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 ناشر سخن

از آن جهت که اصـل   نماید، نه الملل نظامی بدیع و منحصر به فرد می حقوق بین
موازنه قدرت کارکردهاي آن را تحت تأثیر قرار داده اسـت کـه ایـن امـر صـرفاً      

اي شایع و  نایافته الملل نیست و در هر نظام حقوقی تکامل خاص نظام حقوق بین
 الملـل  نظام حقوق بـین در متداول است، بلکه از آن روي که از یک طرف اصوالً 

طرف دیگر تابع اصلی این نظام، شخص حقوقی  و از واحد هستندواضع و تابع 
الملـل   قرن اخیر حقوق بین یعنی دولت است. با وجود این در نیم واجد حاکمیت

والتی شگرف را پشـت سـر   المللی تح به عنوان نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین
ا بـه  ، محور توجـه خـود ر   و به جاي اهتمام به حراست از حاکمیت دولت نهاده

المللـی   در جامعـه بـین   هـا  شارز ي انسـانی و پاسـداري از آن  هـا  شاعتالي ارز
اي کـه شـرط عضـویت در آن ایمـان وثیـق بـه آن        معطوف ساخته است، جامعه

وضوح ایـن واقعیـت    . امروز بهو تالش واقعی در عینیت یافتن آنهاست ها شارز
ـ و توافق ده تواند صرفاً حاصل ارا الملل نمی مبرهن گشته که حقوق بین  هـا  تدول
ـ   باشد و نظام حقوقی بین را  هـا  تالملل به عنوان سیستم یک جامعه انسـانی، دول

 محاط در دایره این نظام ساخته است نه محیط بر آن.

آور  الملـل و کشـف مبنـاي الـزام     تأمل در ماهیت و سرشت قاعده حقوق بین
شـود از   مـداد مـی  قلالملـل   حقوق بـین  یلسوفسؤال بنیادین فکه بودن آن قاعده 

» الملـل  فلسفه حقوق بین«. کتاب توجهی نیز برخوردار است هاي عملی قابل جنبه
ي موجز و ها بتألیف شده است یکی از کتا »فرناندو تسون«که توسط پروفسور 

در عین حال جامعی است که در این حوزه به نگـارش درآمـده اسـت. خواننـده     
ه درك متـون فلسـفی بـه خصـوص در     دارد کـ  فهیم کتاب به این نکته اذعان می

ست. سالست و شیوایی متن ترجمـه شـده   و توانفرسا وادي حقوق بسیار دشوار



 الملل فلسفه حقوق بین

 

6

آقـاي دکتـر    جنابمحترم  استادسنجی  کتاب به زبان فارسی مرهون دقت و نکته
ی بوده است که با اشـراف بـه موضـوع و درك نیـاز جامعـه علمـی       محسن محب

در مفهـوم سـاختن مـتن بـراي خواننـده      کشور، ضمن رعایت امانت در ترجمه، 
 زبان زحمت بسیار کشیده است. فارسی

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهردانش از زحمات متـرجم محتـرم   
کند و امیدوار اسـت کـه    قدردانی می این کتاباي دقیق و زیبا از  در ارائه ترجمه

ورد توجه و الملل بیش از پیش م مباحث و موضوعات مبنایی و نظري حقوق بین
 مطالعه قرار گیرد.

 وحید اشتیاقدکتر 
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قــانون يرویــگفــتم مگــر بــه ن 
را بـــه تخـــت بنشـــانم يآزاد
ــته آزاديآزاد يا ي، خجســــ

بـر نگـردانم   ياز وصل تـو رو 
 

 (بهار)

 مقدمه مترجم

دهـد، فلسـفه مضـاف اسـت و      ینام آن نشان م چنان کهالملل،  نیفلسفه حقوق ب
 یسـت یپرسش از چ یعنیاست،  یلکوضوع آن معطوف به فلسفه حقوق به طور م

