
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 در استخدامی عدالت ضوابط

 فرانسه و ایران اداری حقوق
 

 

 
 

 تالیف

 نیکنام شاهرخ
 

 ویراستار

 کناری خوش سعید

 یارانتشارات قانون

 



 مطالب فهرست
 

 مقدمه

 اول فصل

 پژوهش میمفاه و اتیکل

 دوم فصل

 رانیا یحقوق نظام در استخدام بر حاکم اصول

 فرانسه و

 سوم فصل

 هیرو در یاستخدام عدالت ییقضا نیتضم

 فرانسه و رانیا ییقضا

 مآخذ و منابع

 



 مقدمه

 از عمومی و دولتی هایبرابرسازمان در مردم

 ترینمهم آنها تحقق که هستند برخوردار حقوقی

 شمار به اداری عدالت نظام و اداری حقوق هدف

 از یکی عنوان به استخدامی عدالت. رودمی

 عدالت: از است عبارت اداری عدالت شقوق

 شرایط، قالب در که استخدام فرآیند بر حاکم

 برای هافرصت برابری و مساوی تکالیف و حقوق

 اداری عدالت. یابدمی تجلی شرایط واجدان همه

می آنها جمله از که است شرایطی وجود مستلزم

 قضایی کنترل نیز و قانون حاکمیت مفهوم به توان

بین اسناد در که استخدامی عدالت. کرد اشاره

 شده، شناخته رسمیت به نیز بشری حقوق المللی

 قرار توجه مورد نیز کشورها داخلی نظام در



 مدیریت قانون راستا، همین در. است گرفته

 استخدامی عام قانون عنوان به کشوری خدمات

 شایسته اصل سه ایران، اسالمی جمهوری در

 مورد را استخدامی انضباط و برابری ساالری،

 در تطبیقی، نگاه یک در. است داده قرار شناسایی

 این به توانمی فرانسه اداری حقوق نظام با قیاس

 قانون در تصریح این رغمعلی که رسید نتیجه

 وجود رسدمی نظر به کشوری، خدمات مدیریت

 حمایت نیز و استخدامی خاص قوانین از برخی

 زنان و معلوالن جمله از هاگروه برخی از اندک

 این جایگاه کشوری خدمات مدیریت قانون در

 برای .است نموده تضعیف حدودی تا را اصول

 استخدامی، عدالت تامین و هاکاستی این رفع

 معرض در هایگروه طرف یک از است شایسته



 و معلوالن مذهبی، هایاقلیت جمله از تبعیض

 استخدامی قوانین تر جدی حمایت مورد زنان

 فرانسه حقوقی نظام در که همچنان بگیرند قرار

 دولتی شورای و شده گرفته نظر در حمایتی چنین

 مورد را اصول این اداری عام دادگاه عنوان به

 نظر در مزایای دیگر سوی از و داده قرار توجه

 خانواده مانند هاگروه برخی برای شده گرفته

 تنظیم و تدوین ایگونه به ایثارگران و شهدا های

 استخدام در عدالت کلی اصل ناقض که گردد

 .نباشد

 اداری حقوق در مهم موضوعات از یکی

 جمله از که است استخدامی عدالت مساله معاصر

. باشدمی اداری حقوق االتباعالزم اصول مصادیق

 نظام از اعم کشورها همه در که اداری عدالت



 بکارگیری با( فرانسه مانند) گرا دوگانه های

 مانند)گرا یگانه و قضایی اختصاصی مراجع

 محاکم چارچوب در آن تضمین با( انگلستان

 نقشی تواندمی زمانی شود،می محقق عمومی

 تامین کندکه ایفا جامعه در فراگیر و سازنده

 برای عدالت کننده تضمین و اداری ثبات کننده

 اول ردیف شهروندان عنوان به دولت مستخدمین

 .باشد دولت با شان شغلی ارتباطات در

 اصول بر استخدام آن در که ای جامعه هر

 دموکراسی ضروریات و فردی حقوق بنیادین

 باشد استوار برابری اصل و آزادی اصل همچون

. است یافته استقرار آن در عدالت های زمینه

 رویه باید قضایی سازوکارهای که است بدیهی

 استخدامی عدالت احراز جهت در را منسجمی



