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 قانون مللكتاب  و نقد بررسي
 

*مرتضي بحراني  
  چكيده

اين مقاله ضمن توجه به مباني فكري و تحول ديدگاهي جان راز، كتاب قانون 
جان رالز با تاليف كتاب نظريه عدالت جان . گذارد ملل را به بحث و بررسي مي

صص گرايي و تخ اي كه اثبات در دوره. اي به مباحث فلسفي سياسي بخشيد تازه
كرد،  طرد و نفي مي  »غيرعلم«برخاسته از علوم دقيقه، ساير معارف را به عنوان 

آراي جان رالز نه تنها نقطه عطفي در مباحث فلسفي، بلكه نيز تحولي در تفكر 
به رالز در كتاب ليبراليسم سياسي، ضمن پايبندي . ليبراليسم به حساب آمد

زادي فردي، آن را به حوزه سياسي اصول كلي ليبراليسم در تاكيد و تمركز بر آ
و ساختار بنيادين جامعه محدود كرد و در كتاب قانون ملل، همان نظريه را در 

گفتني است كه مقاله بيشتر بر معرفي كتاب رالز  .المللي تعميم داد سطح بين
متمركز است و نگاه انتقادي در اينجا مد نظر نيست؛ هرچند كه نقدهاي چند از 

برال و نقدهايي نيز از خارج از محدوده ليبراليسم بر اين كتاب، سنت انديشه لي
  .شوند نقل مي

  .الملل جان رالز، نظريه عدالت، قانون ملل، روابط و حقوق بين :ها كليدواژه
  
  مقدمه.1

به  ،جان رالز، در پي تاليفات خود، به بسط نظريه عدالت از سطح داخلي يك جامعه
ابتدا كتاب  ،»عدالت به مثابه انصاف«خت و پرداخت سابه دنبال  او .اجتماع ملل برآمد

شمول و سياسي  را نوشت و به دنبال انتقادهايي كه بر ابعاد جهان» يك نظريه عدالت«
قانون ( »قانون ملل«و سپس كتاب ا. را تاليف كرد  »ليبراليسم سياسي«آن وارد شد، كتاب 

. ها به رشته تحرير درآورد عدالت در ميان ملت امكان تحقق را براي بررسي  )مردمان
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اهميت آثار جان رالز به ويژه معطوف به اين است كه او در پي حمالت مكتب 
گرايي و رفتارگرايي در علم و علوم سياسي، و در نتيجه به دنبال خواب زمستاني  اثبات

فلسفه سياسي در محافل آكادميك اروپايي و آمريكايي، بار ديگر فلسفه سياسي را احيا 
اهميت كتاب براي خواننده ايراني در اين نكته كليدي است كه چگونه،  . كرد

انديشمندي از ديار ليبراليسم سياسي به بازنگري در اين مكتب فكري دست يازيده و 
. را سرلوحه انديشيدن خود قرار داده است» ديگري«اقتضائات زمانه و به ويژه، توجه به 

مسلمان توجه » ديگري«به يك  )»ديگران«ير در كنار سا( به ويژه كه او در اين روند
، امكان و شرائط »كازانيستان«خاص نشان داده است و با طرح يك جامعه خيالي به نام 

  . مواجه با يك ملت مسلمان را شرح داده است
  

  معرفي كتاب.2
اند  هر دو ترجمه تالش كرده 1؛، منتشر شده استبا دو ترجمه فارسي قانون مللكتاب 

با  اصل متن. محتواي كتاب را به نحو احسن به زبان فارسي منتقل كنند تا صورت و
شود كه طي آن نويسنده انگيزه خود از تاليف كتاب را بيان  شروع مي پيشگفتاريك 
 كند كه او از آغاز، عنوان ملل همين جا نويسنده به اجمال اشاره ميدر . دارد مي

)peoples( ها ها يا دولت را به جاي ملت )nations or states(  برگزيده است، چرا كه با
هاي متفاوتي  خواسته ملل را در معنايي مراد كرده باشد كه داراي ويژگي اين كار مي

ه، چهار موضوع مقدماتي را به بحث مقدمدر مبحث بعد، . نسبت به دولت است
اي قول به هپيامد. 3، گرايانه تحقق يك اتوپياي واقع .2، مفهوم قانون ملل. 1  :گذارد مي

در همين جا، مولف ضمن . نظري بحث مباني. 4گرايان، و  قانون ملل و اتوپياي واقع
گونه از  ، هدف خود را بررسي پنج»يك نظريه عدالت«اشاره به ايده مركزي كتاب 

ساختار كه نخست، ملل ليبرال معقول؛ دوم، ملل نجيب؛ . دند اجتماعات دموكراتيك مي
مراتب  سلسله«نجيب، داراي چيزي است كه او آن را يك اساسي يكي از انواع ملل 

ملل ليبرال و نجيب را  او نامد؛ مي )decent consultation hierarchy( »مشورتي نجيب
 out of( قانون سوم، دول بي. دنام مي) well ordered peoples( »ملل بسامان«توامان، 

law( و چهارم، اجتماعات تحت شرايط نامطلوب )burdened societies(و در نهايت  ؛
اين اجتماعات : هستند )benevolent absolutism( اقتدارگراي خيرخواه« اجتماعات

كنند اما بدان دليل كه اعضاي اين اجتماعات از ايفاي يك  حقوق بشر را رعايت مي
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اند، بسامان  هاي سياسي منع شده در اتخاذ تصميم] مشاركت معنادار[نقش فعال 
  )12-16، صص1389رالز، (.نيستند

، مباحث زير را به بحث آل وجه اول نظريه ايده با عنوان  ،بخش اولدر ادامه و در 
؛ گرايانه معناي اتوپياي واقع؛ گرايانه به مثابه اتوپياي واقعقانون ملل : گذارد دقيق مي

شرايط متناظر براي ، گرايانه در خصوص يك ملت واقع شرايط داخلي تحقق اتوپياي
، چرا ملل و نه دول؟، گرايانه ياي واقعاتوپ ، تخيلي يا غيرتخيلي بودنلاجتماع مل

در  .ل، فاقد حق حاكميت سنتي هستندملو از جمله اينكه  هاي اساسي ملل ويژگي
مولف در ادامه اين بخش به . شود ها پرداخته مي لتهاي اساسي دو ويژگينهايت به 

براي  غازين به مثابه الگوي نمايندگيوضع آ يكي: پردازد  مي» دو وضع آغازين«بررسي 
اين . يافته براي ساير ملل يي بسطووضع آغازين به مثابه الگ و دوم اجتماعات ليبرال

آنچه در ادامه اين موضوع . است» نظريه عدالت«هاي بنيادي كتاب  بحث در امتداد بحث
ده، اولويت اكنون كه از نظر نويسن. است منافع بنيادين مللشود،  به بحث گذاشته مي

نويسنده در اينجا، . ل استاصول قانون ململل بر دول تبيين شد، نوبت به بررسي 
ملل، آزاد و مستقل هستند و . 1: هشت اصل را به بحث گذاشته است كه عبارتند از

