So that every crime is a sin; but not every sin a crime
(Hobbes, 1985, p.263).
ر.و .هابز ،4933 ،ص373
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فول یا ترو آن را منع کرده باشد ،بلکه جر فول یا ترو فولی است که قیانون بیرای آن مایازات
مقرر کرده است .مادة  3قانون ماازات ایران هم همین مونا را بیان میکند« :هر رفتاری اعم از فول
یا ترو فول که در قانون برای آن ماازات تویین شده است ،جر محسوب میشود» .بنابراین ،جر
«عملی است که قانون آن را از طریق تویین کیفیر منیع کیرده باشید» (جوفیری لنگیرودی،4973 ،
ص .)434همچنین ،هر جرمی گناه نیست .مصرف و نگهداری مواد مخدر نمونة آن هستند .اینهیا
جر (موضوع امر و نهی قانون) بوده ولی گناه نیستند .در برگرداندن واژگان یونانی نیز ایین اشیتباه
ادامه یافته است ...« :اولی گناه ترجمه شده و بهمونای هرگونه انحراف از قانون است» 4به هر حال،
ترجمة تحتاللفظی این واژه و توجهنکردن به کلیت بحث به بروز چنین خاایی منار شده است.
ب) در بند بودی ،جمله آغازین چنین ترجمه شده اسیت« :از ایین رابایه مییان گنیاه و قیانون
[طبیوی] و جر و قانون مدنی میتوان استنباط کرد که اوالً هر جا قانونی در کار نباشد ،گناهی نییز
در کار نخواهد بود» 3.در این بند نیز واژة «گناه» برابرنهاد درستی نیست ،هر چنید برخیی جمیالت
ظاهراً مونای درستی دارند .این اشتباه بهویژه در بخش اخیر جملة بیاال آشیکارتر اسیت« :هیر جیا
قانونی در کار نباشد ،گناهی نیز در کار نخواهد بود ».این جمله از دیدگاه حقیوقی و حتیی مناقیی
غلط است .زیرا نظا حاکم بر گناه با نظا حاکم بر جر متفاوتاند؛ بهعبارت دیگر ،حتی در جایی
که قانون نباشد ،فول یا ترو فولی میتواند گناه باشد ،مانند تیرو نمیاز و روزه بیرای مکلیف کیه
قانون موضوعهای آن را جر انگاری نکرده است .برگردان درست جملة باال چنین اسیت« :هیر جیا
قانونی در کار نباشد ،خاایی نیز در کار نخواهد بود» .به هر حال ،ایین میورد یکیی از نمونیههیایی
است که ضرورت توضیحاتی در پانوشت را نشان میدهد .مترجم هیر برابرنهیادی کیه بیرای ایین
موارد پیشنهاد کند ،باید در مقدمه یا در پانوشت صفحه توضیحاتی دربارة دالیل پیشینهاد خیود بیه
”1. “Le premier, que l’on traduit par faut, désigne tout mouvement par lequel on s’écarte de la loi
(Hobbes, 1999, p.313).
2. “De cette relation de la faute à la loi et du crime à la loi civile, on peut inférer, premièrement, que
là où manque la loi, la faute manque aussi” (Hobbes, 1999, p.313).
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خوانندگان بدهد .این موضوع در صفحات  373و  331و  337تکرار شده اسیت .البتیه در صیفحة
 943هم که بخشهایی از کتاب مقدس آمده ،واژة  fauteبه «گناه» برگردانده شده ،که درست است.
ترجمة فرانسه کتاب مقدس نیز کلمة  fauteرا بهکار گرفته است 4.چنین به نظر مییرسید کیه میتن
التین و فرانسه از واژگانی بهره میگیرند که میتواند با یاری تنها یی

واژه چنیین بحایی را ادامیه

بدهد ،امکانی که در زبان فارسی ،تا جایی که میدانیم ،وجود ندارد .بنابراین در هر میورد بایید بنیا
بر جریان بحث واژة بهجا و درست را برگزید و این موضوع دشواری ترجمه را بیشتر میکند.
ج) در ترجمة یکی از جمالت گفته شده است ...« :زیرا در این حالت آنها از جان خود دفیاع
میکنند ،و گناهکاران و بیگناهان به ی

اندازه حق دفاع از خیود دارنید» 3.نکتیة نخسیت دربیاره

بهکارگرفتن واژگان «گناهکاران و بیگناهان» است که دقیق نیست .هابز از «مارمیان و کسیانی کیه
جرمی مرتکب نشدهاند» سخن میگوید .بحث او حقوقی و نه شرعی۔ اخالقی است .نکتة دو این
است که هابز نمیگوید اینان «به ی

اندازه حق دفاع» دارند ،بلکه مییگویید« :مارمیان بیهخیوبی

کسانی که جرمی مرتکب نشدهاند میتوانند از جانشان دفاع کنند».
خطا یا گناه

الف) فصل بیستوهفتم که عنوان «در باب جرائم ،عذر جهیل بیه قیانون و شیرایط مخففیه» دارد،
جمله آغازینش چنین ترجمه شده اسیت« :گنیاه نیهتنهیا قیانونشیکنی ،بلکیه در حکیم اهانیت و
بیاحترامی به قانونگذار نیز هست» .دربارة این جملیه دو نکتیه را بایید ییادآوری کنییم .نخسیت،
همانگونه که دربارة برخی جمالت صفحات  331و  369گفتیم ،دربارة برگرداندن واژگان و الفیا
حقوقی باید دقت کرد و باید به کلیت فصل و بند توجه کرد .به نظر میرسد واژة «گنیاه» در اینایا
به نادرست در برابر کلمة

faute/Sinne/peccatum

 laقرار گرفته است .اگرچیه واژة انگلیسیی

a sin

”?1. IX.3 : Jean “ … à qui la faute s’il est né aveugle, à lui ou à ses parents
”2. « … car ils ne font que défendre leurs vies, ce que le coupable peut faire aussi bien que l’innocent
(Hobbes, 1999, p.232).

