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 تقدیم به
 همسرم و سه فرزندم             



 

مقدمه 

 در خصوص این در فراوانی بحثهای و داشته قرار اندیشمندان توجه مورد باز، دیر از عدالت   

 فلسفه آغاز و آن از پس دوران در و بوده مطرح خدایان، عدالت اساطيری، دوران در. است گرفته

. است گرفته قرار فراوان مناقشات مورد طبيعی، فرا و طبيعی رویکردهای با عقلی مباحث نيز

 که باب این در عدیده بندیهای تقسيم و تعاریف و عدالت مفهوم باب در موجود کليات از صرفنظر

 تشکيل را حاضر تحقيق بندی استخوان آنچه است، گرفته صورت گوناگون معيارهای و ملکها با

 از پایداری نسبتاً توازن که است عدالت از مفهومی بر تکيه با عدالت جایگاه تبيين داد، خواهد

 نظامهای شامل تحقيق این در مشخص مفهوم با) اشخاص روابط بر ناظر اجتماعی نظامهای تعامل

 را کليتر سيستم یک در آنها، دهنده تشکيل وکاراکترهای یکدیگر با( غيره و ارزشی اقتصادی،

 همگام و دارد انسان علم ميزان با مستقيم تناسب ارتقاست؛ و تکامل حال در تعادل این. کندمی بيان

 هماهنگی تبيينی چنين با هم خصوصی حقوق مقتضيات فرض، به بنا. رودمی جلو به رو آن، با

کامل دارد، چرا که با بررسی اجمالی مبانی حقوق خصوصی، هویداست که نظامهای زیادی از 

جمله اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و سایر نظامها در تعامل با هم و ناظر بر روابط 

نماید ها ایجاب میعلوم در هر یک از این حوزه انسانها در موضوعات این رشته دخيلند، و ارتقای

غایات و کارکردها، تعاریف جدیدتری پيدا کنند. عدالت که در این تبيين، تنظيم کننده این 

خواهی)اجرای قانون به کند. با این وصف، هم در مقام تظلممی نظامهاست، جایگاه جدیدی پيدا

دی را در مراحل متفاوت داراست. در واقع، صورت مصداقی( و هم در مقام تقنين، ویژگی واح

تعيين موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چيزی است که تحقيق حاضر سعی در انجام دادن 

گيرد که شود، نهایتاٌ  استقرار و توازن را در بر میآن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه می

صورت اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفًا به طور مستقيم با نظم عمومی پيوند دارد. بابه

عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعيات و لحاظ 

 آرمانهاست، تلش خواهد شد.  

 



 



 

 بخش اول
 درباره عدالت و حقوق خصوصی

 در را عدالت وال انسان. مادی رفاه به کوچک انسان و می جوید تمسک فضيلت به وال انسان"

 9".را هاخواسته دریافت آرزوی کوچک انسان و می پروراند  سر

ترین مفاهيم در طول تاریخ بشر، مفهوم عدالت است. در دوران بعد از یکی از مناقشه برانگيز  

اند که البته در دوران خصوص، مباحثات زیادی را انجام داده فلسفه، متفکران زیادی در این

روشنگری به لحاظ روش شناخت، تفاوتهای زیادی به وجود آمده و اندیشمندان این دوره با متد 

-اند. بنابراین مفهوم عدالت که فصل اول این بخش را تشکيل میجدیدی به این مفهوم پرداخته
شود. با توجه به این در دو حوزه زمانی متفاوت، شامل می دهد، نظریات مختلف اندیشمندان را

موضوع که تمرکز کار، روی مطالعه دقيق مفهوم عدالت نيست و هدف، توصيف و بيان مفاهيم 

ارائه شده است، فقط نظریات مطروحه، بدون اظهار نظر و انتقاد طرح گردیده است. با عنایت به 

-ر حقوق خصوصی است، بنابراین ضروری به نظر میاینکه موضوع تحقيق حاضر مفهوم عدالت د
رسد که پس از طرح مفهوم پایه تحقيق، یعنی عدالت، حقوق خصوصی نيز مورد تدقيق و 

موشکافی قرار گيرد. به این منظور، فصل دوم بخش حاضر را به تبيين مفهوم حقوق خصوصی و 

سازی حقوق در آن و نهایتًا اساسیتمييز مرزهای آن با سایر گرایشها و البته عدالت قابل اعمال 

 خصوصی، اختصاص دادیم.

