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پرتو در  يبرابر اصل هايتحلیل مفهوم و مولفه 

 1 هاي فلسفيانديشه

 * ررنوش شيرازيان

 ** حسن خسروو

 چكيده:

د برابر  برا  همه در تمام ها و ايجاعدالتيواره بدنبال مبارزه با بيبشر هم

آموزشي و غيره بوده ، مذهبي، ارتصاد ، سياسي، از جمله اجتماعي ها  زندگيزمينه

. نمايدها  بشر  كمک مياصل برابر  يکي از اصولي است كه به تحقق آرمان. است

 هت رطع تبعيض سخح به ميان آمدهدر مکاتب طلسفي و حقوري از اصل برابر  در ج

ها  طلسفي كمک به تحقق نظر  اصل برابر  بوده يکي از تاثيرات مهم انديشه. است

-نظريه. تلف رابل اعمال نموده است  مخاهديح معنا كه ايح اصل را در زمينهب، است

پردازان طلسفي مختلفي سعي نمودند كه ايح مهم را از زاويه ديد خود مورد تحليل و 

ها  اصل برابر  در اساسي مقاله بررسي مفهوم و مولفههدف . استدالل ررار دهند

. ها  طلسفي است تا نهاديح شدن آن در اسناد حقوق بشر  نمايان شودپرتو انديشه

ها  پژوهش نشان ياطته. شودتحليلي بررسي مي-ا رويکرد توصيفيموضوع پژوهش ب

شبرد ش مهمي كه در بوجود آمدن و پيواسطه نقه ها  طلسفي بدهد كه انديشهمي

نهادينه شدن اصل برابر   كننده راه برا هموار، كنندنهادها  جديد حقوري ايفا مي

 . شوندبشر  محسوب ميها  حقوري و اسناد حقوق در نظام
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. شودايتي و در نهايت اعتراض اطراد ميتبعيض از هر نوعي كه باشد باعث ايجاد نارض

