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 1۳۹1 ثور 4 جلسه اول دوشنبه

 آموزش تحلیلی قانون اساسی افغانستان

            

   

 مبانی نظری قانون اساسی

الزم اســتد در این  فهم عمیق و تحلیلی از قانون اســاســین دانمــتن مظانی ن ری آن ت آوردنبه دســبرای 

   :کنیممظانی ن ری قانون اساسی را ذیل سه عنوان به اختصار گزارش و تحلیل می مختصرن

 

 :مفهوم قانون اساسی گرایی (اول

 ؛رۀ معاصدر دور  بخشقانون اساسی گرایی به عنوان یک نهضت و جنظش رهایی •

 قانون قانون اساسی گرایی •

 ایاستن ن ریهکه به فارسی دری به مشروطیت ترجمه شده (Constitutionalism) قانون اساسی گرایی

مئولن قانونمند و ستد در نخمتین روی در باب م ساختن قدرت ا سهمحدود  ملمان به آنن  صل آورد نخظگان م  ا

شاه ا ماواتن حریت و محدودساختن قدرت پاد سیس پارلمنت منتخب و وضع قوانیم نون بر مظنای قا نز رهگذر تأ

شدددقیقاً به این دلیل مته  ساسی مشروطیت دان صول ا ساسی از ا را به مشروطیت ترجمه  Constitutionalism ا

 .کندو تابع قانون می کرده اند که قانون اساسی قدرت نامحدود سلطنت را مشروطن محدود

ساسی ستقالل ایاالت م گراییدو نهضت قانون ا مه و دیگر نهضت ا ستن یکی انقالب کظیر فران تحدۀ امریکا ا

گرایی در  کشــورهای اســالمی جنظش قانون اســاســی گرایی یا اصــالحات معطو  به ایااد قانون اســاســی اما در

شروطیت ایران که در شکل گرفت و بعد از عثمانین جنظش م شروطه امپراطوری عثمانی  سی م سا  نتیاة آن قانون ا

سیزده سالهای پایانی قرن  ضع ودر  شیدی و صوی م هاری خور شدن بزرگترین جنظش قانونت سیگرایی در ب  سا ا

ــتان ــورما افتانم ــتد در کش ــکل گرفت وبه  منطقه بوده اس ــروطه خواهان اول در زمان حظیب اخ خان ش جنظش مش

 ب جنظش مشــروطیت اعرعظدالحیاســاســی در زمان امان اخ خان به تصــویب رســید  به کتا تعقیب آن اولین قانون

 دماکس پالنکن رجوع نمایید مؤسمة  وق اساسی افتانمتاننحظیظی و فصل اول جلد اول حق
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 :اهداف قانون اساسی گرایی( دوم

مطلقه و مانند آن قدرت پادشـــاه نامحدودن  در پادشـــاهی :حاکمیت قانون و محدود سااانتق قدرت  .1

ستد قدرت و  شخصی  حاکمیت در چنینفراقانونی ا شخص حاکم آنرا تابع میل و هد   ستد  شخصی ا رژیمی 

سیکندد قانونخود اعمال می سا شش می گراییا ساختن کو کند قدرت تابع قانون بوده و با تفکیک قوا و منتخب 

ما آن قدرت را محدود شدهن صورت عقالنی و قانونی پیداو قابل کنترل ب  زدد در این صورت قدرت غیر شخصی 

 .کندمی

گرایان بر این باورند که پاســخگو  اســاســیقانون: Good Governance  حکومت داری نوب ومؤثر. ۲

ماد ناشیساختن قدرتن دوره ماد ناشی از قدرت مطلق و غیر پاسخگو را از  ای و انتخابی کردن آن ف از دربار و ف

 .آوردو کارآمد به وجود می ن م مظتنی بر قانونن بوروکراسی معقول یان برداشته و با برقراریم

برای رســـیدن به دو هد  باال ؛یعنی محدود ســـاختن قدرت و  :تنظیم روابط نهادهای اساااساای دولت .۳

های اساسی دولت تفکیک قوا صورت گیرد و در نتیاه چندین نهاد که هر کدام جزو نهاد حکومتداری مؤعرن باید

ـــاب می به ـــا یه مهمترینآیندد برای مثال حآیندن به وجود میحم ـــی  کومتن قوۀ مقننه و قوۀ قض ـــاس نهادهای اس