                                                           
 .991ص  ،9331سمت،  تهران، ،(سازمانها نهادی اکولوژی) سازمانها و نهادها پور، قلی . کنفوسيوس، به نقل از آرین 9
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 فصل اول: درباره عدالت
عدالت، یکی از اصطلحات محوری اخلق و سياست است که با ادعای اهميت جهانی، "

 9"باشد.مشخصه مرکزی در تمام نظریات سياسی و اجتماعی می

اول  3کند.دو مفهوم کلی دللت میعدالت در عالم انتزاع و فارغ از جزئيات موضوعات، به 

منظور از عدالت، توافق پنهان خردمندان برای کسب منفعت بيشتر )با هر غایتی، اعم از "اینکه 

 عدالت هابز، نظر به 1"باشد.اینکه منافع شخصی مد نظر باشد، یا منافع دیگران و منافع جمعی( می

 اساس پس است؛ داده رضایت آنها به یطلب نفع سر از فرد که تعهداتی به عمل از است عبارت

 بود، فایده اصالت مکتب بخش الهام و هابز هایاندیشه از متأثر که نيز هيوم. است قرارداد عدالت

 احتمال که آیدمی پدید شرایطی در عدالت اصوٌل مسأله. دیدمی متقابل منافع تأمين در را عدالت

 به عادلنه درباره عمل توانندمی  مردم رو،همين  از. باشد کار و محدودیت منابع در منافع اختلف

از این زاویه دید در واقع  .شود تلقی عادلنه فردی، نفع به توجه با باید قراردادی چنين. برسند توافق

منظور از عدالت بی طرفی است؛ در "دوم اینکه  1شود.گرایی نيز تلقی میفایده گرایی، نوعی نتيجه

این مفهوم نيز توافق خردمندان وجود دارد، اما به نظر، به لحاظ شناختی، متکی بر اصول فارغ از 

با این  6"باشد و دستيابی به این خير، بدون لحاظ منافع و صرفاً قبول عقلی است.منافع و مصالح   می

 6شود.عی است که در آن اصول عدالت یافت میملحظات این نظر نيازمند فرض وض

 مبحث اول: مفهوم کلسیک عدالت
توان در تمدنها، فرهنگها و مذاهب مختلف های بحث در حوزه عدالت را میگرچه زمينه   

تر جدید در باب عدالت به یونان باستان بر ها و پرسشهای مربوط به مباحث منسجمیافت؛ اما ریشه

یونان  3آنها، نظریات حقوق طبيعی منعکس در آثار فيلسوفان یونانی است. گردد. از جملهمی

                                                           
2. Tom Campbell, justice, palgrave macmillan publication, third edition, p.1. 

 9، ص9333 تهران، دانشگاه دیجيتالی کتابخانه عدالت، و انصاف مساوات، مفاهيم و بشر حقوق بشيریه، . حسين 3
 . همان. 1
 .66ص ،9319 دوم چاپ جاودانه، جنگل، تهران، نشر آقایی، مسلم و انصاری باقر ترجمه مفيد، و مختصر حقوق فلسفه وکس، . ریموند 1
 9بشيریه، پيشين.ص . حسين 6
 .61ص پيشين،  وکس، . ریموند 6
 .39، ص 9311ناصر قربان نيا، در جست و جوی حق و عدالت، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ اول  .3
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های آن زمان، به نظرات سوفسطائيان باستان، مهد فلسفه سياست اخلق و حقوق بود. بيشتر تئوری

گردد. موضع اصلی سوفسطائيان این بود که امر عادلنه بيانگر هيچ امر واقع یا واقعيت عينی، برمی

ها و رسوم اجتماعی است. برخی نيز اعتقاد داشتند عی نيست، بلکه بازتاب ميثاقخارجی و طبي

عدالت، معنایی جز اطاعت از قوانين جاری جامعه ندارد که در واقع منافع طبقه حاکم را تضمين 

توان قدر مطلق فضيلت و عدالت اما بر خلف تصور سوفسطائيان، سقراط معتقد بود، می 1کرد.می

سعی در استواری این مفهوم بر مبنای طبيعت داشت. او معتقد به نيکی ذاتی خير و را شناخت و 

افلطون نيز اعتقاد به اطلق عدالت به عنوان مثال جامع  91فضيلت، مستقل از اراده خدایان بود.