ر.و .هابز ،4933 ،ص.331
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سو باید توجه کرد که برگزییدن برابرنهیاد «گنیاه» بیا تمامییت میتن

ناسازگار است و از سوی دیگر ،هابز در نسخة التیین واژة  peccatumرا بیهکیار گرفتیه اسیت کیه
بهمونای «خاا» و «جر » است.

4

ب) در این بند این واژه چند بار ،از جمله در عنوان حاشیهای بند تکیرار شیده اسیت .چگونیه
ممکن است گناهکردن ،که مفهومی اخالقی است ،نهتنها قانونشکنی بلکه اهانت به قانونگیذار هیم
باشد؟! دو  ،صرفنظر از اینکه این واژه درست ترجمه نشده است ،همچنین ،ترجمة کل جمله هم
درست نیست .برگردان پیشنهادی ما چنین است« :نقض قانون صرفِ ارتکیاب خایا نیسیت بلکیه
اهانت و بیاحترامی به قانونگذار نیز هست» 3.در واقع« ،ارتکاب خاا» ی یا به توبیر مترجم فارسی
«گناه» ی نیست که هم قانونشکنی و هم بیاحترامی به قانونگذار است ،بلکه «قانونشیکنی» اسیت
که هم خاا و هم بیاحترامی به قانونگذار است ،زیرا ی

عمل و فول خاص موضوع حکم قانون

بوده و مخالفت با آن بهمونای مخالفت با ارادة حاکم و قانونشکنی است .بنابراین ،تأکید بیر قیانون
است که بیان ارادة حاکم است و ارتکاب خاا تابع و نتیاة بیان ارادة حاکم است.
ج) دقت در مونای جمالت دیگر این بنید ایین اشیتباه را بیشیتر آشیکار مییکنید .در یکیی از
جمالت بیان است« :همچنین ،لذتبردن از خیالپردازی دربارة مرگ کسی  ...گناه نیست بلکه عز
به اناا عملی در اجرای آن خیال ،آدمی را به سوی گناه میکشاند» .در ایناا هم آشکار اسیت کیه
مرز اخال با حقو  ،که هابز با دقت آن را رعایت میکند ،در ترجمة فارسی در هم آمیختیه شیده
است .از قضا لذتبردن از خیالپردازی دربارة مرگ کسی در اخال میذمو و گنیاه اسیت ،امیا در
حقو خالف و خاا نیست و اثری قانونی بر آن مترتب نیست .اگر ،بنابر فیر

 ،چنیین جملیهای

درست برگردانده شده باشد ،هابز در بند بودی ،دربارة جر  ،نقیض آن را گفته است« :هیر جرمیی،
”1. Lat. peccatum “faute, crime
2. “La transgression de la loi n’est pas seule à constituer une faute : il en va de même de tout mépris
du législateur” (Hobbes, 1985, p.312); “A sin is not only a transgression of a law, but also any
contempt of the legislator” (Hobbes, 1985, p.263).
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گناه هم هست اما هر گناهی جر نیست .قصد و نیت دزدی ییا قتیل نفیس گنیاه اسیت هیر چنید
هیچگاه در قالب گفتار یا کردار ظاهر نشود .»...
جرم مستوجب اعدام/مرگ یا جرم بزرگ

ی

جمله چنین ترجمه شده است« :و اگر آن عمل جر باشد ،مامع ممکن است ،تا آناا که قابل

ماازات باشد ،از طریق حکیم بیه انحیالل ،ییا الغیای مکتیوب و ماوزهیایش( ،کیه بیرای چنیین
سازمانهای مصنوعی و ساختگی ،حیاتی هستند)  ...ماازات شود» (هابز ،4933 ،ص .)333جملیة
درون پرانتز نادرست است .ترجمة درست آن چنین است« :که برای چنین سازمانهای مصینوعی و
ساختگی ،ماازات مرگ است» 4.انحالل اشخاص حقوقی و لغو پروانه و جواز فوالیتشان در حکیم
ماازات مرگ و اعدا برای ایشان است .اصاالح حقوقی  un crime capitalبه «جر بزرگی» و
capitale

la

 sentenceبه «حکم جر بزرگی» (هابز ،4933 ،ص )369ترجمه شده است کیه نادرسیت

است و مونای این اصاالح حقوقی به ترتیب« ،جرمی که ماازات آن مرگ است» و «حکم میرگ»
یا «حکم اعدا » است ) .(Hobbes, 1999, pp.297-298اما در جیای دیگیری ایین اصیاالح حقیوقی
درست ترجمه شده است .هابز در ایناا بهوضوح این واژه را توریف میکنید« :و از مایازاتهیای
بدنی ،برخی بزرگ و مستوجب مرگاند و برخی به حد اعدا نمیرسیند .مایازات اصیلی ،همیان
اعدا است» 3.البته در ترجمة این بند هم نارساییهایی دیده میشود ،آنایا کیه گفتیه شیده اسیت
«ماازات اصلی ،همان اعدا است» در حالی که باید چنین باشد« :ماازات اعدا عبیارت اسیت از
مرگ».
1. “ … ce qui est pour de tels corps artificiels et factices, la peine capital” (Hobbes, 1999, p.240).

در این جمله نارساییهای دیگری نیز دیده میشود ،اما برای حفظ وضوح بحث چیزی دربارة آن در متن نیاورد  .در
مقالة نخست توضیح دادها که شخصیت حقوقی نوعی «جول و اعتبار» حقوقی است و بیان اخیر درستتر و رساتر از
«مصنوعی و ساختگی» است.