 یآور بودن قاعده حقـوق  الزام يه مبناکنیز پرسش از ایو ن یحقوق و قاعده حقوق
ن یر پاسخ به ادا عهده یتب اصلک، دو می؟ در حقوق داخلستیو چ جاستکدر 

در فلسـفه  ). سـم یپوزیتیو( یتب تحققکو م یعیتب حقوق طبکاند: م پرسش شده
ـ ا یاصل سؤالالملل هم  نیحقوق ب ـ  ه چـرا حقـوق  کـ ن اسـت  ی  يالملـل بـرا   نیب

حقـوق   يو هنجارهـا  واعـد قآور بـودن   الـزام  ياالجراست؟ و مبنـا  الزم ها تدول
 ؟ از قضـا ا خارج از آنیاست  ها تت دولیاجاست: در اراده و رضکدر لل الم نیب

ـ انـد بـه ا   ردهکـ  یسـع  یو تحققـ  یعیحقوق طب یتب اصلکنجا هم دو میا در ن ی
 پاسخ دهند.   ،يادیپرسش بن

نشـگران و مخاطبـان   ک هکـ  ن اسـت آالملـل   نیدر فلسفه حقوق ب یته اصلکن
مطلق برخـوردار   تیمکاز حق حاهستند. دولت  ها تالملل، دول نیحقوق ب یاصل
 کهالملل وجود ندارد  نیا دولت برتر در عرصه بیا مرجع برتر یچ مقام یو ه است

الـزام حقـوق    أد گفت منشـ یبا اًقاعدتن رو، یند. از اکآور وضع  بتواند قواعد الزام
 .تت بـوده اسـ  یمکصاحب حا يها تالملل از ابتدا اراده و خواست خود دول نیب

شـتر  یالملل ب نیگاه حقوق بیگذرد و هرچه نقش و جا یاما هرچه از عمر دولت م
حقوق  يار اجراکـ به عنوان سازو یالملل نیب يها هر چه سازمان ویژه بهشود،  یم
شـتر رنـگ   یت دولـت) ب یـ مکه (حایـ شوند، آن اصل اول یتر م ـ گسترده الملل نیب
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ـ  ،امـروزه شـود.   یتر م فیضع ییگرا تب ارادهکبازد و م یم مقتـدر   يهـا  تآن دول
حقـوق   یانـد و بـا قواعـد عرفـ     الملل به نظم درآمده نیدر حقوق ب »ییایوستفال«
ـ  الشمو الملل و فراتر از آن، قواعد عام نیب اومـنس) و   الملـل (ارگـا   نیل حقـوق ب

ـ  یشوند. حتـ  یشتر مهار میشتر و بیر، بالملل بش نیحقوق بن یمواز ـ ش از ایب ن، ی
هـم   يریالملل باشد ولو تقص نیه موضوعاً خالف حقوق بکن یهم ها ترفتار دول

 یحتـ شود و  یآور شناخته م تیلمسؤو، ینیت عیلمسؤوه یار نباشد، طبق نظرکدر 
ـ   دولت یت مدنیلمسؤوسخن از   .اسـت  یالمللـ  نیدر قبال اعمال ممنوع نشـده ب

محصـول   هـا  دولـت ننده کمحدود  دو قواعن ین موازین است گفته شود همکمم
 هـا  دولـت مثالً ا ید. اما آیآ یدرم ا عرفیه به صورت معاهده کت آنها است یرضا
ن، یبنـابرا ننـد؟  ک یتراضل هم الشمو یا قواعد عامتوانند بر خالف حقوق بشر  یم

ت یفراتـر از اراده و رضـا   يزیـ د در چیالملل را با نیآور بودن حقوق ب الزام منشأ
 رد.کجستجو  ها دولت
ـ ز کـ متمر يچ نوع ضمانت اجـرا یه هکم یدان یم ـ  یا دولـت جهـان  ی ا مرجـع  ی
ـ    نیبرتر در عرصه حقوق ب يگذار قانون الملـل،   نیالملل وجود نـدارد و حقـوق ب
 يبـرا  ها دولتزه یت. اما انگیاد و تبعیاست و نه انقو همبستگی  يارکوق همحق
تـن   »یالمللـ  نیب یو همبستگ يارکهم«ن یخود بگذرند و به ا تیمکه از حاکنیا