اعمال عادلنه جزیی داشت و با التقاط مفهوم عدالت و انسان عادل، انجام عمل عادلنه را نه به 

دید. او محصول عدالت، بلکه به عنوان ابزار کسب لذت روحانی و وحدت درونی فرد میخاطر 

دانست؛ و عدالت اجتماعی در مدینه فاضله را ایجاد کلی اعتدال، شجاعت و تعقل را عدالت می

دیدگاه ارسطو نسبت به  99دانست.تعادل ميان سه نياز اصلی جامعه، یعنی بقا، دفاع و رهبری می

ای ساس تفاوت در شایستگی موجودات، استوار است. به نظر او با موارد مشابه به شيوهعدالت بر ا

ای متفاوت باید برخورد نمود. در مقابل نظریات ارسطویی،  یکسان و با موارد متفاوت به شيوه

اندیشه برابری انسانها و بهره مندی آنها از قوه عقل، مطرح گردید. در این نظر، شرط اوليه عدالت، 

رعایت برابری اساسی همه آدميان با ملک فوق الذکر بود. مارکوس اورليوس معتقد بود قوه عقل 

را شهروند مملکت واحدی ساخته است و بر اساس همين قوه عقل مشترک، مشترک آدميان، آنان

-قانون اخلقی عام و جهانشمولی را در می یابند؛  و قواعد عدالت از همين قانون استنتاج می
   99گردد.

ی عدالت و انصاف وجود داشته، با این توضيح که فهم رایج از در ایران باستان نيز دغدغه"  

عدالت با مفهوم دین در ایران باستان به شدت، آميخته بود. قوانين حکومتی نيز به مثابه بازوهای 

هوم دقيقی از اند. هرچند در این دوران مفاجرایی و توسعه دادگری، همواره مورد توجه بوده

                                                           
 . www.kiankiani.coمحبی، سایت عدالت در دوران باستان، بهرام .1

 . همان. 91
 همان. .99
 1بشيریه، پيشين، ص . حسين 99
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عدالت  ارائه نشده است، اما با عنایت به اعتقادات ایرانيان باستان، عدالت موجب شکوه و پيروزی 

پایه اصلی مقررات  93"گشت.و پایداری حکومتها و نفی آن موجب شکست و انحطاط ایشان می

داده می در این دوران را عادات، سنن، رسوم ملی، فرمانهای پادشاهی و قواعد مذهبی تشکيل

-است. از نظر داریوش، حفظ حقوق ثابت و عادلنهء ملت، ضامن بقای دولت است. یکی از شایع
ورزی در عصر هخامنشيان، اعلميه کوروش کبير و مباحث وی در رعایت های عدالتترین جلوه

های منصوب به حقوق شهروندان و اقليتهای قومی و مذهبی می باشد. از سوی دیگر، در نوشته

اریوش، بيش از همه توجه به نظم عمومی و حقوق عمومی شهروندان موجود است. به لحاظ د

اقتصادی، سيستم مالياتی وجود داشت و به لحاظ قضایی، ریشه عدالت را باید در عامل تعليمات 

  91دینی یا دستورات آسمانی  جست و جو نمود.

لسفه بعدی با روشهای متفاوت در در دوران جدید به لحاظ روش شناخت، تغيير رخ داده و ف  

پی شناخت عدالت هستند. هابز بر اساس دیدش نسبت به انسان که او را موجودی نفع طلب و ذات 

گوید: زندگی با تنهایی، فقر، پليدی، ددمنشی و داند؛ میدوست با گرایش به بقا و لذت می

وی  91داند.عنی در وضع طبيعی میکوتاهی همراه است. اما این وضع را قبل از قرارداد اجتماعی، ی

در وضع طبيعی، مفهومی برای عدالت قایل نيست. او این مفهوم را تنها پس از تشکيل دولت، قابل 

کند؛ داند. و از آنجا که دولت را نيز توافق انسانها برای دسترسی به نفع بيشتر، تلقی میارزیابی  می