الزم است كه . 2. ها توط ديگر ملل محترم شناخته شود الزم است آزادي و استقالل آن
هاي  الزم است ملل در مقام طرف. 3. خود را پاس دارند ها و تعهدات ملل، پيمان

الزم است كه ملل به . 4 .كند، برابر باشند ها را ملزم مي قرارداد، در برابر توافقاتي كه آن
ملل، داراي حق دفاع از خود . 5. پايبند بمانند در امور يكديگروظيفه عدم مداخله 

الزم است . 6. دفاع از خود را ندارند هستند اما حق بپاكردن جنگ به خاطر داليلي جز
شده معيني  هاي تعريف الزم است ملل محدوديت. 7. كه ملل حقوق بشر را پاس دارند

الزم است ملل خود را متعهد به وظيفه . 8.را در رفتار جنگي خود اعمال كنند
قرار ) unfavorable conditions( رساني به مللي بدانند كه تحت شرايط نامساعد كمك

دارند؛ شرايطي كه آنها را از تحصيل يك رژيم سياسي و اجتماعي عادل يا نجيب 
  )28-23همان، صص(.دارد بازمي

. گيرد هاي مشاركتي نيز در همين مبحث صورت مي بررسي نقش مرزها و سازمان
جان رالز در اينجا به دو گونه . ن استصلح دموكراتيك و ثبات آموضوع كليدي بعدي، 

هايي كه  چالش. ثبات ناشي از ادله درست و ثبات به منزله تعادل قوا: پردازد ثبات مي
گرايي ممكن است براي نظريه جان رالز به وجود آورد در همين جا مورد  نظريه واقع
تر در باب صلح  دقيق اي ايده ، گراي پاسخ به نظريه واقع اند و از منظر شده بحث واقع
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خرد يك نيز خود را به موازارت دو موضوع صلح دموكرات. شود ، ارائه ميدموكراتيك
درست . سازد ل اجتماعات ليبرال، موجه ميپلوراليسم معقواجتماعات ليبرال و   عمومي

مولف ضمن تصريح بر  .شود وارد بحث مي» آرمان خرد عمومي«در همين جاست كه 
دارد كه در يك  وجود تمايز ميان آرمان خرد عمومي و ايده خرد عمومي، بيان مي

گذاران،  گاه آرمان خرد عمومي محقق خواهد شد كه قضات، قانون اجتماع منفرد آن
از ايده خرد عمومي  قامات حكومتي و نيز نامزدان امور دولتيمجريان اصلي، و ديگر م

پيروي كنند و بر اساس آن عمل كنند و در دفاع از امور سياسي اساسي، در قالب 
بدين شيوه است . به شهروندان خود بپردازندبرداشت سياسي عدالت به توضيح داليل 

خود را در قبال يكديگر و در قبال ديگر  )duty of civility( ها وظيفه شهروندي كه آن
گذاران و مجريان  به ديگر سخن، پيروي و عمل قضات، قانون. اند شهروندان ادا كرده

واپسين . جلي استامور از ايده خرد عمومي به طور پيوسته در اقوال و افعال آنان مت
متناظر با دو اصول اساسي مطرح . است محتواي قانون مللمبحث بخش اول، بررسي 

، نويسنده اين بخش را با چند گزاره »ليبراليسم سياسي«و   »يك نظريه عدالت«شده در 
گرفته در وضع آغازين ثانويه براي  استدالل صورت. الف: كند بندي مي بنيادين جمع

تبيين . قانون ملل نزد ما كامالً مقبول و مستعد تقويت بيشتر باشداصول و معيارهاي 
ديدگاه مربوط به . ب. متقاعد كند  ثبات بر اساس ادله درست بايد بتواند ما را كامالً

صلح دموكراتيك نيز بايد مقبول باشد و به واسطه اسناد تاريخي مربوط به رفتار 
ك فرض هادي بايد مؤيد اين باشد كه نيز ي. دموكراتيك ملل مورد حمايت قرار گيرد
ديگر در  گفته را برآورده كنند، با يك گانه پيش وقتي اجتماعات دموكراتيك، شرايط پنج

كه ما در مقام شهروندان اجتماعات ليبرال، بايد  نهايتاً اين. و ج. صلح باقي خواهند ماند
. ييد و تصديق كنيمهاي قانون ملل را تا بتوانيم پس از تامل و كنكاش اصول و داوري

شده  برداشت ما از قانون به مثابه يك قرارداد اجتماعي ـ بيش از هر برداشت شناخته
اخالقي ما را در همه سطوح و  هاي سياسي ديگري ـ بايد عقايد سياسي و داوري

  )35همان، ص(.همگاني، در يك ديدگاه منسجم به هم پيوند زند
. پردازد مي مدارا با ملل غيرليبرالل، يعني آ وجه دوم نظريه ايده كتاب به بخش دوم

ا، به بحث داشتن برداشتي از مدار ، و ضرورتمعناي مدارادرست درهمين جاست كه 
ارا به ملل بسط برداشت خود از مدو  ساختار بنيادين اجتماع ملل. شود گذاشته مي

ملل  نويسنده در ادامه بحث از. ، مباحث بعدي اين بخش هستندمراتبي نجيب سلسله
نخست، آن  :دارد بيان مي مراتبي اي اجتماعات نجيب سلسلهبر را دو معيارنجيب، 
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اجتماع اهداف تجاوزكارانه نداشته باشد و اذعان داشته باشد كه در پي آن است كه 
جويانه به  هاي صلح اهداف مشروع خود را از طريق ديپلماسي و تجارت و ديگر راه

  :دارد معيار دوم خود سه بخش. دست آورد
اي  مراتبي، هماهنگ با ايده خير عمومي نظام حقوقي يك ملت نجيب سلسله. الف

كه از عدالت دارد، چيزي به نام حقوق بشر را براي همه اعضاي اجتماع ملل تضمين 
اي از  تواند برنامه نجيبانه يك نظام اجتماعي كه اين حقوق را نقض كند نمي. كند مي

نظام حقوقي يك ملت نجيب . ب. رائه و تعريف كندهمكاري سياسي و اجتماعي را ا
 bona fide( اي باشد كه تكاليف و وظايف خيرخواهانه مراتبي، بايد به گونه سلسله

duties and obligations(  را)بر تمامي آحاد مستقر در قلمرو ) جداي از حقوق بشر
ادي عاقل و نجيب جا كه اعضاي چنين ملتي، در مقام افر از آن. انساني خود تحميل كند

ها نيز اين  شوند آن پذير و فعال در حيات اجتماعي ـ نگريسته مي ـ و نيز مسوليت
ها در باب عدالت  وظايف و تكاليف را به عنوان اموري كه با ايده خير مشترك آن

شناسند و لذا به چنين وظايف و تكاليفي به چشم دستوراتي  تناسب دارد، به رسميت مي
كه بايد در ميان قضات و ديگر مقامات نظام  در نهايت اين. ج. دنگرن تحميلي نمي

كه مبناي قانون يك  قضايي باوري صادق و نه غيرمعقول وجود داشته باشد مبني بر اين
قوانين برخاسته از زور و اجبار محكوم به شورش و . ايده خير مشترك عدالت است