زه یـ دام انگکـ شند و کت خود دست بیمکد از حایچرا با ها دولتست؟ ی، چدهند
، شورهاک یا منافع ملی ،یالملل نیت بیند؟ صلح و امنک یها را همبسته مه آنکاست 

ـ بـه رعا  هـا  دولـت ا تعهـد  ی ،بر حفظ منافع یا صلح مبتنی  یت قـرارداد اجتمـاع  ی
 ؟تیو بشر تو عدالا اخالق ی، یالملل نیب

شـورها اقتضـاء   ک »ینفـع ملـ  «ه کـ ن است د، آیآ یه به ذهن مک ین پاسخیاول
نند. امـا بـاز هـم    ک يارکند و با هم همیگرد هم آ یالملل نیه در عرصه بکند ک یم

شـورها بـا   ک یمنافع داخل يد اگر در امریتوان پرس یرا میشود، ز یل حل نمکمش
 يش و تجـاوز بـرا  کشـم کرود و  ینـار مـ  کت یا صلح و امنیافت، آیهم تعارض 

ه کـ وجـود دارد   يبرتـر  ین و مبانیا هنوز موازیشود؟  یمجاز م ین منافع ملیتأم
وفادار بماننـد؟ پاسـخ آن اسـت     یالملل نیب یند به آن همبستگکرا وادار  ها دولت
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ت، حقـوق  یالملل، فقط اخالق، بشر نیدر حقوق ب ت جنگیبا توجه به ممنوعه ک
الملـل را   نیبه حقوق ب ها دولتار جامع الزام یتواند مع یه مکاست  و عدالت بشر

ـ رعا ،، اولاینکه وتاه سخنکبه دست دهد.  ن حقـوق بشـر در عرصـه    یت مـواز ی
ـ به الزامات جامعـه   ها دولت يبندیو دوم، پا یداخل ت یشـرط عضـو   یللـ الم نیب
التـزام بـه حقـوق     یاصـل  هـا منشـأ   نیاست و همـ  یالملل نیدر جامعه ب ها دولت

بر اخالق و حقـوق   یت مبتنیت صلح و امنیگر، رعایالملل است. به عبارت د نیب
 ین مبـان یداست ایپ .سازد را میالملل  نیحقوق بآور بودن  الزام یاصل يمبنا ،بشر
 .است »الملل نیفرا حقوق ب« ندارد و ها دولتت یبه رضا یربط

آور بودن آن خصوصاً پـس از   الزام يملل و مبناال نیت حقوق بیپرسش از ماه
 يه مبنـا کـ  یده است. تا زمانیالملل، مطرح گرد نیدر عرصه ب ممنوع شدن جنگ

شور فاتح بـود،  ک یو نظام یاسی، قدرت فائقه سیالملل نیاز نظم ب ها دولتت یتبع
در  به زور ه جنگ و توسلکرا مادام یمعلوم بود: زور و قدرت. ز سؤالپاسخ آن 
ـ   نیعرصه ب بـر اسـاس منـافع     هـا  دولـت ن یالملل مشروع و مجاز باشد، روابـط ب
نـد.  ک یه مـ یـ توجرا بر زور  یالملل مبتن نیرد و نظم بیگ یل مکفاتح ش يها قدرت

ه چه قواعـد  کش آمده یپ سؤالن یالملل ا نیت زور در حقوق بیاما پس از ممنوع
 هـا  دولـت ت یرضـا  یا حتـ یه فراتر از قدرت دولت فاتح کد وجود دار یا اصولی