2. “Parmi les châtiments corporels, les uns sont capitaux, les autres plus légers. Le châtiment capital,
”c’est l’infliction de la mort, laquelle infliction peut être simple ou accompagnée de supplices
(Hobbes, 1999, p.335).
ر.و .هابز ،4933 ،ص.369
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جرم Felony

اصاالح حقوقی  Felonyدر متن لویاتان بیان شده است که به جیر خاصیی در حقیو انگلسیتان
اشاره میکند ،اما مترجم آن را به «جر » برگردانده است 4.این کلمه در اصل واژهای در زبان فرانسه
 félonieو بهمونای خیانت رعیت به ارباب بوده است که پس از آنکه در حقیو کیفیری انگلسیتان
در شمار یکی از انواع جرائم درآمد ،مونای دیگری به خود گرفت .بهموجب ایین جیر  ،از جملیه
ماازاتهای مار ضبط اموال بود .همچنین ،زمینهای رعیتِ محکو به اربابش منتقل میشد ،امیا
پیش از انتقال به ارباب ،شاه به مدت یکسال و ی

روز از این زمینها حق انتفاع داشیت .هیابز در

ایناا این جر را مانند جر مستوجب مرگ آورده است 3.به هر حال این اصاالح عالوه بیر آنکیه
باید درست ترجمه شود ،شایسته بود در پانوشت آورده و توضیحاتی دربارة آن به خواننیدگان داده
میشد .همچنین ،در پایان همین صفحه این واژه به «جناییت» ترجمیه شیده اسیت (هیابز،4933 ،
ص.)362
مجازات دلخواه یا تعزیر

یکی دیگر از جمالت میتواند با جایگزینی مفاهیم فقهیحقوقی درست و دقییق ترجمیه شیود .در
متن ترجمه فارسی ،این عبارت ،چنین برگردانده شده است« :و اگر این ماازات پیشاپیش بهوسیلة
قانون تویین شده باشد ،وی مشمول آن خواهد بیود؛ و اگیر نشیده باشید ،در آن صیورت مشیمول
ماازات دلخواه [قاضی] خواهد شد .زیرا موقول این است که کسی که بدون هیچ حد و حیدودی
که ارادهاش موین کند مرتکب جرمی شود ،میباید مشمول ماازاتی گردد که هیچ حید و حیدودی
1. “…If a man, ... that is innocent be accused of felony, and for fear flyeth for the same; albeit he
judicially acquitteth himself of the felony; yet if it be found that he fled for the felony, he shall,
notwithstanding his innocency, forfeit all his goods, chattels, debts, and duties. For as to the
forfeiture of them, the law will admit no proof against the presumption in law, grounded upon his
flight”.
ر.و .هابز ،4933 ،ص.369

 .3در نسخة التین به این موضوع به این شرح اشاره شده است:
“Crime passible de la peine de mort” (Hobbes, 1999, p.297).
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جز حدودی که قانونگذار موین کند ندارد» 4.ترجمة پیشنهادی نگارنده بیرای ایین جملیه بیه ایین
شرح است« :و اگر این ماازات پیشاپیش بهوسیلة قانون تویین شده باشد ،وی بیه چنیین مایازاتی
محکو خواهد شد؛ و اگر نشده باشد ،در آن صورت با نظر حاکم توزیر خواهد شد .زیرا موقول و
متوارف این است که کسی که در ارتکاب ظلم حدی جز اراده و خواست خود نمیشناسد علی میا
یراه الحاکم 3و به اجتهاد او توزیر میشود».
باید توجه کرد که توزیر در فقه اسالمی «دونالحد» است ،اما در اندیشة هابز ممکن اسیت ایین
قید را نپذیرد و از آن فراتر باشد .هابز در این عبارت واژة جر  crimeرا بهکار نگرفته اسیت ،بلکیه
کلمة ظلم و عمل ناروا  injury/tortرا آورده است .اصاالحی که هابز در اینایا بیهکیار گرفتیه

un

 châtiment discrétionnaire/Arbitrary punishmentبا مفهو «توزیر» در حقو اسالمی ی که «علیی
ما یراه الحاکم» یا «باجتهاد االما » یا «منوطه بنظر الحاکم» است ی نزدی

و مااور است و میتوانید

بهجای این اصاالح بهکار گرفته شود 9.در ایناا توضیحات هابز و صالحیتی که در این زمینة برای
1. “Et si ce châtiment est déjà déterminé par la loi, c’est au châtiment ainsi déterminé qu’on est
assujetti ; s’il ne l’est pas, on est assujetti à un châtiment discrétionnaire. Il est raisonnable en
effet que celui qui porte tort sans autre limitation que celle de la volonté de celui dont la loi est
ainsi violée”.
“… but Punishment is a khown consequence of the violation of the Lawes, in every Commonwealth ; which puinishment, if it be determind already by the Law, he is subject to that; if not,
than is he subject to Arbitrary punishment. For it id reason, that he which does Injury, without
other limitation than that of his own Will, should suffer punishment without other limitation, than
that of his Will whose Law is thereby violated” (Hobbes, 1999, pp.338-339).

ر.و .هابز ،4933 ،ص.379
 .3در متن التین کلمة  citéبهکار رفته است .اصاالح فقهی «علی ما یراه الحاکم» به این مونا است :بهموجب حد و حدودی
که قاضی تویین میکند.
« .9و امنا التعزير ابجتهاد االمام»( ،قمی ،4973 ،ص ...« .)273و زيد فی عقوبة مبا يراه اإلمام»؛ « ...عزر مبا يراه اإلمام»؛ «و کل من فعل
حمرما أو ترک واجبا کان لإلمام تعزيره مبا ال يبلغ احلد ،لکن مبا يراه احلاکم» (عالمه حلی ،4932 ،ج ،9ص 219 ،215و (« .)213و
التعزير) الثابت علی الفاعل (موکول إلی نظر اإلمام عليه السالم) أو من قام مقامه کما فی کل تعزير ال تقدير له شرعا» (شهید ثانی،
 ،4145ج ،3ص  421 ،934و  ...« .)472فيجب تعزيره مبا يراه احلاکم ... ،و إمنا بناء التعزيرات علی عدم التقدير ،إذ هی منوطة بنظر
احلاکم ،إال ما اختص ابلنص» (محقق کرکی ،4141 ،ج ،4ص.)935
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حاکم میشناسد ،به صالحیتهایی که در فقه برای «حیاکم» شیناخته شیده اسیت ،بسییار نزدیی