البته با لحاظ  96داند.اعی در یک جامعه سياسی میعدالت را به مفهوم احترام به قراردادهای اجتم

داند؛ تنها عدالت توزیعی با سلسله مراتب قدرت را شامل دید او که حاکميت را مجری عدالت می

شود. در مقابل گسترش اميال انسان به دیگرخواهی نوعدوستی و گرایش به فضيلت، از سوی می

تر از ارضای سایر نيازهاست، فرانسيس ها، عميقسایر فلسفه مطرح شد و اینکه ارضای این نياز

                                                           
. محمد جواد جاوید، فریما جمالی، تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکيد بر تحقيقات تاریخی در حقوق هخامنشيان، فصلنامه  93

 .939-999، صص 9333، زمستان 1، شماره 31حقوق، دوره 
 .. همان 91
 .93ص پيشين، وکس، . ریموند 91
. شایان ذکر است که هابز، دولت را که به زعم او حاصل قرارداد اجتماعی است، به نام لویاتان که اژدهای شریری در تورات است،  96

 .33 ص پيشين، نيا، قربان خواند. رجوع کنيد به: ناصرمی
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توان بر عقل و اصول عقلنی مبتنی کرد، بلکه قضيه به هاچسون اعتقاد دارد، داوری عادلنه را نمی

شود و این امر خرسندی اکثریت را تأمين مطلوبيت عمل در نزد احساسات اخلقی ما مربوط می

فایده است. به نظر هيوم نيز، کمبود نسبی منافع و  می کند که در واقع همان اعتقاد به اصالت

ها از یکسو و خودخواهی و نفع طلبی انسان یا نوع دوستی محدود او از سوی دیگر، دو دارایی

شرط اصلی برای امکان معنادار بودن مسأله عدالت هستند. اگر محدودیتی در منابع، وجود نداشت 

ز سخاوت و نوعدوستی بيشتری بهره داشتند، در آن و اگر همه انسانها زیادت طلب نبودند و ا

شد. به عقيده بنتام، عدالت افزایش خالص لذت با برابری صورت اصًل مساله عدالت، مطرح نمی

 96فهمند.شود. و نهایتاً از دید سيجویک، عمده مردم با عقل سليم، عدالت را میانسانها را شامل می

شود که در عين حال، هم خداوند و هم کليتی متصل می اسپينوزا عقيده دارد، خرد آدمی به

طبيعت است. کليتی که تابع قواعد ضروری عقلنی است و قواعد آن، عين عدالت هستند. انسان، 

تری است. به نظر ژان ژاک، روسو شيوه زندگی انسان در وضع طبيعی، جزیی از نظام عقلنی کلی

ضع طبيعی، مجال بيشتری برای نوعدوستی بود، ولی در تر بود. در ونسبت به بعد از آن عادلنه

وضع مدتی که مالکيت، قانون و نابرابری ظاهر شد، خودخواهی بر نوع دوستی، غلبه یافت. به 

های طبيعی، وجود دارد که قابل سلب نيستند، اما با تفویض اراده عمومی اعتقاد روسو، برخی حق

و تنها قرارداد  93ها را نقض کندنحو مشروعی این حق تواند بهبه مرجع تقنينی مطلق، قانون می

 واقعی بيانگر اراده اکثریت، عدالت را در پی خواهد داشت.

 مبحث دوم: عدالت از دیدگاه علمای دین اسلم
عدالت، از موضوعاتی است که به گفته علما، قرآن بر آن تاکيد دارد و یکی از اهداف انبيا را   

توان کند. از نظر ایشان سنگ بنای مفهوم عدل را در قرآن در آیاتی میاقامه قسط و عدل، ذکر می

. یکی ها به عدل و عدالت به عنوان یک امر مقدس و الهی، فرمان داده شده استیافت که در آن

سوره نحل است که در آن عدل با احسان که انتهای نيکویی  11های قابل تحليل، آیه از نمونه

عدالت، با اجتناب  91است، پيوند خورده و در این آیه مخاطب وجود ندارد. در آیات دیگر قرآن،

                                                           
 1بشيریه، پيشين، ص . حسين 96
 .96ص پيشين، وکس، . ریموند 93
 .91 و 93 ( آیات 6) اعراف . سوره 91
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 از گناهان و ترک منکرات، پيوند خورده است، در این آیات واژه قسط، مترادف با عدل است.