ـ  ینـدگ ینماو نظـام   د: التزام به حقوق بشریگو یم انتکند؟ امانوئل ک یعمل م ا ی
ـ یـ ) و صلح و امنی(در سطح داخل يجمهور ) ی(در سـطح خـارج   یالمللـ  نیت ب
همـه   هکـ  اسـت و عـدالت   یراسـ کبر اسـاس دمو  »یالملل نیب یهمبستگ«اساس 
  .ت آن هستندیملزم به رعا ها دولت

ـ رد بـه ا کـ  یهم سع سمیپوزیتیوبه نام  يگریتب دکستم میل قرن بیاز اوا ن ی
ار را بر وضع موجـود و فاصـله گـرفتن از    ک تب، اساسکن میپاسخ دهد. ا الؤس
الملل را  نیبه حقوق ب ها دولتالتزام  كحقوق قرار داده است و مال »یقبن اخال«

رون یـ ب ، حقوق بشـر یانتک داند. از دل فلسفه حقوق یمها  اراده و رضایت دولت
 نـون حقـوق  کزاده شـد. ا  یاسـ یس سـم یتـب رئال کم ،سـم یپوزیتیوآمد و از بستر 

ان، یساز قرار گرفته است. در طول سال ندهیدشوار و آ یالملل در معرض آزمون نیب
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هـا، هـر    ستیپوزیتیو يها یخواه ادهیو ز یعیطرفداران حقوق طب يها يگر افراط
 يف و بازسـاز یر بـه بـازتعر  ین مواجه شدند و نـاگز کبراف انیبن يها دو با چالش
ز یـ نـو و ن  یعـ یتب حقـوق طب کامروزه سخن از مه ک يربه طواند.  خود پرداخته

 سم نو است.  یپوزیتیو
، عـدالت  دوستانه ، حقوق بشربشردوستانه مانند مداخله یدر روزگار ما مباحث

 ،هـا  دولـت سـران   يریپـذ  مهکمحا ،یاران جنگکتیمه جناک، محايفرکی یالملل نیب
ـ ، حماسـت یط زیبودن حقوق بشر، مح ینسب  ،بشـریت ت از پرنـدگان مهـاجر،   ی

ـ در مباحث حقـوق در  يبشر كمشترراث یم مفهوم  يو بـاالخره بشـر   ا و فضـا ی
در سـاختن   ها دولتنقش اراده محض  دیا تحدیاهش کالملل و  نیشدن حقوق ب

. در دهد یل مکیرا تش معاصر الملل نین مباحث حقوق بیمهمتر ،الملل نیحقوق ب
 یافکـ ن یش از ایرا پیشود ز یتر م سخت یفلسف سؤالآن  ه، پاسخ بین وضعیچن

آن بـه حقـوق    مو الـزا و اقتـدار دولـت    تیـ مکردن اصـل حا کمحدود  يبود برا
ـ ن همه وظائف جدیا يد برایاما امروز با ،ه شودیتعب یپاسخملل ال نیب ه بـه  کـ د ی
دسـتگاه   یـک در قالـب  الملل گذاشـته شـده،    نیبر عهده حقوق ب یجابیا يا وهیش

رسـد هنـوز آنچـه     ینظر مه ب ،ن همهیه شود. با ایپاسخ درخور تهمنسجم  یفلسف
گفتـه بـود،    »و عدالت یراسکبر اساس دمو یالملل نیب یهمبستگ«نه یدر زم انتک

تضمین ه کاست  ياز احترام به حقوق فرد یناش دین وظائف جدیا .صادق است
 قحقـو . بـه عـالوه،   قـرار گرفتـه اسـت    یالمللـ  نیب یبر عهده همان همبستگآن 
ـ جد يهـا  تیـ ، ظرفیالمللـ  نیب يها نابا گسترش سازم الملل نیب فراتـر از  ـ   يدی

و توسـعه  ن یتـدو «ز یـ ن و »انـه یر مترقیتفس«مفهوم  افته است.یـ   عضو يها دولت
ـ  »انهیمترق ن یانجـام همـ   يه بـرا کـ اسـت   ییرهایالملـل از جملـه تـدب    نیحقوق ب
 .ه شده استیالملل تعب نیحقوق ب یانسانو د یجد يها ترسال