  )41همان، ص(.مقاومت هستند
براي ملل  ي راوضع آغازينازين براي ملل ليبرال، جان رالز با قياس وضع آغ

به دست  رتي نجيبمراتبي مشو سلسلهكند از دل آن نظام  ب طرح ميمراتبي نجي سلسله
اندازد و او با تاكيد بر واقعي  درست در همين جاست كه ابتكار جان رالز گل مي. آيد مي

» كازانيستان«ه نام مراتبي نجيب ب بودن اتوپياي خود دست به خلق يك ملت سلسله
خود از اين تمثيل را ممكن و قابل تحقق بودن يك حكومت نجيب  هدفاو . زند مي
كه حكام اين حكومت به خود اجازه فساد ـ خواه از طريق  ، مشروط به اينداند مي

. و يا از طريق اعمال قدرت به نحو شخصي ـ ندهند اندوزي و ثروتاهتمام به اغنياء 
در اين نظام، دين . دين از دولت قائل نيستو ستان به جدايي كليسا نظام حقوقي كازاني

اسالم دين برگزيده است و تنها مسلمانان هستند كه مناصب عالي اقتدار سياسي را در 
اعمال ) از جمله امور خارجي(هاي مهم حكومتي  دست دارند و بر تصميمات و سياست

شود و احتماالً ساير دينداران بدون  ا ميبا اين حال، با ديگر اديان مدار. كنند نفوذ مي
به جز حق كسب مقامات (دادن حقوق مدني خود   ترس و واهمه به خاطر از دست
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اين استثنا در واقع تفاوت (دهند  شان را انجام مي مناسك ديني) عالي سياسي يا قضايي
در اصل،   دهد كه در آن، بنيادين كازانيستان با يك رژيم ليبرال دموكرات را نشان مي

ديگر اديان و مجامع ديني ). همه مشاغل و مناصب بر روي همه شهروندان باز است
خود را استمرار بخشند و در فرهنگ  )cultural life( توانند آزادانه زندگي فرهنگي مي

  )108- 110همان، صص( .اجتماع خود شركت جويند )civic culture(مدني
از نظر او، . د، مبحث حقوق بشر باشدبديهي است مبحثي كه در ادامه مطرح شو

اي از حقوق است كه نقش خاصي را در يك قانون ملل معقول ايفا  حقوق بشر دسته
كنند،  كننده براي جنگ و رفتار جنگي را محدود مي اين حقوق داليل توجيه: كند مي

در برخورد با ها  هاي استقالل عمل دروني رژيم كه، اين حقوق محدوديت ديگر اين
بدين طريق اين حقوق انعكاسي از دو تحول اساسي و . كنند را معين مي اعشاناتب

از جنگ جهاني  )powers sovereignty( تاريخي در باب نحوه نگرش به قواي حاكميت
ها  گذاري حكومت كه، جنگ ديگر ابزاري موجه در سياست يكي اين. دوم به بعد است

مهم براي مداخله جهت حمايت از حقوق  نيست و تنها براي دفاع از خود، يا در موارد
ها، محدود  كه، استقالل عمل دروني حكومت دوم اين. تواند موجه باشد بشر، مي

تحقق يك شرط . 1: كنند مجموعه حقوق بشر سه نقش اساسي را ايفا مي .باشد مي
تحقق اين . 2. نظم حقوقي آنضروري براي نجيب بودن نهادهاي سياسي يك اجتماع و 

براي مثال از طريق (مانع از مداخله موجه و قهري  سوي يك ملت حقوق از
هاي ديپلماتيك و اقتصادي، يا در موارد حاد از طريق ارسال نيروي  هاو تحريم مجازات

اين حقوق، محدوديتي را بر تكثرگرايي ميان . 3و . از سوي ديگر ملل خواهد شد) نظام
اي تثبيت و تحقق حقوق بشر، مساله به موازات امكان مداخله بر .كنند  ملل وضع مي

  )112همان، ص( .شود مطرح مي شمول جايگاه عدالت جهان
ليبرال و پردازد، يعني شرايطي كه در آن ملل  ل ميآ نظريه غيرايدهبه  بخش سوم

. شوند نجيب براي بقاي خود و اصول عقالنيت، نجابت و معقوليت متوس به جنگ مي
آل جهاني كه در آن زندگي  ايط كامالً غيرايدهدر اين بخش مسائل برخاسته از شر

. شوند هاي اجتماعي فراگير، بررسي مي هاي بزرگ و شرارت كنيم، يعني بي عدالتي مي
آل  رالز با اين فرض كه در جهان ما ملل بالنسبه بساماني وجود دارند، در نظريه غيرايده

يك . د رفتار نمايندكند در قبال ملل غيربسامان چگونه باي اين پرسش را مطرح مي
ويژگي بنيادين ملل بسامان اين است كه آنان خواهان زندگي در يك جهاني هستند كه 

موزه جنگ آدر اين مسير، . كنند همه ملل، آرمان قانون ملل را پذيرفته و از آن تبعيت مي
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 قانون ملل«درست با موضوع، . شود و حق توسل به جنگ به بحث گذاشته مي عادالنه
است كه گويي كتاب قانون ملل حكم مرامنامه سياست » يه راهبرد سياست خارجبه مثاب

آموزه باري، رالز در مبحث  )131- 150همان، صص( .گيرد خارجي آمريكا را به خود مي
، اصول كلي امكان توسل به جنگ  و اصول محدودكننده رفتار جنگي را جنگ عادالنه

  : دارد به نحو ترتيبي اين چنين بيان مي
هدف ملل بسامان از يك جنگ عادالنه تحقق يك صلح پايدار و عادالنه در . لاو

ملل بسامان به جنگ با . دوم . ميان ملل، و به ويژه صلح با دشمن كنوني آن ملل، است
طلبانه  روند كه اهداف توسعه هاي نابساماني مي روند بلكه تنها به جنگ با دولت هم نمي

كند و جنگ را به ارمغان  هاي بسامان را تهديد مي مآنها امنيت و نهادهاي آزاد رژي
ملل بسامان در رفتار جنگي خود بايد به دقت سه گروه را از هم متمايز . سوم. آورد مي
قانون، نظاميان و سربازان، و در نهايت جمعيت  هاي بي رهبران و مقامات دولت: كنند

هاي نابسامان  بشر اعضاي رژيمملل بسامان بايد، تا حد امكان، حقوق . چهارم .غيرنظامي
يكي اينكه دشمن، همانند . را به دو دليل رعايت كنند) هم غيرنظاميان و هم سربازان(

دليل ديگر اينكه در عمل . هر كس ديگر، بر اساس قانون ملل داراي چنين حقوقي است
مفاد بدين شيوه معنا و . به سربازان و غيرنظاميان دشمن محتواي حقوق بشر را بياموزند

اصل پنجم معطوف به اين . حقوق بشر به بهترين وجه در اختيار آنها قرار خواهد گرفت
پذير است،  هاي ملل بسامان، در جايي كه در جنگ امكان است كه اقدامات و اعالميه