میشود .در قسمت نخست مقاله نمونههای دیگری از نقش اساسی مفاهیم فقهی در ترجمة لویاتان
آوردیم ،به نظر میرسد استخدا مفاهیم فقهی در ترجمة این عبارات هابز میتواند دقت باالیی بیه
ترجمة فارسی بدهد .بهعالوه ،کلمة  discrétionnaireدر زبان حقو عمومی به صالحیت اختییاری
ترجمه میشود که بهموجب آن مقا اداری در انتخاب یکی از راهحلهای قانونی اختیار و انتخیاب
دارد.
اما در ادامه ،مترجم در یکی از جمالت حاشیة متن اصاالح «توزیر» را نیه در مونیای حقیوقی،
بلکه در مونای عرفی آورده است (هابز ،4933 ،ص« :)336توزییر بیدون توجیه بیه صیالح آینیده
موضوع آن ماازات نیست» .در متن انگلیسی هابز لفظ  painرا بهکار گرفته شده است کیه متیرجم
آن را به توزیر برگردانده است که درست نیست و باید مایازات ترجمیه شیود 4.در پاییان همیین
صفحه هابز دوباره مفهو حقوقی «توزیر» را بیان کرده است .این جمله چنین ترجمه شیده اسیت:
« ...زیرا کسی که به نقض قانونی میپردازد که ماازات موین نشده اسیت ،بایید انتظیار مایازاتش
تویین نشده یونی خودسرانهای را هم داشته باشد» .3صرف نظر از اینکه این جمله اشکاالتی دارد و
باید ویراستاری شود ،برگردان پیشنهادی ما چنین است ...« :زیرا کسی که قانونی را نقض مییکنید
که ماازاتی برای آن موین نشده است ،باید در انتظار ماازات تویین نشده ،یونی توزییر منیوط بیه
نظر حاکم 9،باشد».
واژة «خودسرانه» و «دلخواه» مونایی ضدحقوقی دارند و نمیتوانند در راباه با ماازات بیهکیار
گرفته شوند .در واقع ،بنا بر بندهای پیشین که هابز در توریف جر بییان کیرده اسیت« :هیر عمیل
ناخوشایند و زجرآوری که بدون قصد و نیت و یا امکیان متماییل سیاختن شیخه بزهکیار و ییا
1. «Nor pain inflicted without respect to the future good» (Hobbes, 1985, p.355).
2. «En effet, celui qui entreprend de violer la loi, là où la peine n’est pas déterminée, encourt un
châtiment indéterminé, c'est-à-dire discrétionnaire” (Hobbes, 1999, p.334).

 .9اگر نخواهیم اصاالح حقوقی۔ فقهی «علی مایراه الحاکم» را بهکار گیریم ،میتوانیم بگوییم :به تشخیه و گزینش قاضی.
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اشخاص دیگر  ...به فرمانبرداری از قانون اعمال شده باشد ،مایازات محسیوب نمییشیود؛ بلکیه
عملی خصمانه است» .ماازاتهای «خودسرانه» و «دلخواه» در زبان فارسی خالی از هیدفی اسیت
که هابز میگوید و این واژگان نمیتوانند مقصود نویسندة لویاتان را منتقل کنند .این اعمال به توبیر
هابز عملی «خصمانه» اند و نه ماازات در مونایی که او توضیح میدهد که باید مواوف به تشویق
و ترغیب بزهکار به پیروی و تبویت از قانون باشد .این واژگان به مواردی نظر دارد که چیزی جیز
هوی و هوس ،و شهوت حاکم در آن نقشی ندارد .اما حاکم در این متن با توجه به درجة صدمهای
که بر نظم و امنیت عمومی وارد میشود ،مار را «توزیر» میکند؛ و چهبسا در تویین مایازات بیه
موارد مشابه و مااوری که در قانون برای آنها حکمی مقرر شده توجه پیدا کند .بنابراین ،عمیل او
مبتنی بر میزان و مویاری است و «خودسرانه»« ،مِنعِندی» و «الحد» نیسیت همیانطیور کیه توزییر
«دونالحد» ییا «ال یُبلی الحید» اسیت .توزییر سیه مشخصیه دارد :الیف) حیداکار و حیداقل دارد؛
ب) حداکار آن در قانون موین است و باید به اندازة حد نباشد؛ ج) تویین حداقل به اختییار قاضیی
است (جوفری لنگرودی ،4973 ،ص .)469در توزیرات اسالمی هم حدی از  Arbitraryوجود دارد
و گاه حاکم میان انواع توزیرات و حداقل و حداکار آن حق انتخاب دارد و صالح است تیا بنیا بیر
شرایط یکی از آنها و کمینه یا بیشینة آن را انتخاب کند و از این نظیر ،امیروزه در حقیو کیفیری
جدید با انتقاداتی مواجه شده است .اما همانطور که توضیح داد  ،بنا بر اندیشة هیابز و تورییف او
از ماازات ،حاکم در اعمال ماازات البشرط نیست و نباید فرییب لفیظ  Arbitrary punishmentرا
خورد و آن را ماازات خودسرانه و دلخواهانه ترجمه و از آن ماازات البشرط افاده کرد.
البته به کارگیری مفهو توزیر در ترجمة این نوع متون نمیتواند خالی از اشکال باشید .بیه هیر
حال توضیح هابز به چنین مفهومی بسیار نزدی

است و بهکارگیری مفهو توزیر در حقو کیفری

اسال برای توضیح مقصود هابز مفید و راهگشاسیت .از سیوی دیگیر توزییر ،در مقیا یی

نهیاد

حقوقی ،به حقو اسالمی منحصر نیست و چنین مفهومی ،همانطور که هابز توضیح مییدهید ،در
نظا های حقوقی دیگر هم وجود داشته است.
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عناوین دقیق جرائم