هان نهادهای ممــتقلی حکومات محلین شــاروالی شــودد در کنار آنهااند که قدرت دولتی میان آنها تقمــیم میدولت

کمیمیون ممتقل انتخابات و کمیمیون ممتقل حقوق بشر از  اساسین چون کمیمیون ممتقل ن ارت بر تطظیق قانون

 کنندد به وجود آمدن اینهایی از حاکمیت دولتی را تطظیق میآیند که بخششــمار می اســاســی دولت بهنهادهای 

نشــود؛ چون تامع و  نهادها بر مظنای اصــل تفکیک قوا اســت و هد  از آن این اســت که قدرت در یک جا جمع

ماد میجا به موجب اینیک تمرکز قدرت در سظبکه قدرت ف ماد م آوردن  توزیع قدرت   گردد ویدیکتاری و ف

را کنترل  شــود که چندین کانون قدرت به وجود آید و هریک دیگریوجود آمدن نهادهای متنوع ســظب می و به

شــوند که می گوناگونن ســظب چنینن به وجودآمدن نهادهایگرددد همکند؛ چون قدرت توســق قدرت کنترل می

ماهر در همان کار خاص به صورت تخصصی و متمرکز  دیتر شده و هر نهاد با به کارگرفتن افراکارهای تخصصی

ــرعت و دقت می فعالیت کند و این موجب افزایش ــود و در نتیاه ن م معقول بوروکراتیک به وجود کارایین س ش

 دآیدمی

ـــورتی می ـــاما این تفکیک قوان در ص ـــیم و تن یم دقیق  د که روابقتواند مؤعر باش ـــان بر مظنای تقم ش

ــان در ها و وظایفصــالحیت ــان از جمله وظایف ش برابر یکدیگر به خوبی و بدون تداخل صــورت گرفته  ش

دهند که همان قدرت دولتی ماموع اجزای یک قدرت واحد را تشــکیل می باشــدد چون تمامی این نهادها در
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ـــدد بنابراینن ـــت تن یم نگردد به ضـــعف و گاهی به  پارچهتفکیک و چند باش ـــاختن یک قدرت اگر درس س

قدرت از  اناامدد تأســیس این نهادهان تقمــیم و تن یم دقیق روابق آنها در درون یکآن قدرت می فروپاشــی

 .اهدا  مهم قانون اساسی است

درچارچوب تشـــکیل دولتن قدرتی : تثبیت وتعریف حقوق وآزادی های اساااساای فردی  .4

ـــترده و العادهفوق  ه و به نمایندگی از عمومآید که خود را قدرت عمومی نامیدتأعیرگذار به وجود می گم

همیشه تمایل به گمترش خود داردن قدرت ع یم دولتی نیز تحت   که قدرتنکندد از آنااییاعمال قدرت می

ـــی فرد را محدود نماید و در عنوان قدرت عمومی ـــاس  هایحکومت تمایل دارد تا حقوق و آزادی های اس

ـــا قدرت دولت به نابودی حقوق فرد می اقتدارگرا محدود  ناامدد اما در یک حکومت غیرااقتدارگرا چه بم

های صــیانت از حقوق و آزادی های فردی به صــورت معقول و مشــروعن عمدتاً برایســاختن حقوق و آزادی

امه  مثالً تأمین ن م و امنیت عمومی و منافع ع شــودن به نام قدرتفردی مشــروع دیگران اســت و کوشــش می

های فردی مداخله صـــورت گیردد به هرحال یکی از حقوق و آزادی رعامه( به صـــورت محدود و حد اقلی د

ـــی ـــاس ـــاختن دقیق حدود مااز تعریف و تثظیت حقوق و آزادی وظایف مهم قانون اس های فردی و معلوم س

های اســاســی از ه در واقع حقوق و آزادیمحدود ســاختن این حقوق اســتد به این وســیل دخالت دولت در

 .گرددالزم برخوردار می مصونیت

سالمت. ۵ صالح، کنترل و تغییر م ست دادن روش مؤثر برای ا شته  :آمیز قدرت به د درگذ

شروع صالح و تتییر  در برابر قدرت ناروا و نام شت تا قدرت را ا صر  یک راه وجود دا صر  و  قدرتمندان 