*  *  * 
ـ  در ق یـ پژوهش و تحق ،یلک به طور الملـل در سـه سـطح انجـام      نیحقـوق ب

ـ   نیـی و تبه مطالعـه  ک »یفیتوص«شود:  یم  نهادهـا و  ،الملـل و تابعـان   نیحقـوق ب
 و یسـتگ ی، باینادرسـت  و یه بحـث در درسـت  کـ  »يهنجار« آن است؛ يها شرو
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ـ  «و  ؛الملل اسـت  نیحقوق ب قواعد اصول و یستگینابا ه کـ  »لالملـ  نیفراحقـوق ب
ـ نـد. ا ک یبحـث مـ   یو منطقـ  یالملل را از نظر معناشناس نیحقوق ب يها گزاره ن ی

ه در حـوزه فلسـفه   کـ ل اسـت  الملـ  نیاز مطالعات فراحقوق ب یتاب نمونه خوبک
 الملل انجام شده است.   نیحقوق ب

حقـوق   یشناس ا روشبالملل را  نیفلسفه حقوق ب یکالسکسندگان ینواغلب 
خاص خود دارد  یالملل روش نیده دارند حقوق بیعق و گیرند، ی مییکالملل  نیب
ـ یاست. نزد ا يمقوله هنجار یک و ـ پروسـه   یـک الملـل   نیشان حقوق ب ا رونـد  ی

ـ برخوردار است بـه ا  »یخودسازمان«ه از کاست المللی  بین یاجتماع  ب،یـ ن ترتی
ننـد و موضـوع و   ک یالملـل نگـاه مـ    نیل روابط بیذرا الملل  نیتعارف حقوق ب یب

ـ کـ ست یجهت ن یدانند. ب یم یالملل نیبردن روابط کهدف آن را قانونمند  ن یه اول
و صلح اسـت. در   قوق جنگح ،وسیهوگو گروس ،الملل نیگذار حقوق ب هیاثر پا

ـ   قائـل شـوند   یآن نقشـ  ياگـر بـرا  ـ   مللال نینقش فلسفه در حقوق ب ،معنان یا
مقولـه   عـام دارد و  يابـه معنـ   یعلـوم اجتمـاع   ه فلسـفه در کاست  یهمان نقش

 ست.ین یمستقل
 یـک م در روزگـار مـا   کـ  الملل دست نیه حقوق بکن است یاما واقع مطلب ا

پروژه «ا ی »الملل نیحقوق ب یم حقوقیرژ« توان از می است و يرکامل فکدستگاه 
ـ مـات آن را نشـان داد از ا  هـا و مقو  مؤلفـه  سـخن گفـت و   »الملل نیحقوق ب ن ی

ر کـ تف ل وتأم م مقصودمانیگوئ یالملل سخن م نیاز فلسفه حقوق ب یدگاه، وقتید
ـ الملـل. ا  نیقت حقوق بینه حقکبردن به  یپ شناخت و يق است برایعم ار کـ ن ی

ـ ، النهاشود یخاص انجام م يا فلسفه به معنای ه در فلسفه محضکهمان است  ه ی
ماننـد   یذهنـ مفـاهیم  و  یمباحـث انتزاعـ  فلسفه محض درباره کنه و حقیقت در 

ـ ثانو ه ویـ معقوالت اولـ   ان جهانیآغاز و پا و یشناس و معرفت یوجودشناس  ـ  هی
 شود. یبحث م

ار خـود را بـا دو   کـ مقولـه مسـتقل    یـک الملـل بـه عنـوان     نیفلسفه حقوق ب
 یکـی  شـود:  یمباحث ثابت م يدر مطاو نهاه صحت آکند ک یفرض شروع م شیپ
 یو نـه اتفـاق   ،یو منطق یستم عقالنیس یکیا دستگاه  یکالملل  نیه حقوق بکنیا
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 قضـائی ز مراجـع  یـ ن و یالملل نیب يها سازمانه کاست  یپروژه عقل یکا یاست، 
قـوق  ه حکـ نید. دوم انباشـ  یآن م يت و اجرایت و هدایریدار مد عهده یالملل نیب
ه کـ اسـت   یضرورت اخالق یک و يبشر یآرمان متعال یکالملل معطوف به  نیب
حق و تکلیـف تابعـان و مخاطبـان    گر، یدارد. به عبارت د يحقوق فرد شه دریر