بايد از پيش، هم حاكي از نوع صلحي باشد كه مد نظر دارند و هم نوع روابطي كه 
اي آزاد، ماهيت اهداف خود و كيستي خود را  نان به شيوهبدين طريق آ. كنند دنبال مي
هاي ملل  اين دو وظيفه آخر عمدتاً بر عهده رهبران و مقامات دولت. دهند نشان مي

چرا كه فقط اينانند كه در مقام سخنگوي كل ملت خود هستند و فقط . بسامان است
اگر چه همه اصول . هندتوانند اقدامات متناسب با آن اصول را انجام د اينانند كه مي

كنند اما سخن پيش به  شوند و تعيين مي گفته نيز وظايف دولتمردان را متذكر مي پيش
اي كه طي آن يك جنگ آغاز  نحو خاص ناظر به اصل چهارم و پنجم است شيوه

رسد در حافظه تاريخي اجتماعات  شود و اقداماتي كه طي آن يك جنگ به پايان مي مي
پس اين همواره . هاي بعدي نيز تاثيرگذار باشد چه بسا در جنگ يابد و استمرار مي

در نهايت، استدالل . ششمو  .وظيفه دولتمردان است كه به چنين مقصودي دست يازند
عملي در خصوص وسيله و هدف همواره بايد در داوري درباره تناسب يك اقدام يا 

  )134-138همان، صص( .، نقش محدودكننده را داشته باشدسياست
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» آل دولتمرد ايده«سياسي زيباي جان رالز در اين كتاب  ـ  يكي از مباحث اخالقي
آل دولتمرد را با اين گفته به تصوير كشيد كه سياستمدار  توان ايده ميبه گفته وي . است

اين وظيفه دانشجويان فلسفه . دوزد و دولتمرد به نسل بعد به انتخابات بعدي چشم مي
. مند، و بيان سازند منافع واقعي يك اجتماع بسامان را قاعده است كه شرايط هميشگي و

با اين حال اين وظيفه دولتمردان است كه اين شرايط و منافع را در عمل تشخيص 
نگرد و چيزي را كه بايد انجام شود با تقال  تر و فراتر از ديگران مي دولتمرد عميق. دهند

حق را داشته باشد و تا حد امكان  دولتمرد بايد جانب. و كوشش در پي انجامش است
جرج واشنگتن و لينكلن برخالف بيسمارك در نگاه رالز، از اين نظر . از آن فاصله نگيرد

، به اهميت فرهنگ سياسيجان رالز ضمن تصريح بر  )140همان، ص( .دولتمرد بودند
قانون ملل با آموزه حق طبيعي مسيحي در   :پردازد حق جنگ مي  آموزه مسيحي

شباهت از اين نظر كه هم قانون . ص جنگ عادالنه هم تفاوت دارد هم شباهتخصو
ملل و هم حق طبيعي مسيحي در خصوص جنگ عادالنه، داللت دارند بر اينكه صلح 
جهاني ميان ملل امري ممكن و عملي است، اگر همه ملل يا بر طبق آموزه حق طبيعي 

بته مانعة الجمع با حقوق طبيعي يا هر مسيحي يا قانون ملل عمل كنند، قانون مللي كه ال
آل به  واپسين مبحث در نظريه غيرايده .گونه آموزه جامع معقول ديگري نيست

دهد كه شرايط نامطلوب كدام  پردازد و توضيح مي مي اجتماعات تحت شرايط نامطلوب
درست در . شمارد او سپس سه راهبرد را در مواجه با اين اجتماعات برمي. است

مقايسه با ديدگاه ل، و برابري ميان ملل، عدالت توزيعي در ميان ملت كه همينجاس
  .)ص140-142صص همان،(.شود مطرح مي شمول جهان

مجدد به ايده  استنادبازنگري و «مبحث كتاب قانون ملل، مقاله مستقل واپسين 
 ترين تبييني است كه او به بيان خود جان رالز، اين مقاله، مشروح. است» كخرد مشتر

هاي خرد عمومي از سوي هر دو طيف  در خصوص علل تصديق معقوالنه محدوديت
خرد عمومي در معنايي ( ستا ارائه كرده) ديندار و غيرديندار(هاي جامع  دارندگان آموزه

هاي مبتني بر قانون اساسي برخاسته از برداشت سياسي ليبرال  كه خود را در دموكراسي
 1993نخستين بار در كتاب ليبراليسم سياسي، ده را جان رالز اين ايبروز داده است؛ 

ناپذير  جداييايده خرد عمومي از ايده قانون ملل از نظر او،  .ه بودمورد بحث قرار داد
دهد و اصول  اي كه مفهوم قرارداد اجتماعي را به اجتماع ملل بسط مي ايده است؛

ر دو طيف اجتماعات تواند و بايد كه از سوي ه سازد كه مي اي را مطرح مي عمومي
ها در قبال  كننده رفتارهاي آن ، به مثابه معياري كه تنظيم)اما نجيب(ليبرال و غيرليبرال 
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به اين دليل، من «كند كه  جان رالز تصريح مي . يكديگر است، مورد پذيرش واقع شوند
اين دو مطلب، . جا و در ضمن يك اثر منتشر كنم بر آن شدم كه اين دو مطلب را يك

آميز  موعاً، بيانگر اوج تامالت من در خصوص نحوه زندگي مشترك و صلحمج
  )183_229همان، ( .»شهروندان و ملل معقول در يك جهان عادالنه است

  
  بررسي و نقد.3

قانون ملل يك مفهوم سياسي خاص از حق و عدالت است كه در اصول و هنجارهاي 
ين مفهوم سياسي خاص بيانگر يك ا. شود مي المللي به كار گرفته و اعمال بين حقوق

گرايانه  لز فلسفه سياسي هنگامي به طور واقعابه تعبير ر. گرايانه است واقع آرمانشهر
شود  است كه از آنچه معموالً به عنوان محدوديتهاي عمل سياسي شمرده مي آرمانشهري
 لگوياز همين جاست كه ا. كند ميو شرايط اجتماعي و تاريخي را لحاظ  رود فراتر مي

ها  ، به روبط ميان ملتاست اساسي قانونبر ساالر كه مبتني  اداره عادالنه اجتماع مردم
به عنوان ، تالش بر آن دارد كه انصاف عدالت به مثابهدر اين جا نيز . كند بسط پيدا مي

شهري قانون  آرمان  همين بعد، ماهيت .شود يك نظريه سياسي و نه متافيزيكي مطرح مي
 :گرايانه است واقع  ، با مالحظه شروطي چند،شهر اين آرمان. كند شكار ميآملل را نيز 

، كاربردپذيري، كاربست اصول سياسي و اخالقي، و ارائه مفهومي از عدالت از  ثبات
 . شرايط تحقق اين ايده است

ملتها  كه بر اساس آنها  به عنوان اصول قانون ملل مطرح مي كند راهشت اصل لز را
ملتهاي ديگر محترم شمرده  هستند و آزادي و استقالل آنها بايد به وسيله آزاد و مستقل