ها ها و نابرابر با وضع روانيح و مقررات از تبعيضكنند ميها  حقوري سعي نظام

برابر  در ، يتيبرابر  جنس، برابر  مذهبي، ها  شغليبرابر  در مورعيت. بکاهند

استفاده و بهره مند  از خدمات عمومي از مهمتريح دغدغه ها  حقوردانان و 

اهميت و ضرورت پژوهش ايح است كه بشر همواره . رانونگذاران در هر جامعه ا  است

وعي برا  رطع آنها نموده ها  متنگرطتار رطتارها  نابرابر و تبعيض آميز بوده و تالش

د منصفانه و محور و اصول و و رواعها  حقوري عدالتبه نظامشک با توسل بي. است

يکي از . استها  زياد  نمودهشها  ناروا تالبشر جهت رطع تبعيض، محورحق

ها  مهم ايح مقاله بررسي تاثير  است كه مکاتب طلسفي در نهادينه شدن ويژگي

را  اهميت است دا ٢شناخت مکاتب مختلف، لذا. اصل برابر  در جوامع مختلف دارند

تواند جنبه سبت به اصل برابر  داشته ميكه هر مکتب چه ديدگاه طکر  ن و ايح

 . مهم ديگر ايح تحقيق باشد

ها عبارتند از: تريح آنكند كه از مهمق حاضر اهداف مختلفي را دنبال ميتحقي

واكاو  مولفه ها  اصل  -٢بررسي اصل برابر  در مکاتب طلسفي باستان و مدرن -1

 . بررسي گستره و رلمرو اصل برابر  -3برابر  

شود: تا چه الذكر پرسشي اساسي مطرح ميا  ضرورت و اهداف طوقدر راست

اسناد  ها  حقوري ونهادينه كردن اصل برابر  در نظامها  طلسفي در ميزان انديشه

م گويي طرض بر ايح است كه هر كدااند؟ در مقام پاسخجهاني حقوق بشر موثر بوده

توجيه و ، بنيادها  نظر  خود در مقام تبييح ناسب بااز مکاتب طکر  بشر  مت

 . اندنسبتا مشابه و بعضا متفاوت بوده نهاديح نمودن اصل برابر  با محتوا و رلمرو

طته است كه در موضوع مورد پژوهش چندان مورد تحقيق و بررسي ررار نگر

ر نهادينه نمودن ايح اصل تب طلسفي دگذار  مکاشود تا به تاثيرايح مقاله تالش مي

در ايح راستا موضوع با . ها  حقوري و اسناد حقوق بشر  پرداخته شوددر نظام

 . رديگميتحليلي مورد واكاو  ررار -رويکرد  توصيفي

كه پيش . مقاله مشتمل بر يک مقدمه و چهار بخش اصلي و نتيجه گير  است

در بند دوم مباني طلسفي و ، شودرداخته ميهيم و تاريخچه مربويه پاز مقدمه به مفا

-ها  آن بررسي ميدر بند سوم مولفه. ررار مي گيرد طکر  اصل برابر  مورد توجه

صل ها  طلسفي بر نهادينه شدن اا  كه انديشهگذار بند چهارم به نحوه تاثير. گردد

 . پردازيماند ميبرابر  داشته
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 مفاهيم -1

نماييم تا كه از عنوان آن پيدا است سعي مي ونههمانگ، در ايح بخش از مقاله

پردازيم و در اييم سپس به مبحث مکاتب حقوري مي  را تبييح نماصل برابر مفهوم

 . نماييما  در ايح خصوص ارائه مينهايت تاريخچه

 اصل برابرو-1-1

، نژاد نظير خويش طرد  ها ويژگي از طارغ شهروندان كه معناست بديح برابر 

برابر  . گيرند ررار واحد حقوري نظام سيطره تحت اجتماعي يبقه يا مذهب ،جنسيت

، همدوشي، ييهمورا، تساو ، همسنگي، وزنيهم، تقابل، بودن در لغت به معنا  برابر

، منظور از برابر  3. بودن آمده است معادل، بودن مطابق، تطابق، رديفيهم، همساني

ر  است كه ايح برابر  در مقابل تبعيض ررار بودن حقوق و تکاليف اطراد بش مساو 

 . دارد

 ها  اوليه انسان از ديرخواهي يک انديشه بسيار كهح و يکي از مالزمبرابر 

آميز زمان بود و يبيعي است كه همواره به عنوان بدلي در برابر نابرابر  خشونت

تي نظير ها  متفاوا  است و در حوزهبرابر  مفهوم پيچيده 4. مطرح بوده است

. تواند مد نظر باشدمي 5«جنسي و نژاد ، اجتماعي، سياسي، حقوري، برابر  اخالري»

خود ذات مفهوم برابر  است؛ يعني ، شوداما آنچه در ايح رسمت مورد بحث وارع مي

تمام موجودات بشر  از ارزش ذاتي برابر برخوردار هستند ، به عبارتي. برابر  ارزشي

اتي برتر از ديگر  نيست و همچنيح در اتخاذ تصميمات هيچ شخصي به صورت ذ»و 

 6. «جمعي بايد خير عمومي با مناطع هر شخص به يور برابر مورد توجه ررار گيرد

نفسه يعني انسان طي. ناشي از اصل كرامت ذاتي و  است، چنيح شأن برابر  انسان

رع حرمت و كرامت در خود غايت است و نبايد وسيله و ابزار ديگران وارع شود و در وا

برابر  . كند كه بطور ارزشي شخص را بر شخص ديگر برتر  نبخشيمانساني حکم مي

                                                                                                     
 . 13٨1، انتشارات اميركبير، ررهنگ معينمعيح، محمد،  3
، 13٨٠، طرورديح 4، شماره نشريه آرتاب، «برابر  خواهي، پيشينه و وارعيت آن»عباديان، محمد،  4

 5٨ص 
5 Nagel, Thomas, Equality; Readings in Social and Political Philosophy, 

Edited by: Robert M. Stewart, (Oxford: Oxford University Press, 1996), p. 
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، رصلنامه مطالعات راهبردو، ترجمه داوود غراياق زند ، «برابر  در برابر نابرابر »دال، رابرت،  6

 ٧٨، ص 13٨3سال ششم، شماره اول، بهار 
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ها  حقوق بشر  ررار به عنوان يک ارزش انساني مورد تأكيد اكثر معاهدات و اعالميه