دارد خداوند برپا داند. قرآن، بيان میقرآن، پرهيز از توجيه کارهای بد را با عدل، مساوی می

به بيان قرآن، عدالت نه  99قرآن، نماد عدالت را ميزان یا ترازو قرار داده است. 91دارنده قسط است.

اساس عدل  تنها در زندگی بشر، مطلوب است، بلکه خلقت آسمانها و زمين و سایر مخلوقات نيز بر

صورت معين و عادلنه، صورت و توازن انجام گرفته و اعطای روزی به مخلوقات خداوند نيز به

 93سایر کتابهای آسمانی نيز با عنوان ميزان، نماد عدلند. 99می گيرد.

بنا به گفته علمای اسلمی، از نظر قرآن، نظام آفرینش بر اساس عدالت، استوار گشته و ظلم و    

در آن جایی ندارد، بنابراین، هر گونه رفتار بر خلف عدالت، درست به معنای نادیده  بی عدالتی

بنا به اعتقاد برخی علمای اسلمی، توجه به حقوق  91گرفتن قوانين هستی و پایمال کردن آن است.

بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و خارج از قوانين قراردادی، اولين بار به وسيله 

 91نان عنوان شد.مسلما

از نظر برخی، زکات و صدقات و حرمت رباخواری در اسلم، از ویژگيهای عدالت اقتصادی  

 96است که می تواند موجب توزیع عادلنه ثروت در جامعه گردد.

 مبحث سوم: انواع عدالت 
یکی توان به دو گروه تقسيم کرد. رسد در درجه نخست، نظریه های عدالت را میبه نظر می"   

های و دیگری، نظریه 96"ارزشی عدالت که مبتنی بر یک اصل خاص، بنا شده اندنظریه های

اند و نه یک ارزش خاص؛ بنابراین در پی کشف تحليلی عدالت که بر تحليل مفهوم عدالت بنا شده

توان به نوبه های مندرج در گروه اول را میلوازم و پيامدهای منطقی مفهوم عدالت است. نظریه

                                                           
 .91-96( آیات 91حجر) ،93 ( آیه 3عمران) آل ،911( آیه 9) . بقره 91
 .913 و 919 ( آیات93مومنون) ،99 ( آیه99انبيا) ،31 ( آیه 6. اعراف) 99
 .93-91 ( آیات91. حجر) 99
 .  91( آیه  16. حدید ) 93
 .933-999، صص 39 زمستان ،61 ،دفتر بررسيها و اندیشه نصر حامد ابوزید، مقالت. علی اکبر علی خانی، عدالت قرآنی در  91
 .991، ص9339مطهری، نظام زن در حقوق اسلم، قم، انتشارات صدرا،  . مرتضی91
 .963،ص9361 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه انتشارات قم، اسپهبدی، ترجمه ،9ج ما، اقتصاد صدر، باقر محمد . سيد 96

27. Tom Campbell, op.cit, p.9. 
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های ارزشی عدالت در طول توان گفت نظریهخود بر اساس دو مدل طبقه بندی کرد. نخست، می

گيرند که در یک سوی آن، اصل آزادی و ليبراليسم و در سوی دیگر، اصل می   یک طيف، قرار

های توان تصویر طيف را تغيير داد و نظریهگراها قراردارد. و دوم اینکه میبرابری، بنا به نظر جمع

ارزشی عدالت را در یک دایره، گنجاند. مطابق این نظر در مرکز دایره، یک اصل ارزشی جای 

های گوناگون عدالت، هرکدام تفسير یا تعبيری خاص از آن اصل است. برخی گرفته، که نظریه

های عدالت، تفسير و تعبيری اندیشمندان بر اساس این مدل، بر این باورند که هر یک از نظریه

 93ت از اصل ارزشی برابری. اس

های تحليلی عدالت، کاملً متفاوت است. از از سوی دیگر، روش بحث و تحليل در گروه نظریه 

منظر نظریه تحليلی عدالت، حل ماهوی و نظری مساله عدالت، ممکن نيست. دليل این مدعا به 

منظر یا اصل ارزشی  واقعيت تکثر ارزشی و امتناع معرفت شناختی فروکاستن این تکثر، به یک

گردد. از این رو برای شکستن بن بست تکثر و امتناع یادشده که در نتيجه آن افعال واحد، باز می

متزاحم، در عرصه سياست و اجتماع بروز می یابند، لزم است به بررسی تحليلی مفهوم عدالت، 

در نتيجه، از سوی همه  بپردازیم و در نهایت، اقتضائات آن تحليل را که ضرورت منطقی دارند و

 91طرفهای درگير در بحث عدالت، پذیرفتنی هستند، بيابيم.