لتها از شأن و منزلتي برابر م. دملتها بايد تمام قوانين و محدوديتها پايبند باشن  .شود
شوند كه در آن ملزم  شمرده مي كنندگان در توافقاتي برخوردارند و به عنوان مشاركت

ملتها حق . ديگران پايبند باشند باب عدم مداخله در امورملتها بايد به تعهد در. هستند
. دخالت در امور خود را ندارند دفاع از خود را دارا هستند ولي حق برپايي جنگ جز

محدوديتهاي معين و مشخصي در  ملتها بايد به. ملتها حقوق بشر را محترم بشمارند
ملتهاي ديگري كه در شرايط  ملتها در قبال كمك به  .آغازگري جنگ پايبند باشند

دارند كمك  عادالنه باز مي برند و آنها در داشتن يك نظام سياسي نامطلوب به سر مي
اما همه اين بايد و نبايدها، و نيز استثناءهايي آنها، وقتي كه از يك سرزمين و . كنند

ا ه خوش انواع تفسيرها و مقاومت كند، دست فرهنگ به سرزمين و فرهنگ ديگر گذر مي
ها از تاريخ واحدي برخوردار نيستند كه طي آن  نكته اين است كه همه ملت. شود مي
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در نتيجه گذر به سوي . شده يكساني را داشته باشند تجربه فكري و انديشيده ،تاريخ
نابرابري و  نوعيها ندارد و اين خود  هاي يكساني را براي ملت تحقق قانون ملل هزينه

اگر تعبير خود رالز را به كار گيريم   كه هزينه آن را بايد ـ معظلي است: عدالتي است بي
  )1382بهشتي، (.انون و تحت فشار به عهده بگيرندـ كشورهاي نجيب، خارج از ق

پيشنهادي  چه ايده عقل عملي با كانت پيوند خورده است، اما ليبراليسم سياسياگر
ليبراليسم سياسي بر . است كانتآليسم استعاليي  در مجموع، متمايز از ايده جان رالز

به دو چيز  معقوليت يك شهروند. تصريح دارد و نه امر استعاليي» ايده امر معقول«
راد برابر است و به آن است كه او خواهان همكاري اجتماعي منصفانه با اف است؛ يكي
شدن برخي از  گرفته صعوبت داوري و امكان ناديدههزينه قضاوت، به  كه او ديگر اين

اذعان  كامل نبودن احكام ناشي از داوري ها، در فرايند داوري و در نتيجه حق همولف
ها تنها  اين آموزه. كنند هاي جامع معقول را تاييد مي مضافاً، گويي آنان فقط آموزه. دارد

در صورتي معقول هستند كه بنيادهاي يك رژيم دموكراتيك ليبرال را به رسميت 
را به ) مذهبي يا غير آن(هاي مختلف زندگي  زشبشناسند و ساماني مستدل از ار

مشابه معناي اي  ايده نجابت نيز به شيوه. اي منسجم و يكپارچه به نمايش بگذارند شيوه
  .يابد از ميخود را ب

، اين، اثري است كه منحصراً بر مسائلي از قبيل امكان تحقق به گفته مولف كتاب
فلسفه . از منظر فلسفه سياسي متمركز است گرايانه و شرايط تحقق آن، يك اتوپياي واقع

چه به نحو عادي به مثابه  گرايانه اتوپيايي است كه به وراي آن سياسي وقتي به نحو واقع
مولف بر . شود، نظر داشته باشد هاي امكاني سياست عملي در نظر گرفته مي محدوديت

شامل (يت هاي بزرگ در تاريخ بشر كند كه شرارت نكاتي از اين دست تاكيد مي
هاي ناعادالنه و ظلم، تعقيب و آزارهاي مذهبي و نفي آزادي وجدان، قحطي و  جنگ

و اگر أشكال . عدالتي سياسي است همه ناشي از بي) كشي تر نسل فقر، و از همه مهم
هاي اجتماعي عادالنه و تاسيس  هاي سياسي به واسطه تبعيت از سياست عدالتي بزرگ بي

هاي بزرگ نيز  رود، در آن صورت اين شرارت از بين مينهادهاي اساسي عادالنه 
به » انسان بما هو انسان«فرض نويسنده اين است كه تعبير . سرانجام محو خواهد شد

كه چگونه آن طبيعت درون چارچوبي از  شناختي و اخالقي اشخاص و اين طبيعت روان
ا به اين انديشه قرار گردد و افق خود ر كند، بر مي نهادهادي سياسي و اجتماعي عمل مي

» گونه كه بايد باشند قوانين آن«، به »گونه كه ممكن است باشند قوانين، آن«داده است كه 
اي، آن است كه  پيامد تمركز بر چنين ايده. تمام وظيفه فلسفه سياسي همين است. گردد
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از جمله جنگ ناعادالنه، مهاجرت اجباري، (بسياري از مسائل سياست خارجي معاصر 
كه شهروندان و سياستمداران را به زحمت انداخته، به ) هاي كشتار جمعي سالح و

.  كه ديگر در كانون مباحث قرار نخواهند داشت اي وانهاده خواهند شد يا اين گوشه
براي رالز واقعيت بنيادين در مسئله جنگ اين نكته كليدي و در عين حال، ساده، است 

. دليلي براي به جنگ هم رفتن نداشته باشند ها اي باشد كه ملت كه وضع به گونه
بايست ريشه در ساختار دروني آن اجتماعات  واقعيت اساسي صلح در ميان ملل مي

  )98، 1389رالز، (.ديگر وسوسه نكند ا را به جنگ يكه داشته باشد؛ ساختاري كه آن
ايده  رالز حائز اهميت است كه اگر چه ـ معرفتي سياسي زمان توجه به اين باور هم

بسط برداشت عدالت يك رژيم داخلي براي ) برآمده از دل ليبراليسم سياسي(قانون ملل 
يك اجتماع از ملل است و در جهت بسط اين قانون ملل از دل يك مفهوم ليبرال از 

است،  ها و اصول سياست خارجي يك ملت ليبرال را به دست داده آل عدالت، رالز ايده
تجويز  دن داشت تا ديدگاه ساير ملل غيرليبرال را بررسي كنرا بر آاو اما دليلي كه 

بخشي به خودمان بود كه  نوعي اطمينان«به گفته وي بلكه   ،نبود ها اصول عدالت براي آن
ها و اصول سياست خارجي يك ملت ليبرال از يك منظر غيرليبرال نجيب نيز  آل ايده

از وجوه ذاتي برداشت ليبرال از نياز به چنين تضميني يكي از نظر او . »معقول است
قانون ملل بر اين عقيده است كه ديدگاه غيرليبرال نجيب وجود «چرا كه . عدالت است

دارد و لذا پرسش از نحوه رفتار با ملل غيرليبرال يك پرسش اساسي سياست خارجي 
  )همان( .»ليبرال است
ب حاوي ارايه كتاچه در قرائت اين اثر حائز اهميت است، اين است كه  اما آن