هابز عناوین چند جر را بیان کرده است که باید دقییقتیر ترجمیه شیوند« :قتیل عمید ،آد کشیی،
جنایت ،تااوز» 4.به نظر میرسد ترجمة درستتر این موارد چنین باشد« :قتل با قصد قبلیی ،قتیل،
خیانت ،خشونت (اعم از کالمی و بدنی)» Assassinat .قتل با خشونت کیه همیراه بیا قصید قبلیی
است و ماازاتی شدیدتر از دیگر گونههای قتل دارد Homicide .اعم است از قتل عمد حتیی قتیل
با قصد قبلی و قتل غیرعمد و همچنین ،قتل به تسبیب ،آناا کیه قتیل نتیایة ناخواسیته خشیونتی
ارادی است.
شهوات یا نفسانیات

هابز از جمله علل ارتکاب جرائم به  passionsاشاره میکنید .برگیردان دقییق و درسیت ایین واژه
دشوار است ،اما برابرنهاد پیشنهادی مترجم« ،شهوات» ،از دقت الز برخیوردار نیسیت و شیاید در
ایناا نادرست هم باشد .متن ترجمة فارسی چنین است« :از جمله شهواتی که اغلب علیت جیر و
جنایت هستند ،یکی خودخواهی یا خودبزرگبینی و مبالغه در مورد قیدر و ارزش خیویش اسیت؛
( »...هابز ،4933 ،ص)372؛ مترجم در دو صیفحه بوید در برابیر همیین واژة «نفسیانیات» را آورده
است که میتواند درستتر از پیشنهاد پیشین باشد «از تمامی نفسانیات آنچه کمتر از همه آدمیی را
به نقض قوانین بر میانگیزد( » ... ،هابز ،4933 ،ص.)377
جرائم مبتنی بر حیله و فریب همنوعان

یکی از جمالت میتواند بهتر و درستتر برگردانده شود .متن ترجمه فارسی چنین اسیت« :چنیین
کسانی همچنین ،در موضع ارتکاب جرائمی چون حقهبازی و فریب همسایگان قرار میگیرند؛ زیرا
گمان میکنند که نقشهها و توطئههای پیچیده و ظریفشان را کسی در نمیییابید»« 3.چنیین کسیانی
1. “Murder, Homicide, Felony, Assault/un assassinat, un homicide, une félonie, une violence sur
personne d’autrui” (Hobbes, 1999, p.302).
ر.و .هابز ،4933 ،ص .362-366
2. “Il arrive aussi que ces mêmes hommes montrent une propension à tous les crimes qui reposent sur
l’astuce et sur le fait de tromper son prochain: ils pensent en effet que leurs desseins sont trop
subtils pour être aperçus” (Hobbes, 1999, p.318).
ر.و .هابز ،4933 ،ص.376
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همچنین به ارتکاب جرائم مبتنی بر حیله و فریب همنوعان تمایل پییدا مییکننید؛ چیرا کیه گمیان
میکنند نقشهها و توطئههایشان پیچیدهتر و ظریفتر از آن است که کسی بیه آنهیا پیی ببیرد» .در
ادامه ،همین بند بخشی از جملهای که خواهیم آورد ،درست برگردانده نشده اسیت« :عمومیاً همیة
انسانهای خودخواه و خودپسند (مگر آنکه ترسو هم باشند) در مور

خشم و غضب قرار دارند؛

زیرا بیش از دیگران آزادی مومولی در گفتوگو را خوار میشمارند و تحقیر مییکننید .و کیمانید
جرائمی که نتیاه خشم و غضب نباشند» .4به نظر نگارنده جملة دو ایین بنید درسیت برگردانیده
نشده است .ترجمة پیشنهادی به این شرح است ...« :زیرا این دسته از آدمیان بییش از دیگیران ،در
روابط انسانی ،آنچه را که چیزی جز آزادی [رفتارهیای] مومیول و روزمیره نیسیت تیوهین تلقیی
میکنند.»... .
عذر کلی یا معاذیر مطلق

عنوان ترجمة فارسی فصل بیست و هفتم لویاتان «در باب جرائم ،عذر جهیل بیه قیانون و شیرایط
مخففه» 3است .آنچه در ایناا به «عذر جهل به قانون» ترجمه شده در برابر  Excusesآمده است .از
توضیحات هابز در بندهای بودی چنین بهدست میآید که «جهل به قانون»

Ignorance of the Law

فقط یکی از  Excusesیا مواویر است و هابز در بندهای آتی حکم هر ی

را بیان میکند که در چه

مواردی کدا ی

از مصادیق جهل میتواند در زمرة مویاویر باشید .بنیابراین ،ترجمیة  Excusesبیه

«عذر جهل به قانون» درست نیست و «مواویر» صحیح است .اگر هابز قصد داشت «عذر جهیل بیه
قانون» را در عنوان بیاورد ،عبارت

the Law

 Ignorance ofرا مینوشت که در بندهای بودی احکا

مصادیق و فروع آن را برشمرده است« :جهل به قانون طبیوی کسی را موذور نمیسازد»« 9،جهل بیه
1. “D’une façon générale, tous les vaniteux (à moins qu’ils ne soient en même temps timorés) sont
enclins à la colère, étant plus portés que les autres à interpréter comme signe de mépris ce qui
n’est que banale liberté dans les rapports d’homme à homme. Et il est peu de crimes qui ne
puissent être engendrés par la colère” (Hobbes, 1999, p.319).
2. Of Crimes, Excuses, and Extenuations” (Hobbes, 1985, p.335).
3. “Ignorance of the Law of Nature excuseth no man” (Hobbes, 1985, p.337).