 زیر موضوعات چارچوب این در. نمایند تثبیت

 .گیرند می مطالعه و بررسی مورد

 چارچوب در مرد و زن برابری رعایت لزوم -1

 استخدامی مقررات

 های اقلیت بین برابری رعایت لزوم -2

 مقررات چارچوب در مذهبی و قومی گوناگون

 استخدامی

 مبنای بر یکسان استخدامی قواعد اعمال -3

 تجربی و علمی الزم شرایط

 شرایط در یکسان مزایای و حقوق بینی پیش -4

 مشابه تجربی و علمی

 که شهروندانی برای مثبت تبعیض اعمال -5

 گرفته قرار ای ویژه شرایط در معلولین همچون

 .اند



 در استخدامی عدالت قضایی تضمین -6

 قضایی رویه چارچوب

 در تطبیقی روش با وقتی تحقیقی چنین

 همچون ای پیشرفته کشور با ایران خصوص

 تهشایس علمی اعتبار و دقت از گیرد انجام فرانسه

 اصالح برای تواند می و بوده برخوردار توجهی

 .گردد واقع مفید ایران اداری قضایی نظام

 بطور که تحقیقی کار هیچگونه زمینه این در

 بررسی را مساله گوناگون ابعاد دقیق و جانبه همه

 با که است این ما هدف. است نگرفته انجام کند

 های زبان به که مآخذ و منابع به توجه

 همچنین و دارند وجود فرانسه و فارسی،انگلیسی

 خالء این اینترنتی های داده از گرفتن کمک با

 .نماییم پر را حقوقی علمی



 

 اولفصل 

 کلیات و مفاهیم پژوهش

 

برای درک مفهوم عدالت استخدامی ناگزیریم 

ابتدا مفاهیم عدالت و استخدام را بشناسیم و 

ن دیمقصود خود را از کاربرد آنها بیان نماییم. ب

منظور در این فصل به بحث در مورد مفاهیم 

ر پردازیم. دمورد نظر یعنی عدالت و استخدام می

طرح مفهوم عدالت از همین راستا ابتدا به 

های مختلف پرداخته و سپس مفاهیم دیدگاه

 جانبی آن یعنی اصل برابری و عدم تبعیض را به

بحث خواهیم نشست تا بتوانیم مفهوم عدالت 

 استخدامی را تعریف و تبیین نماییم. 



 گفتار اول: مفهوم عدالت 
عدالت در لغت به معنای مساوات، برابری، 

 نه،ان افراط و تفریط، موازروی، حد وسط میمیانه

قرار دادن هر چیزی در جای خود، اندازه و 

اعتدال و... است. در تاریخ دیرپای اندیشه 

های گوناگونی بشریت همواره از عدالت به روش

سخن گفته شده است و معانی و تفاسیر 

ای که به گوناگونی صورت گرفته است. به گونه

ه عددی دربارهای متپردازیتوان نظریهراحتی می

 مفهوم عدالت به دست آورد. 

در فلسفه حقوق، عدالت را به صوری و ماهوی 

اند. عدالت صوری به معنای برابری تقسیم کرده

است. این معنا از عدالت با همه معیارهای پیشنهاد 

شده برای تمیز عدالت سازگار است و همگان 



اند. بر این مبنا، اگر درباره آن به توافق رسیده

ها و اشخاصی که ای به همه موقعیتعدهقا

گیرد یکسان حکومت کند و موضوع آن قرار می

تبعیض روا ندارد، عادالنه است، خواه مفاد آن 

درست باشد یا نادرست. این در حالی است که 

در عدالت ماهوی، به مضمون و محتوای قاعده 

-کفایت نمی« برابر داشتن»شود و نیز توجه می

سزاوار »نیز مطرح است و  کند؛ بلکه کیفیت

 1آید.نیز شرط اجرای عدالت به شمار می« بودن

بندی دیگر، عدالت را به طبیعی و در تقسیم

کنند. مقصود از عدالت طبیعی، حقوقی تقسیم می

قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء 

گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و سرچشمه می
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دارد. بر عکس، عدالت قوانین حاکم بر جامعه ن

قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و 

ضابطه نوعی ندارد. بنابراین، بر خالف عدالت 

طبیعی که چهره آرمانی و طبیعی دارد، عدالت 

قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و 

های قانون عامالن اصول اسالمی است و از داده

 2شود.استنباط می

 مبحث به بررسی این مفهوم در اندیشهدر این 

 پردازیم.متفکریان و مکاتب مختلف می

بند اول: عدالت از منظر فیلسوفان 

 یونانی

نظریه پردازی فالسفه یونان در باب عدالت در 

واقع واکنشی به مواضع سوفسطائیان در این باب 
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بود. سوفسطائیان معتقد بودند که آنچه معموال 

شود بیانگر هیچ امر تلقی می عادالنه یا ناعادالنه

واقع یا واقعیت عینی، خارجی و طبیعی نیست؛ 

ها و رسوم اجتماعی است. بلکه بازتاب میثاق

سوفسطائیان به طور کلی معتقد بودند چون هیچ 

اصلی دارای اعتبار همیشگی نیست، پس هیچ 

شیوه زندگی خاصی همواره و در همه جا عادالنه 

تواند امر عادالنه را و درست نیست و هر کس می

برای خود تعریف نماید. برخی سوفسطائیان 

تر معتقد بودند که مفهوم عدالت معنایی افراطی

جز اطاعت از از قوانین جاری جامعه ندارد و 

چون قوانین جاری در همه جا از جانب طبقه 



شود، پس عدالت حاکم و به نفع آنها وضع می

 3معنایی جز حفظ منافع اقویا ندارد.

 الف: عدالت از نظر سقراط

موضع اصلی سقراط در بحث عدالت به عنوان 

فضیلت اساسی این بود که بر خالف تصور 

توان قدر مطلق فضیلت گرا میسوفسطائیان نسبی

و عدالت را شناخت و انسان با فضیلت و عادل 

کسی است که فضیلت و عدالت را بشناسد. به 

یل خوب نظر سقراط خیر و فضیلت نه به این دل

اند است که خدایان آن را تعیین و تعریف کرده

بلکه چون ذاتا و فی نفسه خوب است، خدایان 

اند. مثال خیر و آن را پسندیده و توصیه کرده

فضیلت به نظر سقراط از مذهب مستقل و در 
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طبیعت نهفته بود و جوهر آن را سودمندی 

 4داد.تشکیل می

 ب: عدالت در دیدگاه افالطون

عدالت را آرمانی « جمهور»افالطون در کتاب 

داند که تنها تربیت یافتگان دامان فلسفه به آن می

توان دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی

به آن دست یافت. او مفهوم عدالت را در جامعه 

کند و عدالت اجتماعی را با فضیلت جستجو می

بیند و در حکومت دانشمندان و خردمندان می

 5داند.جاوز به این تخصیص را ظلم میت
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به عقیده افالطون، همچنانکه سالمت بدن در 

هماهنگی و اعتدال قوای مزاجی انسان است، 

سالمت روح هم در نظم و اعتدال است که 

شود. بیماری روح انحراف از عدالت نامیده می

وی برقراری  6عدالت است و آن ظلم نام دارد.

داند که هر تی میعدالت اجتماعی را در صور

کس به کاری دست زند که شایسته و سزاوار آن 

است و استعداد آن را داراست و از مداخله در 

افالطون جامعه را به سه  7کار دیگران نیز بپرهیزد.

کند: طبقه عوام، طبقه سرباز و طبقه تقسیم می

طبقه فرمانروا. از نظر او نظم و توازن یا عدالت 

شود که هر کس در هر وقتی در کشورحاکم می
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ای که قرار دارد به کار خود بپردازد و پاز از طبقه

وقتی عدالت در »گلیم خود فراتر ننهد. یعنی: 