با اين حال، رالز در نهايت با  .ها است آميز بودن  رقابت ارزش فهمي براي مسالمت
داند زيرا در نگاه وي،  طرح اصل ليبراليسم سياسي، وجود تمايز را ميان ملل ضروري مي

» ديگران«مقدم بر » ما«براي او همواره . دهد قابل فهم بودن به شيوه غربي روي مي
. گويد سخن مي» درك ديگران از ما«و سپس از » درك ما از ديگران«ا از او ابتد. است

به حساب » گفتن«ديگران را » سخن«از همين رو . است» خودي«براي او محوريت با 
بخش يك مفروض  اين نگاه، تداوم. كند محسوب مي» شنيدن«آيد، بلكه نوعي  نمي

ديگران ِ غيرغربي « )بيبه تعبير هشام شرا( اساسي در فرهنگ فكري غرب است كه
يعني اينكه پس همواره  ؛»اند با غرب فاصله دارند، اما جبران خواهند كرد عقب مانده

كه به طور خاص در تجربه غربي گذر و  است مفروضي اين .اند  مانده و عقب عقب
و در قالب مدرنيزاسيون، دانش، فناوري ) شود كه به عنوان پيشرفت از آن ياد مي(تحول 
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شود  ه اقتصادي، منعكس شده است و به لحاظ فكري از اين ديدگاه منبعث ميو توسع
شوند كه  هاي غيرغربي تا حدي به يك نظم وجودي متفاوت مرتبط مي كه فرهنگ

بر يك  اين مفروض )19-7، 1386،يشراب  :رك(.طلبد پيشرفت آنها، سائقه متفاوتي را مي
اي غيرآشكار برابري يا هويت  ه گونهتفاوت كيفي ميان خود و ديگري داللت دارد كه ب

  . كند مشترك غرب و غيرغرب را به وقت ديگري موكول مي
داند  بينيم كه رالز، عمدتاً هويت ليبرال را هادي و رهبر جهان مي در اين اثر نيز مي

البته كه . هاي ليبرال رفت ها با ارزش پذيركردن غيرغربي بايد به سمت جامعهكه طي آن 
پايه به رسميت شناختن گروههاي مختلف و حقوق آنها است، اما حاصل اين الگو بر 

همين است كه تفاوتهاي فكري و فرهنگي، در حد نوعي فانتزي در تكثرگرايي ليبرال 
چون  هم(از جبر فكري،   گويي، فلسفه سياسي ليبرال نيز، در گردونه. يابند تقليل مي

اين فلسفه . المللي فلسفه سياسي بين: رسالتي جديد را آغاز كرده) علوم اجتماعي جديد
كند بلكه فرو  شناسي، شكاف خودي و ديگري را زيادتر نمي ديگر، برخالف شرق

غرب جديد رابينسون كروزويي است كه به دنبال . تداعي تنهايي غرب: كاهد مي
چنان، اعمال  گردد كه با گفتگو و تعامل با او تداوم حيات و سپس هم مي» اي جمعه«

به گفته يكي ديگر از (شكلي زيركانه از نظام كنترل و سلطه كه طي آن  .ندقدرت ك
نياز حياتي ) و به طور خاص، به آمريكا(جهان جديد به غرب «) انديشان ليبرال باره جهان
چرا كه مسايل جهان امروز با بقاي انسان گره خورده است، و بنابراين اگر مردم ... دارد
ه باقي بمانند، ما نبايد نگران تاريخ باشيم زيرا چيزي از آن ترين كشور دنيا در حاشي قوي

بندي شده  به صورت يك كاالي دسته »امنيت و دموكراسي«نگاه،  در اين .»باقي نخواهد
  . شود به ديگر نواحي جهان صادر مي

 مفهوم به بيشتر رالز، گرايي واقع بهشتي، نگاه در كه است بنياد همين بر
 در هايي تيمحدود گرايي،واقع .واقعيت از تبعيت و پذيرش تا باشد نزديك بيني واقع
 »معقول تعددگرايي واقعيت« كند،مي مطرح رالز كه هايي محدوديت جمله از .دارد پي

 كه معقول ملل توسط پذيرش قابليت بايد معقول ملل قانون يك ،نظر از .است
 تربزرگ هايزمينه گيريشكل در و كنند عمل انصاف به تا باشد داشته را اندگوناگون
 نامنتقد از اي عده بهشتي، گفته به اينكه ضمن .باشد مؤثر آنها همزيستي و همكاري
 اشتباه فراگير و جامع مكتبي عنوان به يعني كالسيك ليبراليسم از را رالز عدول ليبرال،

 در اينظريه« در خود اصول سر از »سياسي ليبراليسم« در اول رالز گويند مي و دانندمي
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 كرده دنبال كتاب اين در را اشتباه همان هم حاال و كرده عدول »عدالت باب
  )1392 بهشتي،(.است

 شود مي داده ارجاع دست اين از مواردي به ملل، قانون از انتقادي هاي خوانش
 المللبين عرصه در رالز يپيشنهاد قواعد همه به سياسي يك است ممكن چه اگر كه

 در اينكه ديگر .كند عمل ستمكارانه خود، كشور داخل در بسا هچ اما باشد، وفادار
 شوند؛ مي حذف ها ملت بين روابط صحنه از ثروت بازتوزيع و توزيع منابع ملل، قانون
 اصل اساس بر( ثروت بازتوزيع و توزيع مساله عدالت باب در اينظريه در كه حالي در
 وابستگي آيدنمي ميان به توزيعي عدالت درباره سخني اينجا ولي بود مطرح )»تفاوت«
-بين نهادهاي گذاريسياست به نسبت هاملت كه پذيريآسيب و خارجي بازارهاي به

 رالز كه باشد داشته آنها داخلي هاي سياست در عميقي پيامدهاي تواندمي دارند، المللي
 پيش رالز هم اينجا در كه است اين ديگر نقد .است نداشته مساله اين به توجهي اصالً

 و كم نسبي، خودكفايي يعني برشمرده، همپوش اجتماع براي »نظريه« در كه را فرضي
 .داند مي خودكفا و همگن را اجتماع هم »سياسي ليبراليسم« در .است كرده مطرح بيش
 در حتي كه حالي در .است همگن كامالً داريم، دمكرات ليبرال اجتماع يك وقتي گويي
 و شمرده همگن و يكدست را ليبرال اجتماع چرا .نيست چنين ليبرال اجتماعات مورد

 براي ملت يك ظرفيت كه اين ديگر نكته است؟ گرفته ناديده آن درون را هاتفاوت
 اساسي ساختار اثر چگونگي تأثير تحت زيادي ميزان به خوب، حكمراني به يابيدست
 گرفته ناديده را آن لزرا و كرد انكار آن بتوان كه نيست چيزي اين .برآنهاست جهاني
-مي پرهيز جهاني توزيعي عدالت نظريه يك ارايه از رالز كه است اين ديگر نقد .است
 را اصل سه كم دست توانستمي بگذارد، كنار را پرهيز اين كه خواستمي اگر .كند

 اصل متناظر كه ها فرصت جهاني برابري اصل :كند مطرح جهاني توزيعي عدالت درباره
 در دموكراتيك مشاركت اصل است؛ دمكراتيك ليبرال اجتماع در هاصتفر برابري