شورش مالمت آمیز قدرت و بود و دهند و آن  صالحن کنترل و تتییر م شتمیکانیزمی معقول برای ا  .جود ندا

محدود انتخاب  ای کردن  مقامات عالی دولت برای مدتدموکراسـی از طریق انتخابی سـاختن قدرت و دوره

سازوکارها از قظیل تفکیک قوان آزادی مطظوعات ومی سایر  سیاسی و ماال دادن به شوند( و   رسانهن احزاب 

یز قدرت به وجود تتییر ممــالمت آماصــالحن کنترل و  کندن ســازوکاری معقول برایجامعة مدنی کوشــش می

سی و سا صورت قانون  آوردد یکی از اهدا  قانون ا ست که این روش و میکانیزم را به  کارکردهای آن این ا

 .کند درآورده و تثظیت

ست دادن چهار چوبی مؤثر برای وفاق وهمکاریبه  .۶ مردم یک کشــور و یا   :تماعیاج د

شوندن -خواهند در چارچوب ملت که میمردمی ست که مظنای اتحاد  کشور واحد متحد  نیازمند چهارچوبی ا

ــوندد در واقع ــدن  و همکاری اجتماعی آنها واقع ش ــی یک ملت را برای ملت ش ــاس این چهارچوب اصــول اس
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باشند تا یک مردم ران خصوصاً اگر آن مردم به  واجد چه خصوصیاتی که چهارچوبدهندد اما اینتشکیل می

بانین قومین حاظ ز ندن بحثی  ل حد کن لت مت یک م به عنوان  ند  ـــ باش ید ولوژیک مختلف  قاتی و ا دینی طظ

 جا به همین مقدار بمــندهو جدی اســت که نیازمند بحثی مفصــل اســتد لکن به اختصــار در این کارشــناســانه

  هاعادالنه به فرصت های همة مردم و دسترسیصا  حقوق و آزادیکنیم که بر مظنای اصول عدالت و انمی

سب قدرت و سایر انزاع توزیع منا سی در ایق چهارچوب تثبیت و  سیسیا سا حل و  های ا

کرده و به صــورت قانون در  فصــل گرددد هد  اســاســی از قانون اســاســی این اســت که این چهارچوب را تن یم

   .آورد

 

 

 

 1۳۹1 رثو 11 جلسه دوم دوشنبه

 اساسی گرایی مفاهیم اساسی ذی نقش در توجیه قانون

م سل سینله مفایک  سا متند که به لحاظ عقالنی و اخالقی ن ام  هیم ا سی ه سا سی و قانون ا سا در حقوق ا

سی را موجه و معقول می مظتنی بر سا سی را  توانیم یکچنین به کمک این مفاهیم میسازد و همقانون ا سا قانون ا

 دکرده است تا چه اندازه از معیارهای الزم اخالقی و عقالنی پیروی نقد کنیم که

 

 :حاکمیت مفهوم اول: حق

سش مطرح بوده از  سوال کهن و قدیمقدیم االیام این پر مت؟ این  ست که حق حاکمیت از آن کی یک  ا

صدد جواب آن برآمدد و حکومت ها ست که افالطون آن را مطرح کرد و در  مفی ا شه هم به ن سوال فل حوی همی

 .خود مشروعیت بظخشند ه به حکومتند و به این وسیلبرای خود قایل شو  اند که نوعی حق حاکمیتتالش داشته

از آن کیمت داده شده استد اما از میان آنها سه ن ریه که نوعی پاسخ  هایی زیاد به این پرسش که حاکمیتپاسخ

 :رخوردارند که عظارتند ازآیند از اهمیت بیشتری ببه شمار می به پرسش یادشده

معتقدند حاکم یا  ( بعضی1شکال گوناگون مطرح شده است:  یه به ااین ن ر :نظریۀ اول: حق الهی حاکمیت

ستد   حاکمانی خاص به موجب پیوند ذاتی و طظیعی با خداوند از حق حاکمیت شده ا ضی دیگر 2برخوردار  ( یع

برای  منصـــوب از طر  خداوند  افراد حکمی خاص را های( بعضـــ3شـــمارندد  حاکمان را برگزیده خداوند می
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استوار بر تطظیق قوانین خداوند در  ( و بعضی افراد و اشخاصی را که قدرت و ارادۀ5شمارندد  دم میحکومت بر مر