الملل، مانند حق و تکلیف تابعان و مخاطبان هر نظام حقـوقی دیگـر،    حقوق بین
هنـوز در   ها دولتگرچه  ،ن رویاز ا .مستقل دارد یاصول اخالق و یشه در مبانیر

نـدگان  یاما به عنـوان نما الملل قرار دارند  نیصف اول تابعان و مخاطبان حقوق ب
از  یناشـ هـا   دولـت ف یالکـ قـوق و ت حننـد و  ک یمـردم (افـراد) عمـل مـ     یقانون

اسـت.   يه معطـوف بـه حقـوق فـرد    کـ است  یاخالق یام ذاتکاح و ها تضرور
ـ   یکن رویداست، ایپ سـم فردگـرا دارد   یبرالیشـه در ل یر ،الملـل  نیرد بـه حقـوق ب

منطـق  «ه آن را کفرض اول همان است  شیپ .)یراسکدموـ   عدالتـ   (حقوق بشر
منطق اما  .ردیگ یل آن قرار میالملل ذ نیحقوق ب یشناس روش م وینام یم »یحقوق
ـ   لئو مسابه موضوعات  یالملل نیحقوق ب با نگاه درون یحقوق الملـل   نیحقـوق ب

 و لو مسـائ صـحت و اصـابت آن موضـوعات    کـه  رد یـ گ یمـ  ضو فـر نگرد  یم
 اثبات شده است. يگرید يالملل در جا نیحقوق ب يها گزاره

ـ کفرض دوم  شیاما پ حقـوق   بـا نگـاه بـرون    ،الملـل اسـت   نیه حاق حقوق ب
 يردیکـ خواهـد بـا رو   ینگـرد و مـ   یهـا مـ   گـزاره  وبه آن موضوعات  یالملل نیب
اثبـات   یا اخالقی یمستقل عقل یرا بر اساس مبان نهااصالت آ نگر صحت و تیغا
لسـوفان  یفو  »یمینکاسک یمارت« يحقوقدان برجسته فنالند ،د. در روزگار ماینما
ها فرس  ن عرصهیگران در ایش از دیب »رالزجان «مانند  ییایکگذار امراثر یاسیس

الملـل در   نیفلسفه حقوق ببا این همه،  .اند تازه گفته يها اند و سخن ندهاق ریتحق
و  يآور شـه یدان اندیـ م زو هنـو ش تازه است یبماک يها م از رشتهیه گفتک ییمعنا
 .در آن فراخ است يورز هشیاند
ـ  یاتب فلسفکه مکنیگر ایته دکن ن بـه دو گـروه   تـوا  یل را مـ الملـ  نیحقوق ب

ن) ینـو  و یکالسـ ک یعـ ی(حقوق طب »نایگرا آرمان«) و سمیپوزیتیو( »نایگرا واقع«
ـ یرد. بنابراک میتقس ـ گرا ، اخـالق ییردگراکارکـ نـام  ه ن آنچه ب ـ گرا ، جامعـه یی ، یی
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ه نسـبت بـه   کـ هسـتند   ییردهایکوجود دارد، در واقع رو نهاآ لامثا و ییگرا واقع
ـ   یشناسـ  د در مقوله روشیبا رشتیو بشود  یالملل م نیحقوق ب الملـل   نیحقـوق ب
 الملل. نید تا فلسفه حقوق بنبحث شو