در ترجمة فارسی این عبارت به این شرح بیان شده است« :جهل از قانون طبیوی کسیی را مویذور نمییسیازد» (هیابز،
 ،4933ص.)379
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قانون مدنی گاه فرد را موذور میسازد»« 4،جهل به حیاکم مسیموع نیسیت»« 3،جهیل بیه مایازات
مسموع نیست».9
در ادامة همین فصل ،در بند «عذر کلی»،

Excuse

 ،1Totallجملیة آغیازین بنید بیه ایین شیرح

ترجمه شده است« :آنچه کالً عملی را موذور میسیازد و ماهییت جیر را از آن مییگییرد ،همیان
چیزی است که در عین حال مسئولیت و ماازات قانونی را از آن زائیل مییکنید» 2.نخسیت ،بایید
گفت که عنوان «مواویر مالق» به جای «عذر کلی» درستتر به نظر میرسد .همچنین ترجمة جمله
یادشده میتواند به این شرح باشد« :آنچه مالقاً عملی را موذور میسیازد و ماهییت مارمانیه را از
آن سلب میکند ،همان چیزی است که در عین حال مسئولیت قانونی را زائل میکند» .آنچه امیروز
در حقو کیفری عمومی ویل عنوان «مواویر قانونی» بحث میشود ،ادامه مبحای است که هابز هیم
به آن اشاره کرده است ،بنابراین ،با زائلشدن مسئولیت ماازات برداشته میشود.
مفاهیم عام حقوقی
مالکیت یا حدشناسی و آدابدانی

در ادامه بحث از «تبوات تأسیس دولت» هابز این تبوات را برمیشمرد و در حاشیة میتن ،هفتمیین
اثری که بر تأسیس دولت مترتب است را چنین بیان میکند« :حق وضع قواعد در مورد آنکه اتبیاع
چه چیزهایی را میتوانند تمل

کنند بدون آنکه حقاً مورد اعترا

دیگیران قیرار گیرنید»( 6هیابز،

 ،4933ص .)437یونی یکی از تبوات تأسیس دولت «قدرت وضع قواعیدی اسیت کیه بیهموجیب
آنها هرکس به نوع کاالهای قابل تصرف و نوع اعمال قابل اناا واقف میشود ،بدون آنکه میورد
1. “Ignorance of the Civill Law excuseth sometimes” (Hobbes, 1985, p.338).
2. “Ignorance of the Soveraign excuseth not” (Hobbes, 1985, p.338).
3. “Ignorance of the Penalty excuseth not” (Hobbes, 1985, p.338).
4. “Les excuses totals” (Hobbes, 1999, p.322).
ر.و .هابز ،4933 ،ص.373
5. “Ce qui excuse totalement un acte, supprimant la nature criminelle, ne peut être que ce qui
supprime du même coup l’obligation légale” (Hobbes, 1999, p.322).
6. Hobbes, 1985, p.234.
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و اعترا
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دیگران قرار گیرد» و در ادامه هابز میافزاید :قدرت وضع این نوع قواعد ملحیق

به حق حاکمیت است .ترجمة فارسی متن ادامیه مییدهید« :و آدمییان رعاییت چنیین قواعیدی را
حدشناسی و آدابدانی میخوانند».

4

برای نشاندادن زمینة متن و نادرستی این برابرنهاد ناگزیر چند جمله دیگر را بیاور که نشیان
میدهند متن اجازة چنین ترجمهای را نمیدهد .در ادامه ،همان جمله باال گفته شیده اسیت« :زییرا
قبل از تأسیس قدرت حاکمه  ...همة آدمیان از حق اناا هر عملی برخوردار بودنید؛ و ایین خیود
ضرورتاً موجب وقوع جنگ میشد :پس وضع قواعد برای شناخت حد و حدود که بیرای صیلح و
آرامش ضروری ،و مبتنی بر قدرت حاکمه است ،نتیاة عمل مرجع حاکمیت بهمنظور ایااد صیلح
و آرامش محسوب میشود .قواعد مربوط بیه رعاییت حید و حیدود (ییا  Tuumو  )Meumو نییز
قواعد مربوط به اعمال نی

و بد ،و قانونی و غیرقانونی اتباع موضوع همان قوانین مدنی هستند که

قوانین خاص هر کشور محسوب میشوند» .مترجم در برابر واژة « ،propriety/propriétéحدشناسی
و آدابدانی» و «حد و حدود» گذاشته و هیچ توضیحی در پانوشت به خواننده نداده کیه چیرا ایین
برابرنهاد را به واژة «مالکیت» ترجیح داده است .درست است حق مالکیت و اساساً هر حقی در کنه
خود بهمونای رعاییت حید و حیدودی اسیت و مسیتلز آدابدانیی و حدشناسیی اسیت .مونیای
تحتاللفظی واژه در انگلیسی همان است که مترجم نوشته ،اما ترجمه دقیق حقوقی آن ،همانطیور
که در ترجمة فرانسه هم آمده« ،مالکیت» است.
حتی در فقه اسالمی از لفظ «حد» و «حدود شرعی» در مونای عا شناخت و رعاییت مرزهیا و
قلمروهایی که شارع موین کرده است ،افاده میشود و این «حدود» دامنة وسییوی دارنید .امیا لفیظ
مالکیت در زبان حقو مونای دقیق و خاص دارد و نهادی است که ماموعیهای از احکیا بیر آن
مترتب است که نمی تواند با چنین الفا عامی آن را جایگزین کیرد و اال تفهییم و تفیاهم حقیوقی
ممکن نخواهد بود و متن سیستماتی

و پیچیدهای مانند لویاتان آشفته خواهید شید .همچنیین ،در

 .4هابز ،4933 ،ص .437مترجم در پاورقی متن فارسی اصل انگلیسی واژه را هم بیان کرده است.
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این بند دو اصاالح التین در پرانتز بیان شده ،که قرینهای دیگری است تا بگوییم این لفظ بایید در
همان مونای حقوقی ترجمه میشد Tuum .و  Meumبهمونای مال تو ،مال من است .در بند دیگری
در همین صفحه این اصاالح التین تکرار شده ،اما این بار به «حد و حدود» برگردانده شده اسیت،
که درست نیست.
قوانین مدنی یا حقوق مدنی