ــان ــتدالل که آنها درمیان انم ــته و ها دارند با این اس ــایم  واقع تطظیق کنندۀ قوانین خداوند اندن از طر  خداوند ش

 دشمارندمی ممتحق اعمال حاکمیت

 

ستی عقالنی  ستگی فردی) و انالقینظریۀ دوم: فرا د شای شی از کمال و   افالطون عقیده :(حق نا

و شــایمــتگی داشــته  داشــت که کمــانی میتواند ر یس مدینه شــود که از لحاظ عقالنی و اخالقی از دیگران برتری

کنندن اصنا  گوناگون جامعه را تأمین می باشندد چنین شخص و اشخاصی به اعتقاد افالطون با درایت خود عدالت

سترا  متة هریک ا شای متگی  مدینة دهد و جامعهقرار می در موقف و جایگاهی که  شای ضیلت و  ساس ف ای بر ا

 .فاضله( به وجود می آید

 

است که هیچ کس  در مقدمة اعالمیه استقالل امریکا این مورد به صراحت آمده :نظریۀ سوم: حاکمیت مردم

ــی دیگری حاکمیت ندارد  ــان آفر»ددد برکم ــدهیده همة مردم یکم ــلمی مقرر  اند وش خداوند برای آنان حقوق مم

برای «د حق طلب خوشـظختی»و « حق آزادی»ن «حق حیات» اندکه سـلب شـدنی نیمـتند و از آن جمله کرده اسـت

اند که اختیارات به حق آنها ناشی از رضایت مردمی است که حکومتهایی به وجود امده تأمین این حقوق بین مردم

ــود کنندد هر زیآنان حکومت م بر ــت« ردمحق م»مان که هر نوع حکومتی مخرب این هدفها ش که آن را تتییر  اس

بر قرار کنند و اختیارت آن را به نحوی که به  ای بر پایة این اصـــولتازه« حکومت»دهند یا براندازند و به جای آن 

این ن ریه حق حاکمیت را خداوند  بر اساس« مردم است سازمان دهندد« سعادت» و« امنیت»ن ر آنان تأمین کنندۀ 

ست نه به افر مبه مرد صی خاصد و یا اینداده ا شخا شدهکه ایناد و ا شخص آزاد آفریده  ست و از حقوق  که هر  ا

شد برخوردارند و لذا حکومت باید مظتنی بر که نامذاتی ای ضایت آنها بوده و برده  این  ابزاری مفید برای تأمین  ر

ن ریة دوم را به این دلیل مردود   ن ریهن ردم را نداردد طرفداران اینقظل حق فرمانروایی بر م حقوق باشند و کمی از

برخوردار بوده و به لحاظ   فرد و افرادی که از فرادستی و برتری عقالنی و اخالقی نمظت به دیگر افراد شمارندمی

ضیلت در اوج کمال شند و دیگران به لحاظ اخالقی و عقالنی نیازم ف شندن قابل اعظاتبا ستی او با سرپر نظوده و  ند 

 .شدباقابل تطظیق نمی

نیز برهمین مظنا در میان ملل عالم  و قانون اساسی گرایی  آیدمعقول به شمار می در نتیاه ن ریة سومن ن ریة موجه و

  .استبه وجود آمده
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 (Legitimacy) مفهوم دوم مشروعیت

کننده گان  مردم از  گان از حکومتمندانة حکومت شـــونده  عظارت از اطاعت رضـــایت مقصـــود ازمشـــروعیت

  .است (حکومت

 :به دو گونه صورت می گیرد اطاعت 

 از رهگذر اعمال زورن خشونت و سرکوب؛ -

  .اطاعت رضایت مندانهن که مردم اطاعت ازحکومت و قوانین آن را موجه بدانند -

سی سیا صورتی یک حکومت به لحاظ  شروعیت د در  مته میبرخوردار از م حکومت و شود که مردم ان

متة اطاعت شای صورتن بد قوانین آن را  ضا و رغظت قوانین آن را اطاعت کنندد در غیر این  سر ر انند و از 

عت از خود می حکومت فقق طا به ا که مردم را  ـــرکوب اســــت  قد از راه س فا ند و چنین حکومتی  ک

 حکومت و قوانین آن را شـایمـتة اطاعاتکه مردم بر چه اسـاس یک شـودد اما ایندانمـته می مشـروعیت