ميثاق حقوق  ٢5و  ٢4، ٢٢، ٢٠، (1)14، (1)4، 3، (1) ٢مثل مواد . گرطته است

ها بر رعايت اصل رطتار برابر و بدون در نظر ( به تعهد دولت1)٢ماده ، مدني و سياسي

ها  ها را متعهد به تضميح حقدولت 3نمايد و ماده اشاره مي، داشتح هر نوع تبعيض

ها نمايد و ساير مواد به نحو  به اصل برابر  انسانبرابر برا  همه زنان و مردان مي

  ٧. انداشاره نموده

برابر  در ايح . و كليد  حقوق بشر مدرن است حناديها  بيبرابر  از ارزش

اطراد در برابر رانون و حمايت يکسان رانون از همگان  ديدگاه به معنا  تساو  همه

صورت رسمي و كتبي بعد از جنگ جهاني دوم وارد  ايح مفهوم با ارزش به. است

ردار شد كه ا  برخوالعادهادبيات معاصر حقوق بشر شد و از اهميت و ارزش خارق

منشور سازمان ملل متحد  3بار ايح مفهوم با ارزش در مقدمه و بند  برا  نخستيح

دانان را ذكر شد و پس از آن وارد ادبيات حقوق بشر شد و نگاه انديشمندان و حقوق

المللي بارها مورد تأكيد و احترام طوف كرد و در اسناد و منابع معتبر بيحعبه خود م

، جهاني حقوق بشر خصوص اعالميه المللي بهمنابع و اسناد بيحاكثر . ررار گرطت

. كندشدت آن را نهي و نکوهش مي تبعيض را يک عمل و رطتار غيرانساني دانسته و به

تمام اطراد بشر آزاد به دنيا آمده و از لحاظ حيثيت و كرامت »گويد   اول ميدر ماده

ديگر باشند و بايد نسبت به يکدان ميهمه دارا  عقل و وج. و حقوق با هم برابرند

اصل بنياد  كه ستون طقرات حقوق  در ايح ماده به سه« با روح برادر  رطتار كنند

به نظر . برابر  و برادر  اشاره و تأكيد شده است، آزاد ، دهدبشر را تشکيل مي

طوق  رسد تمام حقوق انساني مبتني بر هميح سه اصل محور  است كه در مادهمي

« .   برادرانه رطتار كنندديگر با روحيهبايد با يک»اگر چه عبارت . اشاره شده بود

از ، نه يک اصل رانوني،   اخالري داردبيشتر شبيه نصيحت و پند است كه جنبه

كند   روح برادر  نيز در ايح ماده ابهام دارد و برا  ما مشخص نميسو  ديگر كلمه

ديگر معموالً دونوع ها با همشود چون انسانل ميكه كدام نوع رطتار آدمي را شام

ديگر ناسازگار ها با همديگر رطتار سازگار دارند يا رطتار  آنيا باهم، رطتار  دارند

 . است

تواند بدون هركس مي»دارد گونه بيان ميدوم هميح اعالميه نيز ايح در ماده

  سياسي و عقيده، مذهب، نزبا، جنس، رنگ، خصوصاً از حيث نژاد، گونه تمايزهيچ

                                                                                                     
٧ Davidson, Scott, “Equality and Non-Discrimination”, Defining Civil and 

Political Rights, (England: Ashgate Publication, 2004), p. 161.  
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والدت يا هرمورعيت ديگر ، ثروت، وضع اجتماعي، چنيح مليت   ديگر و همهرعقيده