 اين يعني بود آمده »نظريه« دوم اصل اول بخش در كه موضوعي و المللي؛بين نهادهاي
-كم به كه باشد اي گونه به ها نابرابري آن در كه شود حاكم ثروت توزيع از نظامي كه

 در اصل، اين اما »تفاوت« اصل يعني ند،برسا را بهره بيشترين اعضاء، مندترينبهره
  .)1386 بهشتي،( شود نمي طرح للم قانون

 و كندمي مطرح ليبراليزم منظر از را خود نظريه رالز كه است اين بعدي نقد
 هايملت چه ليبرال، هايملت كه دهدمي ارايه معيار و مالك آن اساس بر بعد

 ملل .توانندنمي را هاييملت چه و هندد قرار مدارا مورد توانندمي را غيرليبرالي
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 شوندمي داده راه ليبرالي مداراي دايره درون به اكراه با احترام، قابل ملل حتي غيرليبرال،
 به دوم درجه ملل تعبيري، به يعني شوند،مي شناخته »معقول كمتر« ملل عنوان به و

 ،او ادبيات اما نباشد، نهگرايا قوم اش نظريه است كرده سعي رالز چهراگ .روند مي شمار
 را ديگر هايفرهنگ بر ليبرالي فرهنگ برتري نوعي و دهدمي نشان را اين خالف

 دروازه پشت ابتدا همان از هاملت برخي رالز، »ملل قانون« نظريه در .داردمي مفروض
  )همان(.ندارند عبور اجازه و اند گرفته قرار قرارداد

دي است كه الزم است در مطالعه كتاب مالحظه موار  ، كمينهنكات انتقادي  اين
چون معضل توزيع و (با اين حال، و به رغم انتقادات بسيار مهمي ديگري . شوند

شدن، و  الملل، عدم توجه به فضا و ساختار جهاني بازتوزيع ثروت در عرصه روابط بين
ه اصول توافق طرفين قرارداد دربار زير سوال رفتن ايده يك ملت ـ يك فرهنگ، عدم

پوش  رنگ شدن ابزار گفتگو براي تعيين اصول اجماع هم آغازين قانون ملل به دليل كم
ها، كمتر معقول و درجه دوم شمردن ملل نجيب در نظام شهروندي جهاني به  بين ملت

توجهي به چندگانگي  ارانه غيرمستقيم رالز و بي مد نفع ثبات حداقلي، موضع قوم
هايت ابتناي اين انديشه بر اصول فربه اخالقي و عدم ها و در ن فرهنگي درون ملت

، طرح صلح و عدالت جهاني كه رالز آن را بر اساس )گرايانه توجه به اقتضائات جامعه
تواند نقطه آغازي بر  مباني عدالت براي يك اجتماع ليبرالي منفرد، در انداخته است مي

ويژگي مورد پذيرش اين ترين  مهم. تامل فلسفي مشترك جهت تحقق آن آرمان باشد
ديگر ) گرايانه كالوزويتس برخالف نگاه صرفا واقع(طرح، آن است كه در اين نگاه، 

حتي بر خالف تصور كانت، در اين . جنگ ادامه سياست به زبان و ابزاري ديگر نيست
  . ديدگاه قرار نيست توليد انبوه تسليحات مخوف به صلح دائمي بيانجامد

  
   گيري نتيجه.4

يكي معطوف به اثر رالز و نسبت آن با حوزه . بندي حائز اهميت است ته در جمعدو نك
از اين نظر، بديهي است كه . جا ما ايرانيان، است و در اين  نظر و عمل ساير جوامع،

. پرداختن به نظريه و نظام عدالت، در واقع شأن پژوهشگران و عالمان هر جامعه است
ها،  تواند از برخي وجوه، بيشتر از ساير ديدگاه لت ميدر اين ميان رويكرد جهاني به عدا

به صورت «هاي متعدد، طرف ليبرالي را  اگر نگرانيبا اين حال، . كارامد و نافذ باشد
هاي  هاي رقيب و متنوع در خصوص ماهيت و خواسته فهم  بالقوه پذيراي مالحظه

. اي دوجانبه است سئلهكند، اين مهم اكنون م مي» الملل عدالت و اجتماع در عرصه بين
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هاي غيرليبرال، دغدغه امنيتي و سياسي  اين نيست كه نظام بحث بر سرديگر، صرفاً 
براي غرب ليبرال است، بلكه به عكس اين غرب ليبرال است كه دغدغه حركت طبيعي 

. شان شده است خواهانه هاي انساني و عدالت مانبسياري از ملل غيرليبرال به سوي آر
تحريم، و توطئه در واقع منع قوه عاقله غيرغربي   وديت ناشي از مداخله،هر گونه محد

اي كه جامعه جهاني در تعامل خود با هر  نظريه. در راه رسيدن به نظريه عدالت است
الملل به ناچار داراي بعد اخالقي ـ هنجاري  سياست بين. يك از اعضا، نيازمند آن است

حتي اگر نيرويي خارجي، انديشه . سفي نيستنياز از تامل فل است و چنين بعدي بي
كمك به بهبود و تعالي يك ملت را داشته باشد، اين انديشه و نظريه سياسي است كه 

از . ايران تاثيرگذار باشد كشوري چون نظام سياسي بر تواند در تعامل با انديشه ديني مي
را ـ در اقدامي نمادين بود كه رالز كتاب قانون ملل  پذيرتر آن مي اين منظر گويي توجيه
به ) و به گفته وي، نجيب(انديشي يك انديشمند از ملل مسلمان  ـ با همكاري و هم
درون همين آموزه جامع است كه ترغيب به صلح و پرهيز از . آورد رشته تحرير در مي

االرض فكانما قتل الناس  من قتل نفساً او فساداً في«شود كه  جنگ بدين زيبايي بيان مي
هر كه انساني را بكشد يا فسادي را در (» و من احياها فكأنما احيا الناس جميعاً اًجميع

و هر كه او را زنده نگه دارد، گويي  گويي كه همه انسان را كشته است  زمين روي دهد،
  )32مائده، ().همه مردم را حيات بخشيده است

اي محلي براي  ئه نظريههاي اسالمي براي ارا نكته دوم، به امكانات دستگاه نظري آموزه
، گويي اين امكان سترگ. گردد جوامع اسالمي و رابطه آنها با جهان خارج باز مي

فرمايد كه فقط وجه ظاهر  در اين زمينه عبارتي مي) ع(علي ماما. است موجود و مطلوب
عدالت (» التناصف التواصف و اضيقها في اوسع االشياء في العدل«: شود آن اخذ مي

؛ اين سخن )ترين امور در مرحله اجرا است دايره  امور براي توصيف و تنگترين  وسيع
باشد؛ كه در نتيجه آن،  عدالت آسان و كردار آن سخت مي نه يعني صرفاً اينكه گفتار

داشتن ساختار و فرهنگي و اجتماعي و با توسل به  افراد به سرعت و بدون در نظر
آن نهاده و چشم به سرانجام آن بدوزند به اجراي قهرمانانه خود عامليت، تمام هم .