سخ داده می دانندن معموالً اینمی شترکطور پا ها مردم حکومت شود که بر مظنای ارزشها و هناارهای م

تأمین آن  توانند خود و قوانین خویش را موجه جلوه دهند و کارایی و مؤعریتمی الزم خویش را برای 

  .ارزشها به اعظات برسانند

توانند از این ها مینزد مردم چه همــتند و چگونه حکومت شــها و هناارهای مشــروعیت بخش درکه ارزاما این    

شروعیت مب م صیل بحث می منابع برای ک سی به تف سیا سی  شنا ستفاده کنندن معموالً در جامعه   شود و بهترینا

به دست داده استد وی در  عهد و جاماقتصا شناس آلمانی ماکس وبر در کتابصورتظندی از این موضوع را جامعه

 .است این کتاب منابع مشروعیت بخش را به سه دستة کلی تقمیم کرده

خود منابعی که اعمال حاکمیت را مشروعیت می بخشدن در سه دستة  ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه شناسی

 :کلی تقمیم کرده است

شروعیت  .1 سنتی م ست :منابع  شها و هنااریی ا شترک امع ماقه در جوک ارز سنتی ارزش م ظل مدرن و 

شمار می مردم و مظنای توجیه حکومت و فرامین آن شتن آیندد برخورداری ازموقف قظیلهبه  ای  ر یس قظیله( دا

شــاهزادگی و به ارر رســیدن تاج و تخت جزز ارزشــهای ســنتی توجیه حق برخوداری از  مال و فرزند زیاد

 .آیندبه شمار می حکومت
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با فداکاری ونشان دادن قدرت معنوی و رهظری  مندرهظران فره :صیات کارزماتیکا و نصوویژگی ه  .۲

ای رهظران شان مورد اطاعت و قظول مردم قرار میگیرندد پاره پرشور و خصوصیات و ویژگی های فردی خاص

ــلحانی چون ــر خود بوده اندد اما این نوع انقالبی و مص  ع پایدارع مناباز منظ گاندی از رهظران کارزماتیک عص

 .آیدآید و به ندرت به دست میمشروعیت به شمار نمی

 

شمار می این نوع از منابع :عقالنی و قانونی  .۳ آیندد در دنیای جدید از حوزۀ قدرت و مدرن مشروعیت به 

سـی آید و رضـایت مردم منظع اسـااسـت و حوزۀ مقدس و پر رمز و راز به شـمار نمی حکومت راززدایی شـده

های اساسی مردم برای تأمین حقوق وآزادی  آیدد حکومت و قوانین ابزار مفید و معقولبه شمار می عیتمشرو

حکومت و قوانین آن را  باشندد بنابراینننیازهایی که جز از راه حکومت و قوانین قابل تأمین نیمتندن می و سایر

یازهای خود جعل کرده و از آن تأمین ن ها را برآورده ســـازدد  هک دارد ها توقعمردم برای  اهدا  معقول آن

 :شودآن بر اساس دو معیار زیر سنایده می برحمب این ن ریه مشروعیت یک حکومت و قوانین

ــیدن به اهدا  معقول و اخالقی حکومت اوالً ــیلة مفید برای رس ــاب  حکومت تا چه اندازه وس ــوندگان به حم ش

 .آیدمی

شد نه ثانیاً ساز وکار قانونی با م مظتنی بر سی سازوکار و  صید یعنی  شخ کارا و مؤعر را برای  تم بوروکراتیکارادۀ 

این جز از طریق ســـازوکار قانونی برآورده  رســـیدن به اهدا  معقول و اخالقی حکومت به وجود آورده باشـــد و

متهنمی شروع دان سیدن به گردد بنابراینن حکومتی م شود که ما را در ر مند به نحو  می موعر اهدا  معقول و خرد پ

 (.نرد پسند و مقعول دبرمظنی سازو کار قانونی شکل گرفته باشد کمک نماید و

منظع مشروعیت استفاده کنند اما در جوامع مدرن و در ن امهای مظتنی  کنند از هرسهها امروزه کوشش میحکومت

مشروعیت  .آیدشمار می قانونی و عقالنی یعنی نوع سوم به منظع اصلی مشروعیتن ساز و کارهای بر قانون اساسی