دولت برقرار است که حاکم حکومت کند و 

افالطون  8«.کارگر کار کند و برده بردگی کند

گانه اگر طبقات سه»گوید: در این رابطه می

د وظایف خود را مزدور و سرباز و نگهبان حدو

رعایت کنند و هر یک از آنها کار مخصوص به 

خود را انجام دهد، این عدالت اسن یا صفتی 

و « دانیماست که شهر را به مناسبت آن عادل می

 9داند.عکس آن را ظلم می

در میان طبقات جامعه افالطونی برابری وجود 

ندارد ولی افراد در هر طبقه با یکدیگر برابرند؛ 

                                                           
 92، ص 1392. موحد، محمدعلی؛ در هوای حق و عدالت، تهران: نشر کارنامه،  8
ی و . افالطون؛ جمهور، ترجمه فئواد روحانی، تهران: شرکت انتشارات علم 9

 239، ص 1383فرهنگی، 



رابری در میان برابرها برقرار است. اجرای یعنی ب

این عدالت در جمهوری افالطون به شاه فیلسوف 

شود که فرزانگی ذاتی )حاکم حکیم( سپرده می

و تربیت اولیه او ضامن حکومت عادالنه در میان 

شهروندان خواهد بود و او هر کس را در هر 

طبقه و در هر موقعیت از زندگی که قرار دارد به 

 10در خور خواهد گماشت. وظیفه

 ج: عدالت از نظر ارسطو

به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و 

عام است. عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل 

ای دست زند کار ناشایسته است؛ زیرا هر کسی به

ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است 

که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت 
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فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و  کند.

روی تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه

و اعتدال میزان تشخیص رذایل از فضایل است. 

پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط آنها 

فضیلت است، همچنانکه  -یعنی شجاعت–

سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، 

 11تکبر و زبونی است.اعتدال میان 

ارسطو از میان تعاریف مختلفی که از عدل 

داند و تر از همه میکند، عدل توزیعی را مهممی

عدل توزیعی آن است که مناصب و احترامات و 

مزایای اجتماعی از روی شایستگی میان افراد 

تقسیم شود. وی در اساس فکر خود، عدالت را نه 

گوید: ند و میدادر برابری بلکه در تناسب می
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برابری نه برای همه بلکه برای کسانی که با »

یکدیگر برابر باشند دادگری است... و نابرابری نه 

برای همه بلکه برای مردم نابرابر عین عدل 

بنابراین به نظر ارسطو عدالت واقعی نه  12«.است

در برابری بلکه در تناسب است. او معتقد است 

امعه باید به حقوق و امتیازات هر کسی در ج

اندازه لیاقت و شایستگی او باشد. به گمان او 

نابرابری در جامعه ناپسند نیست بلکه شرط الزم 

بقای آن است، به شرط آنکه بر پایه شایستگی 

 13استوار باشد.
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ارسطو در عین اینکه قانون را تنها مبنا و نیز تنها 

داند، ولی معتقد است که احکام مظهر عدالت می

دالت عین یکدیگر نیستند. این است که قانون و ع

خواهد نقصان عدالت قانونی را با پیش وی می

گوید کشیدن اندیشه انصاف جبران کند. او می

انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه 

مطابق عدالت مبتنی بر قانون. از نظر ارسطو، 

انصاف وظیفه تکمیل و تصحیح قانون را بر عهده 

نون پاسخگوی همه مسائل نیست. دارد، زیرا قا

موارد بسیاری وجود دارد که قانون درباره آن 

و حکم روشنی ندارد و در این  ساکت است

گونه موارد باید به سراغ انصاف رفت که همان 



عدالت طبیعی یا عدالت برتر است و باید از او 

 14خواست تا نقصان قانون را جبران کند.

 عدالت در دوران جدید بند دوم:

مباحث عقالنی در دوره قرون وسطی تعطیل 

 شد و آنچه هم در این دوره در باب عدالت گفته

الشعاع مباحث اصلی یعنی شد، شدیدا تحت

رستگاری، اجرای احکام خداوند، مشروعیت 

ی حکومت کلیسا و... بود. از همین رو قانون اله

 لیساک به عنوان منبع اندیشه عدالت همراه با اقتدار

داد. در کام دنیوی را تشکیل میحد قدرت ح

دوره رنسانس بار دیگر این مباحث توسط هابز 

 در قرن هفدهم در انگلستان شروع شد.