در فصل بیست و ششم ،که «در باب قوانین مدنی» است ،واژة «قانون مدنی» و «قیوانین میدنی» بیه
«حقو مدنی» و «حقو کشوری» برگردانده شده است (هابز ،4933 ،ص« .)321قانون قیدیم رو
قانون مدنی آنها نامیده میشد و لفظ ( civilمدنی) از واژه  civitasگرفته شیده بیود کیه بیهمونیای
کشور بود؛ و کشورهایی که تحت سلاه امپراطوری رو و تابع آن قوانین بودهاند ،هنوز هم بخشی
از آن را به دلخواه خود حفظ کردهاند و بهمنظور تفکی

آن از دیگر حقیو کشیوری خیود ،آن را

حقو مدنی مینامند» 4.هر چند اصاالح «کشوری» بهجای «مدنی» ،در ایناا دور از مونای مقصود
نیست ،از آناا که هابز در دالیل چنین نا گذاری نیز بحث کیرده اسیت و ریشیة التیین آن را نییز
یادآوری کرده بهتر است ،اصاالح «قوانین مدنی» حفظ شود .بنابراین ،دو مورد اخیر در جملة هابز
باید بهترتیب «قوانین مدنی» و «قانون مدنی» باشد و «حقو مدنی» درست نیست.
اهلیت یا قدرت

هابز همچنین ،از محاورین بحث کرده است که در ترجمة فارسی «بُلها ،کودکان و دیوانگان» گفته
شدهاند .از دیدگاه مفاهیم حقوقی در چنین موضوعی بهجای «قدرت بستن عهید و پیمیان ییا فهیم
تبوات آن» (هابز ،4933 ،ص )323که دربارة محاورین بهکیار گرفتیه ،درسیتتیر اسیت بگیوییم:
«اهلیت عهد و پیمان بستن یا فهم آثار آن».

3

1. Hobbes, 1985, p.234. “…ont été soumis à l’empire romain et gouvernés selon cette loi, en
conservant encore la partie qu’ils estiment leur convenir, appellent loi civile cette partie pour la
distinguer du reste de leurs propres lois civiles” (Hobbes, 1999, p.281).
2. “Ils n’ont pas en effet le pouvoir de passer des conventions ni d’en comprendre les conséquences
…” (Hobbes, 1999, p.289).
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اهلیت :الف) «صفت کسی است کیه دارای جنیون ،سیفه ،صیغر ،ورشکسیتگی و سیایر موانیع
محرومیت از حقو  ،کالً یا بوضاً ،نباشد»؛ ب) «صالحیت شیخه بیرای داراشیدن حیق و تحمیل
تکلیف و بهکاربردن حقوقی که بیه موجیب قیانون دارا شیده اسیت» (جوفیری لنگیرودی،4973 ،
ص.)37
منطوق و مفهوم قانون

مناو ی

کال عبارت است از مونای آنکه در زمان تکلم بیه الفیا آن کیال بالفاصیله و بیدون

تفحه و تفرس وهن در خاطر شنونده خاور میکند .گیاهی ایین مونیا پیس از خایور در وهین
نردبان وصول بهمونای دیگر همان کال است که آن را مفهو میگوییم (جوفری لنگرودی،4973 ،
ص .)633عنوان حاشیهای یکی از بندها به این ترجمه شیده اسیت« :تفیاوت مییان لفیظ و حکیم
قانون» .4دو واژة «لفظ و حکم» همچنین ،در متن این بند نیز بهتکرار آمده اسیت .در زبیان حقیو
برای موضوعی که هابز طرح کرده است اصاالح «مناو و مفهو قانون» دقیقتیر اسیت و امکیان
ترجمة دقیقتری فراهم مییکنید « در قیوانین مکتیوب آدمییان مییان لفیظ و حکیم قیانون تفیاوت
میگذارند؛ و وقتی منظور از لفظ استنباطی است که از صِرف کلمات میشود این تمیایز و تفیاوت
درست است .زیرا موانی تقریباً همة کلمات یا فینفسه یا بهواسیاة کیاربرد اسیتواری آنهیا ،میبهم
است؛ و ممکن است برحسب استداللها موانی مختلفی پیدا کنند؛ اما قانون تنها یی

مونیا دارد».

3

همچنین در جای دیگری واژة «مناو » به نادرست در متن به کارگرفته شیده اسیت (هیابز،4933 ،

1. “La différence entre la lettre et le jugement de la loi” (Hobbes, 1999, p.299).
ر.و .هابز ،4933 ،ص.361
]2. “Touchant les lois écrites, on a coutume d’établir une différence entre la lettre et les sens [sentence
de la loi. Si par lettre on entend tout ce qu’on peut faire dire au texte tel qu’il se présente
matériellement, la distinction est bonne, car la signification de presque tous les mots, qu’on les
prenne en eux-mêmes ou dans leurs usages métaphoriques, est ambiguë, et on peut, dans la
discussion, les tirer vers beaucoup de sens divers, alors que la loi n’a qu’un sens” (Hobbes, 1999,
p.300).
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ص ،)956اگر مترجم میخواست ،در ایناا ،یکی از این دو واژه را بیهکیار ببیرد ،بایید «مفهیو » را
میآورد« :و مناو فرمان دهم و کل لوح دو همین است».

4

برابری و نابرابری

به نظر میرسد این جمله درست ترجمه نشده و بیمونیا اسیت« :نیابرابری اتبیاع ناشیی از ااعمیال
قدرت حاکمه است و بنابراین در محضر شخه حیاکم یونیی در دادگیاه بییش از نیابرابری مییان
شاهان و اتباعشان در محضر شاه شاهان (یونی خداوند) مونایی ندارد» 3.بیه نظیر مییرسید مونیای
درست این جمله چنین باشد« :نابرابری اتباع ناشی از ااعمال قدرت حاکمه است .پس نیابرابری در
حضور حاکم ،یونی در برابر دادگاه ،همة مونای خود را از دست میدهد ،همانطوری که نیابرابری
در راباة میان شاه و رعیت در حضور شاهنشاه مونایش را از دست میدهد» .همچنین ،بایید گفیت
عبارت درون پرانتز ی (یونی خداوند) ی که از سوی مترجم افزوده شده است 9،نمییتوانید درسیت
باشد و مقصود از شاهنشاه ایناا شاه شاهان ،یونی قدرت باالتر از قدرت شاه است .مقصود هابز از
این جمله آن است که اتباع با حاکم برابر نیستند ،اما اتباع در حضور حاکم بیا هیم برابرنید و هیم
چنین اتباع و حاکم در حضور شاهنشاه ،که از هر دو ایشان واالتر است ،نیز با هم برابرند.