ــایت مردم را تأمین می ــی بهبر آمده از این منابع که رض ــیاس ــروعیت س ــاب می کند مش آیدد اما اگر عالوه بر حم

ــول اخالقی ــایت مردم اص ــقرض ــروعیت حکومت از حد  ای چون عدالت نیز توس حکومت تأمین گردد دایرۀ مش

که مشروعیت به معنا و مفهوم  از این رو الزم است  .ابدیاخالقی گمترش می جیه و مشروعیتسیاسی به داشتن تو

 .اخالقی آن نیز توضیح داده شود
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 :مفهوم سوم. مشروعیت انالقی

قاطع یک جامعه بوده و از مشــروعیت ســیاســی برخور  ممکن اســت یک حکومت و قوانین مورد حمایت اکثریت 

شروعیت شدن اما فاقد م شدد به عنوان مثال حکو اخالقی دار با مظت به مت آلمان نازی با اینکه با تعدد مخالفین آن ن

سیع جامعه هواخواهان شر و ممآن اندک بود و از حمایت ق سیونالی ستانة نازی  ای که در دام اید ولوژی و نا نژادپر

ســران آن به جرم ارتکاب  برخوردار نظود و ســقوط کرده بودندن برخوردار بودن اما به لحاظ اخالقی از مشــروعیت

شدن اما این رژیم هرچند به موجب قانون آلمان قانونی مموب می بایه بشریت محاکمه شدند و همکاری جنایت عل

ــات دادگاه نورنظر  ــورتی از نگاه اخالقی  نگاه قض ــاب نیامدد بنابراینن یک حکدمت در ص موجه و عذر به حم

شروع موب می م ضایت  کهه بر اینلزم به اطاعت از خود کند که عالوشود و حق دارد دیگران را ممح مظتنی بر ر

 .مردم باشدن اصل عدالت را رعایت کند و قوانین او عادالنه باشد

ـــروعیت اخالقین بر جامعه مش ـــی که مفهومی اســـت  یاس ـــ ـــروعیت س ـــیفیخال  مش ناختی و توص ـــ  ش

(descriptive)هنااری ن مفهومی اســت(normative). زان حقانیت یک حکومت از بر حمــب این مفهوم می

ساس اینالزام دیگران به اطاعت از خود است یا خیر بررسی می به که مااز این لحاظ مفهوم  گرددد برای مثال بر ا

های قومی و جنایت علیه گروه حکومت نازی مااز به الزام دیگران به اطاعت از خود در جنگ علیه ملل دیگر و

 .دینی دیگر نظوده است

 

 دوشنبه 1۳۹1ثور  18سه سوم جل

 عدالت به مثابۀ انصاف م: اصلچهار مفهوم

 :خالصة بحث 

برای تدوین قانون اســاســی فراهم کندد اصــل  ایتواندن چهارچوب منصــفانهاصــل عدالت و انصــا ن می  

 :کندمی عدالت به مثابة انصا  دو نقش را مهم ایفا

ــا - ــتن قانون اس ــی میبه لحاظ اخالقی ما را ملزم به داش قواعد آن از طریق  هککندن چون عدالتن تا وقتیس

ن ام مظتنی برقانون اساسی برای تأمین   ایگرددد بنابراینن برقراریوضع قانون الزام آور نگرددن بر قرار نمی

 .امری حتمی است عدالت
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ـــول عدالتن می  - فانه توانیم چارچوببرمظنای اص ـــ ریمد ای را برای همکاری اجتماعی به وجود آومنص

اصــول عدالت تنطیم گردد تا بتواند چارچوبی منصــفانه برای همکاری  ســاسبنابراینن قانون اســاســی بر ا

 .آید اجتماعی به شمار

 :تشکیل شده است عدالت به مثابة انصا  از دو اصل زیر

صل اول شابه از (ا شترین حدش که با مقداری م سی دربی سا صورت برابر ازحق آزادی های ا آزادی  هرکس به 

 .ر استهای دیگران سازگار باشد برخوردا

  :نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به گونة تن یم شوند که (اصل دوم

 .سود ومنفعت نابرخوردار ترین افراد را به میزان حداکثر ممکن تأمین کند (الف

منصفانه     شرایق برابر و هرگونه سود ومنفعت به موقعیت ها ومناصظی وابمته باشند که رسیدن به آنها تحت  (ب  