-حوزههای مختلفی با لحاظ موضوع، صورت گرفته و دربندیدر بررسی مفهوم عدالت، تقسيم  
-های تخصصی مختلف بر اساس کارکرد مفهوم عدالت و یا از دید مذهبی تعابير مختلفی از آن به

های عمده عدالت به شيوه لی از زاویه دید موضوع تحقيق حاضر، تقسيم بندیعمل آمده است، و

 های زیر بوده است.

 گفتار اول: عدالت عام و عدالت خاص
کند. مراد ارسطو در یک تقسيم بندی، عدالت را به عدالت عام و عدالت خاص، تقسيم می 

هر کس، حق و سهم خود را ارسطو از عدالت خاص، آن است که در جامعه، چنان عمل شود تا 

طور طور برابر و با افراد نابرابر بهها با افراد برابر بهدریافت کند. و ضمن رعایت تناسبات و ویژگی

                                                           
 .11 تا 99 ، صص9339 ، تابستان33 راهبرد، شماره و عدالت، مترجم: محمد راسخ، نشریه مجلس مفهوم استاینر، . هيلل 93
 . همان . 91
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-نابرابر رفتار شود. عدالت عام، همان است که ارسطو از آن به حاصل جمع همه فضایل، یاد می

 31کند.

کاربستن شود. مراد وی از عدالت اعم، بهمی از نظر فارابی نيز عدالت به اعم و اخص تقسيم"  

فضيلت در مناسبات اجتماعی و رفتار با دیگران است و عدالت به معنای اخص را به دو بخش، 

کند. قسم اول آن، عدالت در قسمت و توزیع است. هر یک از افراد مدینه، سهمی در تقسيم می

راتب اجتماعی و اموری مانند آنها( دارند ها، مخيرات مشترک )مال، ثروت، کرامت انسانی، منزلت

ای که اگر ها تقسيم شود. به گونهها بين آنها و شایستگیطور برابر و با رعایت استحقاقکه باید به

افتد. پس از عدالتی و جور، اتفاق میکمتر یا بيشتر از آن مقدار استحقاقشان را دریافت کنند؛ بی

م عدالت اخص، یعنی عدالت در حفظ می رسد، با این توزیع سهم هر کس، نوبت به بخش دو

 39"مفهوم که باید تلش کرد تا سهمی که به هر یک از افراد رسيده از کف وی، خارج نشود.

 گفتار دوم: عدالت صوری و محتوایی
در مقام تبيين ویژگيها و ضوابط عدالت، گاهی ویژگيهای صوری و قالبی عدالت، مورد اشاره   

عدالت آن است که با افراد برابر به طور "گوید: گيرد. برای نمونه، این ضابطه کلی که میقرار می

-به معياری صوری و قالبی برای عدالت، اشاره می "طور نابرابر رفتار شود.برابر و با افراد نابرابر به
ه کنندهء رفتار که کدام قسم تفاوتها، مایه نابرابری و توجيکند. زیرا هيچ معياری برای سنجش این

تقسيم عدالت به  39دهد.نابرابر است و چه قسم تفاوتهایی نباید موجب رفتار نابرابر شود، ارائه نمی

شود. این دو اصطلح صوری و محتوایی معنای دیگری نيز دارد که به دایره خاصی، محدود می

را ن با عدالت، نيز آنخاص در مبحث رابطه حقوق و عدالت، کاربرد دارد. با توجه به رابطه قواني

توان به صوری و محتوایی، تقسيم کرد. در این تلقی خاص حقوقی، مراد از عدالت صوری، می

اند یا که به مقتضای عدالت، وضع شدهفارغ از این 33نفس عمل بر طبق قوانين موجود رسمی است.