مند   حاضر ذكر شده است بهرههايي كه در اعالميه  آزاد از تمام حقوق و كليه

 1بند ، ٢  المللي حقوق مدني و سياسي و در مادهچنيح در ميثاق بيحهم. «شود

شده در شوند كه حقوق شناختهها  يرف ايح ميثاق متعهد ميدولت»ارد دبيان مي

شان بدون تمايز   اطراد مقيم در رلمرو و تابع حاكميت  كليهايح ميثاق را در باره

 . «محترم شمرده و تضميح بکنند. . . و جنس، رنگ، از ربيل نژاد

ا كه تک تک اطراد ديح معنبدموكراسي است؛  ها  نظامبرابر  از اركان و پايه

. عيض رائل شودبايد در برابر رانون يکسان بوده و نبايد نسبت شخص يا اشخاصي تب

، اصل برابر  مطابق. محق باشندوضع روانيح دولتي يا نقد آنهنا  حتي اشخاص بايد در

بايد به تمامي اعضا  جامعه طرصنت كناطي داده شنود تنا در عرصنه هنا  مختلنف 

يبنق . خواهند دخالت كنندبه ميزاني كه مي، آموزشي و پرورشي ،ارتصاد ، سياسي

، هيچ كس برديگر  حقي ندارد دارا  ارزش يکساني بوده و هاهمه انسان، اينح اصنل

بلکه بايد ، حکومت نه تنها به مناطع مردم. داشته باشد مگر آنکه او ننيز حقني برعهده

  ٨.نهدينور برابنر ارج  به نظرات آنان نيز به

با ايح حال  9.خود بيان كننده مفهوم تفاوت استتبعيض در معنا  متداول 

هايي است كه مربوز به طالح طني عمدتا بيان كننده تفاوتتبعيض به عنوان يک اص

بر  اغلب به عنوان پاسخ به روانيح برا. باشدتار يا اثر نامساعد و نامناسب ميرط

د از يريق تبعيض ها  مبتني بر شوند كه اطراها  نامساعد  توجيه ميوضعيت

داشتح يک ويژگي خاص يا عضويت در يک گروه دارا  خصيصه خاص از آن رنج مي 

تواند خود را در اشکال بسيار زياد  نشان دهد از جمله چنيح تبعيضي مي 1٠. برند

آزار و اذيت يا سركشي ، تحريک به تبعيض، تبعيض غيرمستقيم، تبعيض مستقيم

ها  طاحش سيستماتيک يا پيگرد ررباني كردن و محروميتيعمه و ، ها  كار 

اف و هماهنگي و توازن ميان اگرچه يک عصر ياليي انص. رانوني يک طرد بيگانه

                                                                                                     
، ٨٨13چ پنجم، ، ترجمه شهرام نقش تبريز ، انتشارات رقنوس، دمويراسي چيستبنتام، ديويد،  ٨

 19ص 
 "تبعيض"دارد كه مي برا  مثال، ايح تعريف در طرهنگ لغت كولينز گنجانده شده است كه بيان 9

رطتار ناعادالنه يک شخص، گروه رومي، ارليتي و غيره كه بر اساس تعصب استوار  -1"عبارت است از 

  "ها  كوچک . رابليت ديدن تماييزات و تفاوت 3درك كم از سليقه؛  -٢است؛
1٠ Moreau, S. "What is Discrimination?", Draft Paper, Colloquium in Legal, 

Political and Social Philosophy, New York University, Fall 2006, available 

at, http://www. lawnyu. edu/ clppt/program2006/ readings/ 

Discrimination. p.  

http://www.lawnyu.edu/
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تبعيض به ، شود كه ربل از شروع تاريخ مکتوب وجود داشته استتصور مي، هاانسان