 .هانبه روی همگان باز باشد ه فرصتدسترسی ب

 

 شرح و بسط مسئله

مظتاً مطرح در مورد عدالتن ن ریه ست که از آن به عدالت بهیکی از ن ریات ن صا  تع ای ا اندد در ظیر کردهمثابة ان

 موجه آنرا توانمی چگونه و چیمت داده شود که عدالت واقع در این ن ریه کوشش شده به این دو پرسش پاسخ

متفاوت از عدالت به دست داده شده استد از  تعریفهایی چیمت عدالت که پرسش این به پاسخ کرد؟ در مدلل و

 گرایانهتماوی تعریف برابرن افراد عنوان به آدمیان با برابر رفتار از است  عظارت عدالت تعریف که این هامیان آن

ست عدالت از ستد در رالسامردم و دموکراتیک هایحکومت ویژگی که ا شش درس این ا  کنیم اینمی کو

 کوشــید خواهیم نخمــت قدم در بحث این در .دهیم قرار بحث مورد تردقیق صــورت به را عدالت از تعریف

 قدم در .دهیم توضیح بیشتر کندنمی تکیه افراد ماهوی و ذاتی برابری بر که مفهومی و معنا به را عدالت  مفهوم

 همگان و کرد ممتدل را آن توانمی چگونه و چیمت عدالت از تعریف این ری ن مظنای که کنیم روشن بعدی

ــمرد آن قظول به ملزم را ــوم .ش توان توضــیح خواهیم دید که چگونه برمظنای این تعریف از عدالت می در قدم س

 .گرفت حقوق بشر را نتیاه

می برابر افراد دینی عقاید جنمــیتن دننژا از فارغ را آدمیان که عدالتن به گرایانهتمــاوی نگاه این جدید دورۀ

ستن یک چیزی چنین نیز افراد ماهوی و ذاتی برابری از آنان مراد و دانند غالب و تا حدودی مورد اتفاق  نگاه  ا

ست موفان رواین از .ا شیده زیادی فیل  هم که دهند دست به عدالت از تعریف این برای این ری مظنای اند کو
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ضح دقیق صورت به عدالت مفهوم و معنا متدل صورت به پرسش این به هم و گردد وا سخ م  چرا که دهد پا

صل یک عنوان به را آن الزامات و عدالت موفی اما .کنیم قظول باید اخالقی ا  دیگران از بیش من ن ر به که فیل

 بیان درس این در ما تالش عمدۀ رو این از داست رالز جان است داده دست به توجهی قابل ن ریة عرصه این در

گیرند؛ بدانیم چه چیز موضوع عدالت قرار می که با این ن ریه خوب آشنا شویم بایدبرای این  .است ایشان ن ریة

تواند عادالنه به شمار شوند؟ عدالت چیمت و چه رفتاری میبودن توصیف می یعنی به عادالنه بودن و غیر عادالنه

در درس بعدی   کنیم؟می دللباب موضـــوع عدالت و تعریف آن م ســـراناام چگونه مدعای خود را در آید؟ و

 .پاسخ داده شود هاکنیم که به این پرسشکوشش می

    

 

 عدالت موضوع

 شوند؟می متصف بودن غیرعادالنه و عادالنه به و گیرندقرارمی عدالت متعلق و موضوع چیزهایی چه

ــیاری ــاختارهای و نهادها جمله از امورن از بر طظق این دیدگاهن بم ــادین و اجتماعی س ــخاصن قوانینن اقتص  اش

 .شوندمی توصیف بودن عادالنه غیر و بودن عادالنه به هاداوری و هاتصمیم اعمالن اشخاصن منش و هاویژگی

 و نهادهااین .اســت آن اســاســی نهادهای و جامعه بنیادین و اصــلی ســاختارهای عدالت موضــوع ترینمهم اما

شکل از عظارتند ساختارها صادی و مهم ترتیظات و ت سین اقت آزادی و حقوق قانونی از که حمایت اجتماعی سیا

ها ن چگونگی دسترسی به فرصتهممریتک خانوادۀ و تولید ابزار بر شخصی مالکیت رقابتین بازار اساسین های

  زندگی بر عمیق تأعیر و کنندمی معلوم را افراد تکالیف و حقوق ماموع در نهادها این .است آن از هایینمونه