1

مشورت مغرضانه یا مشورت بد

به نظر میرسد بخشی از جملهای که در ادامه بیان میشود ،نادرست ترجمه شده است« :توانیاترین
”1. “C’est là le sens du dixième commandement, et même de l’essentiel de la seconde table de la loi
(Hobbes, 1999, p.365).
2. “L’inégalité des sujets procède d’acte du pouvoir souverain. Elle perd donc tout son sens en
présence du souverain, c'est-à-dire devant un tribunal, aussi bien que l’inégalité entre roi et sujet
en présence des rois des rois” (Hobbes, 1999, p.368).
ر.و .هابز ،4933 ،ص.953

 .9همانطور که در متن فرانسه که پاورقی یاد شد ،واژة «یونی خداوند» دیده نمیشود .متن انگلیسی چنین است:

“The Inequality of Subjects, proceedeth from the Acts of Soveraign Power; and therefore has no
more place in the presence of the Soveraign; that is to say, in a Court of Justice, than the
Inequality between King’s, and their Subjects, in the presence of the King of Kings” (Hobbes,
1985, p.385).

 .1برای دیدن بحای تفصیلی دربارة مفهو برابری در مقابل قانون و مبانی و سابقة آن ،ر.و .سلاانی.4934 ،
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مشاوران کسانی هستند که کمترین امیید و انتظیار پیاداش و امتییاز را بیا دادن نظرهیای مشیورتی
مغرضانه داشته باشند و دارای بیشترین میزان دانش و مورفت نسبت به اموری باشیند کیه موجیب
صلح و صیانت دولت میشود» 4.به نظر میرسید برگیردان درسیت جملیه چنیین باشید« :بهتیرین
مشاوران کسانی هستند که اگر مشورت بدی بدهند انتظار پاداش و امتیاز نداشته باشیند و در عیین
حال دارای بیشترین میزان دانش و مورفت نسبت به اموری باشند که موجب صلح و صیانت دولت
میشود» .احتماالً واژة «مغرضانه» به اندازة کافی گویای نادرسیتی ترجمیه پیشینهادی اسیت .زییرا
مشاور نمیتواند «مشورت مغرضانه» بدهد.
مالحظات پایانی

این نقد و بررسی را پس از فراغت از رسالة دکتری نوشته بود و در این فرصت کوشش کیرد آن
را انساامی دوباره دهم و مهمترین ماالب را عرضه کنم .در آن زمان که شرایای فراهم شیده بیود
و به مناسبت مباحث بخشی از رسالها که باید به هابز ارجاع میداد  ،ناگزیر در ترجمیة فارسیی و
فرانسه باری بینی میکرد و بهفراخور ،به متن انگلیسی و التین هم رجوع میکرد  .ایین مقیاالت
حاصل آن روزهاست .اما در اثنای بازخوانی این مقاله وقتی که پیس از نزدیی

پینج سیال دوبیاره

برخی از این جمالت را بازبینی و بازرسی کرد و بار دیگر در ترجمه فارسی غور و مداقیه کیرد ،
دوباره نکات تازه ای توجهم را جلب کرد و این فکر به نظر رسید که اشیکاالت حقیوقی در میتن
ترجمة فارسی فراتر از نکاتی است که در این مقاالت بیان شده است .همانطور که در آغیاز مقالیه
گفتم بخش سومی نیز از دستنوشتههایم در بررسی ترجمة فارسی باقی مانده اسیت کیه در آینیده
منتشر خواهم کرد.
در مالع و مقاع مقالة قبلی هر آنچه در توان کل

صاحب این سیاور بیود در اکیرا و اعیزاز

1. “Et les meilleurs conseillers sont ceux qui ont à la fois le moins d’avantage à en espérer s’ils
donnent un mauvais conseil, et la meilleure connaissance des choses utiles à la paix et à la
défense de la République” (Hobbes, 1999, p.373).
ر.و .هابز ،4933 ،ص.949
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مرارت و مداومت استاد حسین بشیریه و مااهدت او در درآویختن در چنین میتن دشیواری گفتیه
شد و ایناا آن سخنان را تکرار نمیکنم و همچنان بر همان عهد و میاا هستم که رفتن به پیشیواز
ترجمة چنین آثاری برای استاد زبردستی مانند بشیریه در حکم سوختن شمع است .ایین سیاور را
مانند مشقی برای بازخوانی ترجمة فارسی نوشتم تا اگر ،شاید ،نکتهای درست ،در آن یافت شود به
ارزش مساعی و کوشش استاد بیفزاید و ترجمة او نقه و کاستی کمتری داشته باشد .باید به ایین
دسته از متون ،که با چنین همت بزرگی ترجمه شدهاند ،بهماابة گناینیه و میراثیی نگریسیت تیا از
اشکاالت احتمالی پیراسته و در چاپهای بود اصالح شوند و بهعنوان یادگاری برای فارسیزبانیان
باقی بمانند .تا جایی که اطالع داریم متن ترجمة فارسی تا به امروز بدون هییچ تغیییر و اصیالحی
ده بار تادیدچاپ شده است و هیچ ویرایش جدیدی از آن وجود ندارد و علت عمیدة ایین وضیع
فقدان سنت نقد و بررسی در نظا علمی و دانشگاهی ماست.

بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری
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