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 مقدمه
 

ـــاب  ا کت ـــز ســـه  ـــار قلمـــی رال ـــان آ  ـــه عـــدالت، لیبرالیســـم ز می نظری
ــان  سیاســی ــن متفکــر را مشــخ   و قــانون مردم هندســه فکــری ای

کتــاب نظریــه عــدالتمــی لیبرالیســم سیاســی مــرتب  بــا و  کننــد. دو 
ــک جامعــه مــی ــه بــرای ی باشــند و طراحــی ســاختار بنیــادین عادالن

ـــای تعـــامالت  ـــا بدســـت دادن مبن ـــرتب  ب ـــانون مردمـــان م ـــاب ق کت
کتـــاب لیبرالیســـم  عادالنـــه بـــین مردمـــانخ جوامـــع مختلـــف اســـت. 

فرازمــانی و متــافیکیکی  سیاســی در واقــع حرکــت رالــز از یــک دیــدگاه 
دیدگاه تاریخی و سیاسی است. در ایـن حرکـت،  فرامکانی( به یک

کتـــاب نظریـــه عـــدالت رالـــز ســـاختار بنیـــادین عادالنـــه کـــه در  ای 
ی کنـد ولـی آن را بـرروی یـک زمینـهبدست آورده است را حفـ  مـی

کـــه ســـاختار بنیـــادین تـــاریخی و سیاســـی بنـــا مـــی کنـــد بـــه طـــوری 
 داند.عادالنه را مخت  به جوامعی با تاریخ خاص می

ــألیفحاضــر در ســه فصــل کتــاب  کــه هــر فصــل  ت شــده اســت 
کتاب مـذکور مـی باشـد. در هـر فصـلی عـالوه بـر مرتب  با یکی از سه 

که رالـز  کتاب توضیح داده شده است، مسیری  کلی آن  اینکه طرح 
کرده است و منطق این سیر نیز توضـیح داده  کتاب طی  در این سه 

 شود.می
کتاب سـعی شـده اسـت بـرای مطـ تألیفدر  کـه آورده این  البی 

شـود، از خـود آ ـار رالـز بـه صـورت نقـل قـول مسـتقیم شـاهد آورده می
شــود. در ایــن تــالا یــک مــانع جــدی وجــود داشــت؛ اینکــه بــر روی 
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که رالز بکـار بـرده اسـت اجمـاعی صـورت ترجمه برخی از واژه هایی 
یـم. بنـابراین؛ مبنـای انگرفته است و معمـوال  بـا تعـدد ترجمـه مواجـه

 ده است:کار این بو
گــر بــر روی ترجمــه واژه -۷ ای اجمــاع وجــود دارد از همــان ترجمــه ا

 استفاده شود.
ــــرای واژه -0 گــــر ب ای؛ دو ترجمــــه متــــداول وجــــود دارد؛ از هــــر دو ا

کـه خواننـده از ایـن برابـری بـه  ترجمه استفاده شـود  البتـه بـه طـوری 
کامل مطلع شود(.  طور 

که مـورد پسـند ای؛ ترجمهاگر برای واژه -۶ باشـد وجـود  مؤلـفای 
 کند.خود معادل مورد پسندا را استفاده می مؤلفنداشت، 

 

کــه طــرح  ــر ایــن اســت  کــه در ایــن مجموعــه هــدف ب از آنجــایی 
کتـاب بیـان شـود لـذا تمرکـز هـر یـ ک از سـه فصـل کلی هر یک از سـه 

باشـد. بنـابراین، مـیهر یک از کتب مـذکور  بدست دادن طرح کلی
کتاب، برخالف بسـیاری از آ ـار موجـود در زمینـه شـرح و تبیـین  این 

کــه بــه نظریــات رالــز وارد اندیشــه هــای رالــز، بــه دنبــال بیــان نقــدهایی 
کتــاب بــرای اســت نیســتشــده  . لــذا خواننــده پــط از مطالعــه ایــن 

توانـد بــه هــای رالـز مــیمطلـع شــدن بـه نقــدهای وارد شـده بــه اندیشـه
کند. تألیفکتب   شده در این زمینه مراجعه 

کتاب  تألیف یـک خـاطره پـر از مـاجرا اسـت،  بـرایمشخصا  این 
کتـاب برگرفتــه از  دوره دکتــری  نامــه پایانزیـرا، اگرچــه فصــل اول ایــن 

کتـاب در طـول دورانخ اینجانب می باشد ولی فصل دوم و سـوم ایـن 
کـه فراغـت حاصـل مـی -خدمتخ وظیفه عمومی در همان سـاعاتی 

کــه مقدمــه  تــألیفبــرداری و شــد فــیش ایــن شــده اســت. امــروز هــم 
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باشـم. نویسـم همننـان مشـ ول بـه خـدمت وظیفـه مـیکتاب را می
کتـاب ذکر این مطلب از این جهـت مـی کـه ایـن  حتمـا  نقـا  باشـد 

که احتماال  عالوه بر ضعف قلم اینجانب، ضیق وقت  ضعفی دارد
گرفتاری    بوده است.بر آن مو ر های خدمتخ وظیفه نیز و 

ــدی گرامــی، م ــان از دوســت ارجمنــد و  ــاره در پای ر محتــرم نشــر آم
ــوع ــر جنــاب آقــای فرهــاد ن پرســت بابــت همکــاری در چــاپ ایــن ا 

 نمایم.سپاسگزاری می
 

ِّ العالمین  الحمدهلل رب 
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