نايق مختلف جهان عنوان رطتار نابرابر تجربه انساني را در سراسر تاريخ و در ميان م

امروزه تمام اطراد در يک محيط طرهنگي و اجتماعي شکل گرطته . تعريف كرده است

روابط اجتماعي مدرن . كنندال و در حال ظهور تبعيض زندگي ميح، توسط گذشته

اند و وضعيتي كه بتوان برا  بروز انصاف و توازن نرسيده هنوز به آن وضعيت كاطي

اطراد را بدون طعاليت ها  تهديد  و اجبار  تضميح  عدم تبعيض در برابر حقوق

مورد مربوز به هنجارها  رابل اجرا  حقوري برابر  برا  التيام ، در ايح راستا. كرد

 . به خوبي ايجاد شده است، تبعيض روزانه ايجاد شده توسط جامعه

  اصل برابرو در بستر تاريخي:-1-2

ا در ررن چهارم ميالد  مورد توجه هبار توسط آتنياصل برابر  نخستيح مفهوم

ابر  را متصور نمود كه اطاليون دو شکل از بر، از ايح رو. ررار گرطت و استفاده گرديد

 در دو شنکل برابر  هندسي موجود سلسله مراتب ينبيعيبند  بر اساس ايح تقسيم

 ياسينخستيح بار مفهوم برابر  س ارسطو نيز برا . گرديدمطرح  و برابر  حنسابي

مفهوم ، متقابل حقوق و نظام اجنتماعي يوركلي در چارچوب رابطهاما به. به كار برد را

و تعامل رواعد حقوري با آن نظام و مفهوم شخصي آن  به نظام اجتماعي عنيني آن

به بيان . گردديعني شهروندان باز مي، به تعامل رواعد حقوري يا عامالن اجتماعي

را  اجنتماعي ها  حقوري كه نظامگرايي پارادايما از عينيتديگر در ايح تعاريف م

كننده رواعد كه شهروندان در آن تعييح كند بنه تعامل شخصي ايحتنعييح مي

، سپس در حقوق رم 11.توانند در كار حکومت شركت نمايندمي. رسيممي، هستند

مشاركت سياسي اشاره اينکه به مفهوم  بدون، آمد رانون بنه وجود برابر  در مقابل

 1٢. شود

اصل  1٧٨9 سال اعالميه حقوق بشر و شهروند، از انقالب كبير طرانسهپس 

ها در انسان، ايح ماده بر اساس، خود گنجاند و به آن پرداخت 1 ماده در برابر  را

البته بايد متذكر شد كه با گذشت زمان و در . هستندآزاد و برابر  مند  از حقوقبهره

جديد بخاير تحوالتي كه در جوامع بشر  رخ داد برابر  نيز دچار تغيير و  ررون

 . تحول شد و عالوه بر ابعاد گذشته ابعاد نو ديگر  نيز به خود گرطت

محسوب  "برابر "گير  در تحقق و شکلتوان گامي بسيار مهم ايح امر را مي
                                                                                                     
11 Raynaud, R. , Dictionnaire de Philosophie Politique, Paris, P. U. F. , 

2003, p. 212.  
1٢ Raynaud, R. , Dictionnaire d’Ethique et de Philosophie Morale, 3e ed. 

, Paris, P. U. F. , 2001, p. 509.  



 يها  طلسفپرتو انديشهدر   برابر اصل تحليل مفهوم و مولفه ها  

 

 

35 

 