 ،دید، با وفاداري به فلسفه حقوق امانوئـل کانـت  این کتاب، چنانچه خواهید 
در پرتو  ویژه بهالملل را  کند فلسفه حقوق بین ، سعی می18فیلسوف اخالقی قرن 
دولـت،   المللی معاصر تبیین کند. مبـاحثی ماننـد حاکمیـت    تحوالت و وقایع بین

و فلسـفه   ، حق تعیـین سرنوشـت  ل و نظریه بازيالمل مشروع، حقوق بین مداخله
الملل از جمله مباحثی است که بـا نگـاه تحلیلـی و     در زمینه حقوق بین جان رالز

 معرفت شناختی در این کتاب مطرح شده است.  
ـ جرن یرده مهمتـر ک یتاب سعکن یدر ا »تسون فرناندو« در  یفلسـف  يهـا  نای

بـا  بحـث خـود را    يو ،ه اشاره شدک طور همان ح دهد.یالملل را توض نیحقوق ب
را بـا   موضـوع نـد و  ک یالملل شـروع مـ   نینه حقوق بیدر زم انتک فلسفهح یتوض

بـا   برد. یش میانت، پک »داریگفتار در صلح پا«رسالۀ  بارهدر یشرح نسبتاً مبسوط
انـت  کفلسـفه  بـه  ه کـ نـد  ک ید، اما پنهان نمدارراد یانت اکنظرات  یه به بعضکنیا

 سـم یتـب رئال ک) وفـادار اسـت. آنگـاه م   يالملل (صـلح و آزاد  نیدرباره حقوق ب
حقـوق   یفلسـف  یاز مبان يدیجد یستیپوزیتیور یستفند ک یم یه سعکرا  یاسیس
ـ   ک یدهـد و نقـد مـ    یح مـ یدهـد، توضـ   به دستالملل  نیب ن ینـد و سـرانجام از ب
در  يودهـد.   یح مـ یشتر توضـ یل بیرا با تفص لسوفان معاصر، نظرات جان رالزیف

 یکـی رده و آن را کالملل را مطرح  نیو حقوق ب فمنیسمتاب، مسأله کفصل ششم 
ن فصـل  یداند. مباحث ا یم و حقوق بشر الملل نیال حقوق بیکراد يها شاز چال

اسـت. لحـن و لسـان     فمنیسـم نه یدر زم یجوامع غرب يها عمدتاً ناظر به دغدغه
مربـوط بـه    یاسیو س یشتر متأثر از مباحث اجتماعین فصل بیتسون در ا فرناندو

 شده است.نوشته  یغربمخاطبان  يبرا ییاست و گو زنان در غرب
ـ ک یسانکه از جمله کن بس یتاب همکن یت ایدر اهم ش از چـاپ  یه آن را پ
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هـم در   يگـر یسنده آثار دیبوده است. نو »جان رالز«خوانده و نظر داده، مرحوم 
تـاب  کدر مـتن   هکـ اسـت   »بشردوسـتانه  مداخله«ن آن یمهمتره کنه دارد ین زمیا

 بارها به آن ارجاع داده است.
*  *  * 

حقــوق  یاتــب فلســفکم ینقــد و بررســ«س درس یه تــدرکــ ییهــا لدر ســا
ـ     قیـق تح«ز درس یـ و ن »لالمل نیب در دوره  »الملـل  نیدر متـون و اسـناد حقـوق ب
ه بتوانـد  کـ  یمنـابع اصـل  مبـود  کنجانب بود، یالملل بر عهده ا نیحقوق ب ياترکد

شـود.   یشد و م یاحساس مرد، یشتر قرار گیقات بیتحق يان برایدانشجو يراهنما
ه با کنیردم تا اک یس میاز مباحث آن را تدر یده بودم و بعضیتاب را قبالً دکن یا

ار ک، دست به یقاسم زماندیستر کد يار ارجمند جناب آقاکق دوست و همیتشو
 د افتد.یه مفکد است یدر دست شماست. ام کنیار اکترجمه آن شدم و محصول 