                                                           
 .13-31، صص9331، بهار 91واعظی، عدالت صوری و محتوایی، مجله علوم سياسی، سال هشتم شماره  . احمد 31
 . همان. 39
 . همان. 39

33. Tom Campbell, op. Cit, p.32. 
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نه و چه قوانينی، نابجا نه. اما بحث در عدالت محتوایی، تشخيص این امر است که چه قوانينی، عادل

 31و ناعادلنه است.

طور مشترک، مورد تصدیق رود و تقریباً بهکار میدسته ای از معيارها که برای درک عدالت به  

و پذیرش بوده و شرط لزم برای عادلنه بودن است، معيارهای صوری است و دسته دوم اموری 

ای های متفاوت در مورد عادلنه بودن امور و پارهاست که اختلفات ميان افراد و صاحبان نگرش

 31شود که عناصر محتوایی عدالت است.افعال و قضاوتها از آن ناشی می
 گفتار سوم: عدالت توزیعی و معاوضی

از نظر ارسطو، عدالت، عبارت است از رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها، متناسب با   

ميزان نابرابری آنها. وی بين عدالت تصحيحی که دادگاه از طریق آن خطای یک شخص، عليه 

ست، کند. و عدالت توزیعی که طبق آن به هرکس، هر آنچه سزاوار اوشخص دیگر را جبران می

 36شود.شود، تمایز قایل میداده می

رسد این تقسيم بندی ارسطویی، جامع همه جوانب نيست. برای مثال، تلقی توماس هابز نظر میبه 

کند در هيچ کدام از این دو قسم را به رعایت قراردادها و پيمانها تعریف میاز عدالت که آن

را عدالت تعویضی اند.و آنسومی به آن افزوده گنجد. از این رو، برخی متفکران، قسمعدالت، نمی

اند، این قسم از عدالت به توصيف احکام و شرایط مبادله منصفانه در قراردادها ای، ناميدهیا مبادله

 36پردازد.می

 گفتار چهارم: عدالت طبیعی و عدالت وضعی
ارسطو و سپس در توان در آثار صاحبنظران کلسيکی چون افلطون و عدالت طبيعی را می 

ای از دوره معاصر نيز در افکار کسانی چون هایک، مشاهده نمود. عدالت طبيعی به نحوی، نتيجه

تشخيص فرد عادل است. در واقع، فرد عادلی که در اندیشه افلطون به صورت فيلسوف ناکجا 

هيچ رابطه "د: شود، ملک تشخيص این نوع از عدالت است. دکتر بشيریه معتقدنآباد، نمایانده می

                                                           
 13-31، پيشين، ص  واعظی . احمد 31
 . همان. 31
 .61. ریموند وکس، پيشين، ص 36
 13-31واعظی، پيشين، ص  . احمد 36
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را از ای، ميان طبيعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبيعی بودن عدالت، آنکنندهقانع علمی

توان عدالت را منطقًا از اصولی که ساخته و که میکنند، حال آنطور منطقی، استنتاج نمیطبيعت به

ثابت و لیتغيری است و  ی ذهن انسان است، استنتاج کرد. عدالت طبيعی، دارای اصولپرداخته

گویی و استبدادی دارد. عدالت وضعی، امری است اخلقی، انسانی، عقلنی و سيال. در جنبه تک

این حالت، عدالت امری است که با توجه به شرایط، مقتضيات و ذهنيات و بر اساس عقل جمعی و 

عدالت طبيعی، ثابت و  شود. و مانندبر اساس ضروریات زمان، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می

لیتغير نيست، تک گفتار نيست و با گسترش آزادی و عرصه عمومی و حوزه بحث و نقد و 

رسد، اما گوید: گرچه مشکل به نظر میکانت می 33"تواند چندگو باشد.زدودن موانع لزم، می

است،  معضل تأسيس دولت یا نظام اجتماعی عادلنه، حتی برای جامعه شياطين نيز قابل حل

از نظر برتراند راسل عدالت، عبارت است از هر چيزی که   31که دارای عقل باشند.مشروط بر این

اکثریت مردم، آن را عادلنه بدانند، یا به بيان دیگر، عدالت، نظامی است که آنچه را به تصدیق 