اجراي آن در اينجا يك مقايسه  عدالت و صعوبت و مضايقه در دربابسهولت گفتار 
از عدالت و بررسي جوانب  يعني سخن. يابد است كه هر كدام در مقابل ديگري معنا مي

به  تا در نتيجه ، نفسه، امري آسان و سهل نيست آن و پژوهش و تدوين نظام آن في
مقام عمل آسان  نهاده و حتي مذموم نگريسته شود، بلكه در مقايسه بامثابه امري فرو

 اما .است نمايد، واال در جاي خود امري شايسته، بايسته و مقدمه عمل به عدالت مي
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ارجمند  هايي بر اينكه در متون اسالمي گزاره -و فراغت بال ناشي از آن -صرف تاكيد
 تواند كارگزار ضرورت در آن بيان و صادر شده است، نميدر باب عدالت، اهميت و 

 عدالت را از تدوين نظام آن بازدارد؛ به ويژه اگر هم شرايط زماني و مكاني صدور آن
. شود ها لحاظ شود و هم شرايط و مقتضياتي كه قرار است عدالت در آن اجرا گزاره

 هاي مدرن به نظريه مفهوم اين سخن، اجتناب ناپذيري نگاه و شناخت و حتي توسل
 عدالت است؛ چه امروزه موضوعاتي كه قرار است اجراي عدالت به آنها تعلق گيرد،

آموزشي و حتي  در همه امور اقتصادي، سياسي، حقوقي،( .محصول شرايط زمانه هستند
هاي  وجود پاسخ« تنگ و منتظرانه به اگر چنين ضرورتي محل تامل بنمايد و نگاه). ديني
توان  پسيني امكان و نحوه عدالت سوق يابد مي  به پرسش» شده تعيين پيشاز  و آماده

هاي عدالت و  ها و پرسش پاسخ) سياسي(مل فلسفي ـ اجتماعي تعا اميد داشت كه در
در اين مسير هم از سفارشي و . طرح و سامان يابدنيز آن  هاي تدوين نظام مايه بن

توجه داشت كه مساله به محل نزاع كرد و هم  بايد اجتناب عدالت تجارتي شدن طرح
انساني عدالت فهم و شكافته شود به سوي  آنكه مقوله برگشت نشود و در نتيجه بي

در متون اسالمي به دنبال كشف  وصف ارزشمند اسالمي آن گرايش يافته و صرفاً
  .پاسخي از پيش تعيين شده براي آن باشيم

  
  نوشت پي

  :ي موجود استاز اين كتاب دوترجمه به زبان فارس .1
؛ 1389 ،يو اجتماع يتهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگ ان،يو محمد فرج يبحران يمرتض.الف

كه هر دو ترجمه در  رسد يبه نظر م. 1390تهران، انتشارات ققنوس،  ،يجعفر محسن. ب
 يگريزودتر از د يكيانتشار  نكهيبه خود گرفته باشند، جز ا قيزمان صورت تحق كي

كه  رسد يبه نظر م نيچن ،يمحسن يترجمه آقا ياجمال يبا بررس. تصورت گرفته اس
مقاله، و همكار او محمد  نيبه قلم مولف ا ز،يترجمه دوم ن. باشد وكاست كم يترجمه ب

بررسي كنوني بر اساس  .ستيمجال، فرصت نقد آن ن نيصورت گرفته است كه ا انيفرج
  . يز به ترجمه نخست استترجمه نخست انجام شده است و ارجاعات اين مقاله ن

  منابع
  .قرآن كريم
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ـ يياز اسم عدالت تا فعل عدالت؛ تب« ،)1388( بحراني، مرتضي، ـ  ين ـ نظر ياز ب عـدالت در فلسـفه    يگـ  هي
اكبر و همكاران، درآمدي بر نظريه سياسي عـدالت در اسـالم،    عليخاني، علي: ، در»مسلمانان ياسيس

  .ه مطالعات فرهنگي و اجتماعيوهشكدتهران، پژ
 دوم شـماره  سوم، سال نظر، و نقد نشريه ،»راولز جان نظريه در عدالت مبناي« ،)1376( توسلي، حسين،

  .تابستان و بهار سوم، و
، سـال  پژوهشنامه علوم سياسـي  ،»گستره شمول قانون ملل رولز« )1386( حسيني بهشتي، سيد عليرضا،

  .، تابستان2دوم، شماره 
بـر   ينقد ؛يدر جوامع چندفرهنگ يعدالت اجتماع« يدرسگفتارها )1392( رضا،يدعليس بهشتي،حسيني 

  :يدر تارنما) 1392 يد 08, كشنبهي. (»قانون ملل يو الگو ياسيس سميبراليل
http://www.ires.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=419:-l-r-l-r-l-

r&catid=32&Itemid=47 

  .ثابتي، تهران، ققنوسعدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان  )1383( جان، رالز،
وهشـكده  نظريه عدالت، سـيدمحمدكمال سـروريان و مرتضـي بحرانـي، تهـران، پژ     ، )1387(رالز، جان، 

  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي
وهشكده مطالعات فرهنگـي و  پژ قانون ملل، مرتضي بحراني و محمد فرجيان، تهران، )1389( رالز، جان،

  .اجتماعي
  .جعفر محسني، تهران، ققنوس قانون مردمان،، )1390(رالز، جان، 
  .سياسي، موسي اكرمي، تهراني، ثالثيسم ليبرال ،)1392( رالز، جان،

 .ترجمة خشايار ديهيمي، طرح نو اولويت دموكراسي بر فلسفه، ،)1382( رورتي، ريچارد،
تهـران، انتشـارات علمـي و     ،  ترجمـه احمـد تـدين،   »و منتقـدان آن  ليبراليسم«، )1374( ،مايكلسندل، 

  .فرهنگي
  .علي ابن ابيطالب، نهج البالغه

   .بهار ،19 شماره راهبردي، مطالعات فصلنامه ،»راولز جان آرمان«، )1382( زندي، داوود، غراياق
  .بهار ،55 شماره نو، نگاه فصلنامه ،»انصاف فيلسوف« ،)1384( اهللا، فوالدوند، عزت

  .بقعه نشر تهران، بهشتي، عليرضا ترجمه سيم،ليبرالي، )1384(جان،  گري،
  .اول، اقتصاد و جامعه،سال اول، ش »جان راولز و نوزايي فلسفه سياسي« ،)1383( سيدعلي،محمودي، 

  پور، ترجمان راد، سارا نجف هاي پلوراليسم جان رالز، علي تدين محدوديت ،)تا بي(شانتال،موفه، 
، فصلنامه علوم سياسي، سال هفـتم،  »نارسايي قرائت اخالقي راولز از ليبراليسم« ،)1383( احمد،واعظي، 

  .55 – 54وششم، تابستان، صص،  شماره بيست
  .اسي، قم، بوستان كتابظريه عدالت تا ليبراليسم سياز ن: جان راولز، )1384(احمد،  واعظي،
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