 از مهم استد بخشی متفاوت زندگی به افراد امید و توقع میزان دانیممی .گذاردمی زندگی از آنان توقع میزان و

 هافرصت نابرابر توزیع موجب که است تاریخی و اجتماعی اقتصادین شرایق و ن ام تأعیر از ناشی هانتفاوت این

ضوع رو این از .گرددمی آدمیان میان قعمی نابرابری موجب نتیاه در و صلی مو سی و ا سا  اجتماعی عدالت ا

 .است جامعه بنیادین ساختارهای و نهادها

    

 عدالت اصول 

صول عدالتن می رالز معتقد عدالت چیمتد جان توان پاسخ این پرسش را روشن کرد کهدر واقع با معلوم کردن ا

ست که در متین که ا ضعیت نخ صیل این بعد از این ب و ضیح خواهیم دادنه تف ضعیت را از نگاه او تو آدمیان در  و
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سی که به زودی بیان خواهیم کرد توافق می سا صل ا صل .کنندمقام تعریف عدالت بر دو ا  مفهومی ابزار این دو ا

سین ن ام اجتماعین ساختار نقد و ارزیابی برای را مؤعری صادین سیا  به  ...و رفتار افراد و گروهها قوانینن اقت

رون به حکم این دو  این از .اند ذاتاً برابر بر این باور اند که افراد انمانی در واقع مظتنی دهندد این دو اصلمی دست

 دسترسی اساسین هایآزادی و حقوق داشتن در فرد هر برابر حق داشتن از که است این عدالت لوازم از اصلن

شتن و هافرصت به شاره کردیمانهم .کند حمایت خوب زندگی دا  و تصور رالز اینجان گونه که پیش از این ا

 :است کرده صورتظندی زیر اصل دو قالب در عدالت از را خود برداشت

 مشابه مقدار با که  حدش بیشترین در برابر اساسی هایآزادی داشتن  حق از برابر صورت به هرکس :اول اصل

 .تاس برخوردار باشدن سازگار دیگران هایآزادی از

 نابرخوردارترین منفعت و سـود .که الف شـوند تن یم ایگونه به اقتصـادی و اجتماعی هایدوم: نابرابری اصـل

سود و منفعت .ب و کند تأمین ممکن حداکثر میزان به را افراد مته و هاموقعیت به و هرگونه  صظی واب شند منا  با

 .باشد باز همگان روی به  هافرصت منصفانه دسترسی برابر و شرایق تحت هاآن رسیدن به که

کندد این برخوردارندن تأکید می های اساسیکه همه از حقوق و آزادیاصل اول در واقع بر برابری ذاتی افراد و این

ـــت ـــل هیچ حدی برای آزادی جز آزادی دیگران قا ل نیم کند ادی من را محدود مییعنی تنها چیزی که آز .اص

 .آزادی دیگران را محدود کنم توانممیحقوق و آزادی دیگران استد من ن

مابقة زندگی اجتناب صل دوم در واقع پدید آمدن یک نوع تفاوت را در جریان م داندد از این رو از این ناپذیر می ا

اوت و کنترل آن به نفع نابرخوردارترین اوالً بر مدیریت تف شــودد منتهی در این اصــلاصــل به اصــل تفاوت یاد می

سرمایهتفاوت شودن یعنیافراد تأکید می شش و کارن انتقال آزاد  شی از ابتکار و خالقیت و کو سمیت   های نا به ر

ــناخته می ــودن چون اینش ــرمایه و فرصــت هاگونه از تفاوتش اناامد و هرچه های بهتر زندگی میبه تولید کارن س

مادداً بر  رســندد عانیاً این اصــلتر میمندی بیشــتر به بهرهبیشــتر باشــد افراد نابرخوردار آســان فرصــت کار و تولید

صفانة همگان به موقعیت سی آزادن برابر و من ستر سود ود کند مندی افراد متفاوت میمنفعت و بهره هایی که میزان 

رفتن مالیات و هزینه کردن آن در راه تأمین توزیع مادد عروت از طریق گ عالثاً به موجب این اصـلنکندد تأکید می

سب صحت و مانند آن نیز توجیه زندگی منا سترسی عمومی به تعلیمن  گرددد می برای افراد نابرخوردار و و تأمین د

 .است ها به نفع افراد نابرخوردار تأکید شدهچون در این اصل بر تن یم نابرابری

 