                                                           
  96-91. موحد، پیشین، صص  14



در فلسفه هابز در وضع طبیعی که در آن دولتی 

نیست قانون، اخالق، عدالت و انصاف معنایی 

ندارد. همه این مفاهیم به واسطه تاسیس دولت 

ن مرجعی وجود کنند. وقتی چنیمعنا پیدا می

یابد و عدالت داشته باشد، آنگاه عدالت معنا می

همان حفظ و رعایت قرارها و قراردادهاست. از 

نظر هابز، اخالق مربوط به حوزه اعمال فردی 

است و عامل اعمال عادالنه مرجع حاکمیت 

است، خواه این مرجع پدر در سطح خانواده، 

 قاضی در محکمه، حاکم در کشور و یا خداوند

در سطح جهان باشد. پس مفهوم عدالت با قدرت 

 15و حاکمیت عجین شده است.

                                                           
 20-19. بشیریه، پیشین، صص  15



های زیادی را نظریه هابز درباره عدالت واکنش

از سوی متفکران این دوره به همراه داشت که 

های اسپینوزا، روسو و کانت توان به دیدگاهمی

اشاره کرد. اسپینوزا امیال طبیعی انسان را نوعی 

شمرد و معتقد بود که انسان در اسارت و تقید می

تواند از اراده آزاد برخوردار باشد. بند آنها نمی

پس صالح واقعی انسان نه در ارضاء امیال طبیعی 

بلکه در تغییر آنها به واسطه کاربرد عقل نهفته 

است. فضیلت عدالت و خیرخواهی نتیجه چنین 

روسو نیز با طرح  16ای از جانب عقلند.مداخله

ده عمومی به مقابله با هابز پرداخت. او مفهوم ارا

معتقد بود شرط تاسیس دولت و جامعه عادالنه 

ظهور اراده عمومی به عنوان مظهر اراده عمومی 

                                                           
 26. بشیریه، همان، ص  16



و راستین همه افراد است که در مقابل اراده 

خصوصی به نوعدوستی و خیر و صالح عمومی 

معطوف است. قوانین مبتنی بر اراده عمومی که 

کنند، قوانینی عادالنه داره میخیر عمومی را ا

  17خواهند بود.

مفهوم اراده عمومی روسو الهام بخش کانت در 

ارائه نظریه خود قرار گرفته است؛ با این تفاوت 

که کانت اراده عمومی را به عنوان موجودات 

کند. به نظر کانت نیز امیال عقالنی مطرح می

-طبیعی آدمی امیال آزاد نیستند و از این رو نمی

توان از طریق مفهوم میل و منفعت و قرارداد به 

مفهوم عدالت رسید. به نظر او مفاهیمی چون 

آزادی، عدالت و فضیلت را تنها از کنش عقالنی 

                                                           
 27. همان، ص  17



توان استنتاج کرد. عدالت یکی از مطالبات می

عقل است و هرچه عقل طلب کند از همه 

شود. از این رو موجودات عقالنی طلب می

عمل عقالنی بر اساس امیال عدالت به عنوان 

طبیعی و شخصی افراد قابل تامین نیست، بلکه 

عمل بر اساس اصلی است که بر اساس آن آدمی 

تواند آن را به عنوان قانونی جهانشمول اراده و می

 18طلب کند و در مأل عقل عمومی مطرح نماید.

ورزی در باب عدالت در دوره معاصر اندیشه

ن ای که در قرین نظریهترنیز ادامه یافت و مهم

 بیستم مطرح شد، تئوری عدالت جان رالز بود که

 پردازیم.به طور مختصر به بررسی آن می

 الف: مفهوم عدالت در اندیشه جان رالز

                                                           
 28. همان، ص  18



 جان» آمریکایی برجسته سیاسی فیلسوف

 با را عدالت درباره خویش ابتکاری کار  19«رالز

 در 20«انصاف مقتضای به عدالت» مقاله انتشار

 انجام با ،1967 سال در. نمود آغاز 1958 سال

 مقاله در را خود نظریه پیشین، مقاله در اصالحاتی

 کتاب انتشار با و. نمود معرفی 21«توزیعی عدالت»