 11کند، به حداقل برساند.هایی برای نارضایتی مردم، فراهم میعموم، زمينه
 ایای و غیر مقایسهپنجم: عدالت مقایسه گفتار 

گردد که تعریف عدالت و تشخيص عادلنه بودن امر ای در شرایطی، اطلق میعدالت مقایسه   

به مقایسه وضعيت و شرایط امر با سایر امور، مرتبط باشد. به این ترتيب، امری عادلنه است که 

کار برد. عدالت راد، برای آن لقب عادلنه را بهبتوان در مقایسه وضعيت و شرایط فرد با سایر اف

توان از این دسته، توصيف کرد چرا که بحث از چگونگی اصول و قواعد حاکم بر می  توزیعی را

تقسيم و توزیع عادلنه امور، امکانات و مزایا، وظایف در رابطه با دیگران و استحقاقهایشان و با در 

ای، در شرایطی است که توزیع سهم به دالت غير مقایسهنظر گرفتن وضعيت و شرایط است و ع

شرایط دیگران، بستگی ندارد، بلکه مستقل از در نظر گرفتن استحقاق، شرایط و وضعيت دیگران و 

شود و نيازی به مقایسه و سنجش شرایط فرد با شرایط سایر به صرف وضعيت فرد، سنجيده می

توان عدالت در قضا و کيفردهی را از این دسته محسوب کرد چرا که در آن بدون افراد نيست. می
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19 / بخش اول:درباره عدالت و حقوق خصوصی   
 
توجه به مقایسه با دیگران و عادلنه بودن یا نبودن شرایط قضا برای دیگران، باید عدالت برای هر 

 19فرد به تنهایی و مستقل، اجرا گردد.

 عدالت مبحث چهارم: کار کرد
شود، ولی تشخيص کارکرد آن نيز در تبيين مفهوم عدالت، خود غایت حقوق محسوب می  

-عدالت، مؤثر است. متفکران حوزه عدالت، نظر واحدی در خصوص کارکرد عدالت، ارائه نداده
اند، تأکيد دارند که کارکرد عدالت، از آن جمله "باری"و  "راولز"اند. دسته اول که افرادی مانند 

 يان مردمی است که منافع همگان را در نظر دارند. فراهم نمودن بنيادی عقلنی، برای توافق م

کارکرد عدالت را ایجاد ابزارهای  "ژان ناروسن"و  "دیوید گانير"دسته دیگر همچون   

دانند تا مردمی که اصولً در پی نفع خود هستند را قادر سازد، روابط بهتری با هم می  اجتماعی

-هایی که دارند، سخن میزان دستيابی مردم به خواستهداشته باشند و بنابراین از بيشينه کردن مي
 19گویند.

کنند. به طرفی و گروه دوم، به مثابه منفعت متقابل، تلقی میگروه اول، عدالت را به مثابه بی  

دارد.  "هابز"و سنت دوم، ریشه در عقاید  "کانت "لحاظ تاریخی، سنت نخست، ریشه در عقاید

 "باری"و  "راولز"سنت سوسيال دموکراتيک ليبرال افرادی مثل  در مقابل "لک و نوزیک"سنت 
و سنت ارسطویی قرار دارد و به مسائل مربوط به عدالت فردی و به خصوص، مسائل مربوط به 

کند. عدالت، از این دیدگاه اصوًل شامل حمایت از حقوق مسلم افراد است حقوق افراد، تأکيد می

 13هایی که نا مشروع هستند، محافظت نماید.رابر مرزگذارییعنی از قلمرو تمامی افراد در ب

، هدف اصلی عدالت و مفهوم دقيق یک جامعه نيک سامان، چيزی جز "نيلسن"از نظر    

از راستگرایان ليبرال، عدالت را نوعی طفره روی،  "هایک"محافظت از مالکيت فردی نباید باشد، 

داند. و متی و دخالت در امور زندگی مردم میتلش عامدانه حکومت برای افزایش کنترل حکو

 11خواند که عامدانه قصد گمراه کردن مردم را دارد.ای میآن را واژه

 مبحث پنجم: بررسی مقایسه ای و تعامل مفهوم عدالت با مفاهیم مشابه
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