، یوفـادار بمـان  ار خود را دارد. اگر به متن کلوازم و سازو یترجمه متون فلسف
و  يو اگر از مـتن بـرون رو   يا زبان افزوده یخواننده فارس يآن برا یدگیچیبر پ

و  يا هه مـتن را فـرو نهـاد   کـ ست. بلیگر ترجمه نی، دینک یدست در ترجمه گشاده
 يم و ضمن وفـادار یم جانب تعادل را نگه داریردک یسع .يا هرا گفتخود سخن 

زبان قابـل فهـم    یخواننده فارس يسنده را برای، سخن نویبه متن و مضمون اصل
تـاب تحـت عنـوان    کترجمه فصل ششم  میگفت چنان که ،يم. بارینکاب ی و آسان

ه مجـال  کگر ید يا را به زمان و زمانه »فمنیسمالملل:  نیتازه حقوق ب يها شچال«
شـتر حاصـل   یتـر و ب  گران فراخیدن سخنان دیگو و حوصله و تحمل شنو  گفت

 . میا ردهکواگذار د، یآ
*  *  * 

 سندهینو یمعرف
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و از دانشـگاه   ردکـ امـل  کا الت خـود ر یرفت و تحصـ  ایکمراگرفت و سپس به 
نائل شـد. از آن پـس، فرنانـدو     (.S.J.D) اترکبه درجه فوق د ایکامروست  ثنور

بـود. در  زونا یآر یالتیدانشگاه ادر الملل  نیاستاد حقوق ب سال 17تسون به مدت 
 يهـا  از دانشـگاه  ياریبسـ  دا است و دریفلور یالتیحال حاضر او استاد دانشگاه ا

تـاب  ک. عـالوه بـر   نـد ک یرده و مکس یتدر مدعوه عنوان استاد بهم ا یکمرا گرید
ـ گو هکـ است  »بشردوستانه مداخله«گر او یتاب مهم دکحاضر،   يتـر کا رسـاله د ی
اسـاس مالحظـات    بررا شورها ک یوجوه مختلف مداخله در امور داخل اوست و

 ق ویمصـاد  ویـژه  بـه رده و کـ ل بحـث  یصـ بـه تف  ،و بشردوسـتانه  يحقوق بشـر 
از طرفداران پـر و   يو نموده است. یرا بررس ن نوع مداخلهیامعاصر  يها نمونه

اسـت.   یراسـ کدموو  حقـوق بشـر   ياجـرا  يپا قرص مداخله بشردوسـتانه بـرا  
ـ ه در ژانوکـ اسـت   »يرگـذا  قـانون  و یـی گرا انتک«سنده ین نوین اثر ایتر تازه ه ی

 چاپ شده است. 2008
ـ   ین، سهم بزرگیالت يایکامرحقوقدانان  الملـل معاصـر    نیدر تحول حقـوق ب

ـ  هک و معاهدات گوناگون ایکرمبا ا آنها ياند. همجوار داشته ـ ن ایب شـورها و  کن ی
ـ  يدعاور صادره د يآراء داورز یو ن منعقد شده ایکامر ه از اواخـر  کـ  یالمللـ  نیب

حـل و فصـل    ،يدعاو يها ونیسیمکق یرخ داده و از طر نهان آیبه بعد ب 19قرن 
ـ حجم ز ،شده ـ  یـ از ادب يادی  یدهـد. بعضـ   یل مـ کیالملـل را تشـ   نیات حقـوق ب

انـد   الملل شده نیر حقوق بیا اصالح مسیر یین، موجب تغیالت يایکحقوقدانان امر
ـ  يشورهاک يارکم افراط ک ا دستی ـ    یغرب  لیدرا تعـ الملـل   نیسـازنده حقـوق ب
غرامـت قابـل    ویـژه  بـه ان یـ قاعده رفتار بـا خارج نه یدر زم والوک ياند. تئور ردهک

 ياز اثرگــذار ی، نمونــه خــوبانیــردن امــوال خارجکــ یپرداخــت در مقابــل ملــ
 است. الملل نین در حقوق بیالت يایکحقوقدانان امر
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