 مبحث ،1971 درسال 22 «عدالت درباره اینظریه»

 فلسفه موضوعات مرکز در را اجتماعی عدالت

 23.داد قرار سیاسی

                                                           
 . John Rawls 

 . Justice as Fairness 

 . Distributive Justice 

 . A Theory of Justice 

 . Robert Paul Wolff, Understanding Rawls, A Reconstruction 

and Critique of A Theory of Justice, New Jersey, Princeton 

University Press, 1977, p. 5 



درباره عدالت از حوزه ها در عصر جدید، بحث

فردی و اخالق فاصله گرفته و به سمت عدالت 

اجتماعی معطوف شده است. به نحوی که امروزه 

ای بحث عدالت توزیعی از اهمیت ویژه

برخوردار است. محور بحث رالز نیز عدالت 

اجتماعی یا توزیعی است. او در صدد است که 

ق جامعه عادالنه را ترسیم کند و این زمانی محق

شود که ساختار آن جامعه بر پایه اصول و می

او در نظریه  24معیارهای عادالنه سامان یافته باشد.

عدالت هر فردی را دارای جنبه انسانی خدشه 

                                                           
 . اسدپور تهرانی، علیرضا و اعالمی، حسین؛ نظریه عدالت، نشریه حقوق اساسی، 24

 223، ص 1385سال چهارم، شماره ششم و هفتم، زمستان 



داند که حتی به نام منافع جمعی هم ناپذیری می

 25توان به آن آسیب وارد کرد.نمی

 دهدمی ارائه عدالت از کلی تعریف چند رالز،

 توصیف همگان نظر اتفاق مورد را آنها که

 عدالت از خویش ویژه تعریف آنگاه. نمایدمی

 هایانسان تمامی رودمی انتظار که را اجتماعی

. گذاردمی بحث به بپذیرند، را آن منطقی،

 توزیع» به را آن عدالت، از رالز کلی تعریف

 زندگی هایزحمت و سودها  26«مناسب

 تفاوت» مقابل در که دهدمی ربط اجتماعی،

 به 28.دهدمی قرار افراد میان 27«موجه غیر گذاشتن

                                                           
هایی فلسفی(، ترجمه امیر طبری، تهران: )برداشت. هوفه، اتفرید؛ درباره عدالت  25

 64، ص 1383اختران، 
 . proper distribution 

 . arbitrary distinction 



 توانمی عدالت برای که کلی تعریفی رالز، نظر

 هایدیدگاه جامع که ایگونه به نمود؛ ارائه

 زدودن از عبارت که دارد وجود باشد، گوناگون

 یا توازن، مناسب، سهم موجه، غیر هایتفاوت

 آن. باشدمی مخالف هایدرخواست میان تعادل

 غیر یا و بودن مناسب مالک تعیین هنگام به گاه

 اجتماعی هایزحمت و سودها تقسیم بودن موجه

 29.آیندمی پدید صحنه در گوناگون نظریات

 تعیین مالک که است این رالز، ویژه نظریه 

 عنصر موجه، غیر هایتفاوت و موجه هایتفاوت

 شرائط در گرفتن قرار با تنها. است 30«انصاف»

                                                                                      
شماره   ، نشریه علوم سیاسی،عدالت مفهوم تاریخی حیدر، حمید؛ تحول حاجی.  28

 17، ص 1388، 45
 17. همان، ص  29

 . fairness 



 از را موجه هاینابرابری توانمی قضاوت منصفانه

 ترتیب، بدین. داد تمییز موجه غیر هاینابرابری

 اندیشه در انصاف مفهوم و عدالت مفهوم رابطه

 قضاوت در انصاف این،. شودمی روشن نیز رالز

 تأیید را موجه هاینابرابری تواندمی که است

 رالز، دید در که نمود تصور نباید نتیجه در نماید؛

 طور به رالز خود. است انصاف معنای به عدالت

 با را عدالت نباید که کندمی اعالم آشکارا

 عدالت وی، نظر به. نمود تصور معناهم انصاف

 که صورتی در هاانسان که است اصولی دارای

 اصول آن گیرند، قرار قضاوت منصفانه شرائط در

 31.فهمندمی را

                                                           
 18. همان، ص  31



 به برابری به را عدالت رالز، جلوتر، گامی در

 هایارزش تمامی: کندمی معرفی زیر شرح

 توزیع هاانسان میان برابر طور به باید اجتماعی

 نابرابر توزیع از همگان که این مگر گردد؛

. ببرند سود شکلی به اجتماعی هایارزش

 است، عدالتیبی که عدالت مقابل نقطه این،بنابر

 نیستند، همگان سود به که هایینابرابری معنای به

 "برابری" به را عدالت رالز، جا این در 32.باشدمی

 کندمی تعریف "عموم حال به مفید نابرابری" و

 تواندمی و محتواست با تعریفی خود، نوبه به که

 در را عدالت اصول وی. گیرد قرار عمل راهنمای

 عدالت اول اصل: کندمی خالصه اصل، دو

 و ،"برابر هایآزادی و حقوق" از عبارت رالزی

                                                           
 18. همان، ص 32



 "هامنصفانه فرصت برابری" شامل آن دوم اصل

 و اقتصادی هاینابرابری بودن سودمند" نیز و

 "جامعه افراد ترینمحروم برای اجتماعی

 33.شودمی

 هر رالز، نزد در عدالت اول اصل موجب به

 به هاآزادی و حقوق از ایمجموعه از باید کس

 مجموعه. باشد برخوردار سایرین با برابر طور

  شود:می زیر موارد از عبارت رالز، نظر مورد

 و کردن انتخاب حق: شامل سیاسی حقوق

 در شرکت حق و بیان، آزادی حق شدن، انتخاب

: شامل مدنی هایآزادی سیاسی؛ اجتماعات

 شرکت و بیان آزادی و عقیده، و اندیشه آزادی

 مصونیتی حقوق سیاسی؛ غیر اجتماعات در
                                                           

، 5138. رالز، جان؛ عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس، 33

 84ص 



 روانی، و جسمی شکنجه از مصونیت: شامل

 مصونیت موجه، غیر دستگیری برابر در مصونیت

 مالکیت از برخورداری حق و دزدی، برابر در

 .خصوصی

 به توزیع به مربوط رالزی عدالت دوم اصل

 و سیاسی، و اجتماعی مناصب نابرابر ضرورت

 اصل، این موجب به. شودمی اقتصادی هایبهره

 عادله و موجه هنگامی مزبور، هاینابرابری

 برای برابر هایفرصت از همگان اوالً که باشندمی

 برخوردار هابهره و مناصب آن به یابیدست

 سود به مزبور هاینابرابری ثانیاً و باشند،

 نخست اصل. شود تمام جامعه افراد ترینمحروم

 رالزی عدالت نظریه لیبرالی جوهره گربیان رالز،

 قسمت دو شامل که دوم اصل که حالی در است؛



 متمایز و دهنده جهت و معین دیدگاهی شود،می

 34تابد.می باز را عدالت درباره هادیدگاه سایر از

 بر رالز تأکید رغم به که است توجه شایان

 طور این نباید دوم، اصل بر اول اصل بودن مقدم

 و حقوق برابر توزیع رالز، که نمود تصور

 نیازهای" تأمین بر مقدم را فردی هایآزادی

 اولیه نیازهای که زمانی تا. داندمی هاانسان "اولیه

 و آزادی است، نشده تضمین فرد هر برای حیات

 این،بنابر. ندارند ارزشی مدنی و سیاسی حقوق

 نیازهای نمودن برآورده رالز، دیدگاه از تردیدبی

 قرار اهمیت نخست درجه در هاانسان اساسی

 و حقوق برابر توزیع به نوبت آن از پس دارد؛

 تضمین جای سپس رسد؛می فردی هایآزادی

                                                           
 19حیدر، همان، ص  حاجی.  34



 سیاسی مناصب به یابیدست برای هافرصت برابر

 نابرابر افزایش آخر، در و بود؛ خواهد اجتماعی و

 سود به که ایگونه به اجتماعی سودهای

 35.شود تمام جامعه افراد ترینمحروم

 اسالمبند سوم: عدالت از منظر 

عدالت از مفاهیم کلیدی در مکتب اسالم به 

رود. مطالعه آیات قرآن کریم به عنوان شمار می

ترین منبع حقوقی کتاب آسمانی مسلمانان و مهم

و سیاسی آنها و همچنین سیره و روش معصومین 

)ع( بیانگر تاکید شریعت اسالم بر عدالت به 

 عنوان یک اصل بنیادین است.  هر چند در اینجا

مجال آن نیست که به تفصیل به این بحث 

بپردازیم، اما سیری کوتاه در این زمینه ضروری 

                                                           
 19. همان، ص  35



است. خداوند در فرازهایی از قرآن به فلسفه 

احکام شرع اشاره کرده و هدف از نزول آنها را 

قسط و عدل دانسته است که چند نمونه در اینجا 

  بیان می گردد:

 برای و باشید عدالت نگهدار ایمان، اهل ای»

 و پدر یا خود ضرر بر چند هر دهید گواهی خدا

 باشند فقیر چرا که اگر باشد، شما خویشان و مادر

 است، اولی آنها( حقوق رعایت) به خدا غنی، یا

 نگاه عدالت مبادا تا نکنید نفس هوای پیروی پس

( خود نفع به شهادت در) را زبان اگر و. ندارید

 به خدا کنید خودداری( حق بیان از) یا بگردانید

 .(135)نساء، 36«است آگاه کنید چه هر

                                                           
 الْوالِدَیْنِ أَوِ أَنْفُسِکُمْ عَلی لَوْ وَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا . یا 36

 نْإِ وَ تَعْدِلُوا أَنْ هَویالْ تَّبِعُواتَ فاَل بِهِما وْلیأَ فَاللَّهُ فَقیراً أَوْ غَنِیًّا یَکُنْ إِنْ الْأَقْرَبینَ وَ

 بیراً.خَ تَعْمَلُونَ بِما کانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُوا



براستی پیامبران خود را با دالیل آشکار »

فرستادیم و با آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم 

)حدید، .« 37تا مردم برای تحقق قسط برخیزند

25) 

دهد که امانات را به خداوند شما را فرمان می»

هر گاه در میان  ها برگردانید، وصاحبان امانت

مردم حکم کنید، از روی عدل و داد داوری 

 (58)نساء،  38«.کنید

ای مومنان، تنها برای خدا  قیام کنید، گواه 

عدل و داد بوده و به حق و راستی سخن بگویید 

و دشمنی قومی، شما را به ستمگری رهنمون 

نشود که عدالت را فروگذارید، عدالت بورزید 

                                                           
 ."لیقوم الناس بالقسطلقدارسلنارسلنا باالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان " .37

 تَحْکُمُواْ أَن النَّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُم وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى األَمَانَاتِ تُؤدُّواْ أَن یَأْمُرُکُمْ اللّهَ . إِنَّ 38

 یرًابَصِ اسَمِیعً انَکَ اللّهَ إِنَّ بِهِ یَعِظُکُم نِعِمَّا اللّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ



ه تقوا و پارسایی نزدیک که از هر کار دیگری ب

 (8)مائده،  39«.تر است

ای داوود، ما تو را در »خطاب به داوود )ع(: 

زمین خلیفه ]و جانشین[ گردانیدیم؛ پس میان 

 (26)ص، .« 40مردم به حق داوری کن

ز این موضوع در احادیث پیشوایان معصوم ما نی

 ه:با دقت مورد توجه قرار گرفته است؛ برای نمون

نهج البالغه خطاب  33( در خطبه امام علی )ع

هر آینه این کفش »...فرماید: به ابن عباس می

کهنه درنظر من از حکومت و امارت برشما 

محبوب تر است مگر آنکه با آن )حکومت( 

                                                           
 عَلی قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ ال وَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ قَوَّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا . یا 39

 تَعْمَلُونَ. بِما خَبیرٌ للَّهَا إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ لِلتَّقْوی أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَالَّ
 احکُم بین الناس بالحقیا دواد انّا جعلناک خلیفتهً فی االرض ِ فَ.  40