مي وابسته و مربوز به توان درياطت كه برابر  و تفاوت مفاهيمي، با كمي درت. نمود

ويژه ولي مشکل اساسي و به. هردو  آنها را پاس بدارد بايد جامعه يکديگر هستند و

 درياطتح معيارها  منناسب برا  ارزيابي، خواهيم ديد چنانکه، حقوري رواعد در اعمال

 13.است

اما عمدتا ، ها  مختلفي در خصوص اصل برابر  وجود داردديدگاه

برابر  برا  اطراد جامعه حق مطلق اصل  معتقدند كه ن و اننديشمنداننظراصناحب

به لحاظ نظر  اصل برابر  يبيعي ، منکتب حقوق يبيعي يرطداران. و يبيعي است

به  را ها مننتقل كرده و آنپادشاهان و دولت المللي و ميانها را به سطح بيحانسان

، بنابرايح. اندسنياسي مستقل وصف نموده جنوامع رطنتار ها  حقوري بنا بنرابر روش

در اينجا مقتضي است كه نگاهي به ديدگاه طالسفه و انديشمندان در خصوص اصل 

 . برابر  داشته باشيم تا بتوانيم به درك بهتر  از ايح اصل مهم در گستره تاريخ برسيم

 هاو رلسفياصل برابرو در بستر انديشه -2

يان برابر  و عدم تبعيض يک استنباز وجود به خوبي شناخته شده است كه م

هايي كه آن را تبديل معنا  برابر  و ويژگي، با ايح حال برا  درك ايح رابطه 14.دارد

برابر  هم . كند بايد بررسي شوداخالري و رانوني مي، جامع، به يک اصل پيشرونده

يک مفهوم  برابر  به عنوان. ماندمومي و هم حقوري يک معما باري ميدر طلسفه ع

با ايح حال ييفي از نظرات مختلف در رابطه با  15.انه توصيف شده استساده خائن

ايده ، عالوه بر ايح در گفتمان عمومي. رلمرو و كاربرد عملي برابر  وجود دارد، معنا

دكتريح حقوري ، علم بديع سياسي، طلسفه اخالري. برابر  و حاضر در همه جا است

وزانه همگي از مفاهيم مختلفي از برابر  استفاده مي كنند و همچنيح استفاده رايج ر

چنيح مناطعي منجر به برابر  . كه هم مناطع متضاد و هم مکمل را برآورده مي كند

 . مي دهند مي شوند و بسيار  از اشکال هنجار  و مثبت آن را نشان

 هرگونه تالشي برا  تعييح ريشه مفهومي برابر  بايد با يک مالحظه عملگرا

نگر از مفهوم جامع توان يک ديد كلذهح انجام شود و اصطالحا ايح كه آيا ميدر 

                                                                                                     
13 Ibid.  
14 Grant, Evadre. "Dignity and Equality", Human Rights Law Review, Vol. 

7, No. 2, 2007, p. 300.  
15 Holtmaat, Rikki. "The Concept of Discrimination", Academy of 

European Law Conference Paper, 2004, p. 2, available at:http://www. 

eraint/web/en/resources/5_1095_2953file_en. 4193. pdf.  



 1396بهار و تابستان  /چهاردهمدوطصلنامه حقوق اساسي/ سال 
 

 

                36 

 

كند كه هايي را مشخص مير مقابل ايح پژوهش برخي از ويژگيبرابر  ارائه كرد؟ د

مترها  يک مدل حقوري را يک ديد مناسب از برابر  شامل آن خواهد بود و پارا

وضعيت  ايح رويکرد. را با هم ادغام كند هاتواند ايح ويژگيكند كه ميترسيم مي

-تر شناخته شده برابر  را مشخص ميها  بهها  مدلخشنود  از خود و ناكفايتي

را  المللي و ملي متعدد كند كه ايالعات حقوري بيحكند و رو  چيز  تمركز مي

ناسب ابر و اثرات نامرطتار نابر، ايح پژوهش ابتدا مختصرا ايده تبعيض 16.دهدبه ما مي

خواه را در تفاده از اخالريات اجتماعي مترريكند و منطقي از اسرا بررسي مي

 .نمايدها  رانونگذار  داخلي ارائه ميچارچوب

ايده برابر  در  طور كه در باال گفته شد ايح بخش به دنبال تعييح مفهومهمان

-  ميابر توصيف چيز  است كه برابرها  طلسفي كنوني و تاريخي در برچارچوب

كنند ما  مباحث طلسفي است كه توصيف ميبنابرايح ايح بخش راهن. بودبايست مي

-ه است و به يور مختصر ارزيابي ميشدچگونه در تفکر تاريخي نگريسته ميبرابر  

ها  مشخصي را تعريف كرد كه بتواند مسير ارزشمند  را توان آيا ويژگيكند كه مي

 . ارائه كند يا خير برا  هنجارها  حقوري مدرن برابر 

 مكتب ينفسيوس: -2-1

ها  ها و نابرابر كنفسيوس اغلب مسئول ارتقا  تفاوتطلسفه اجتماعي 

حمايت ايح مکتب از تبعيض حقوق و امتيازات بر ، برا  ايمينان. اجتماعي است

برابر  ، اساس تفاوت اجتماعي بيان مي كند كه با استانداردها  مدرن غربي برابر 

ها  كنفسيوس آموزه، با ايح حال از لحاظ تاريخي. كنفسيوس مغايرت دارددر مکتب 

كنند كه طلسفه مداطعان مکتب مدرن اعتراف مي. اهميت زياد  برا  ايده برابر  دارد

مفاهيم  كنفسيوس مغاير با خود ايده برابر  نيست بلکه در مقابل منحصرا مغاير با

كند كه بينش ن مثال نوييح استدالل ميبه عنوا 1٧.باشداصلي مشخصي از برابر  مي

گيرد و كه از مرامنامه ماركسيست نشات مياستاندارد برابر  امروزه بينشي است 

 .گيردرض مسئوليت غيرعملي بودن ررار ميبنابرايح در مع

بايد نابرابر  در ، بايست نتايج و پيامدها  برابر  وجود داشته باشداگر مي

ها به صورت برابر  توزيع شوند اگر منابع و طرصت، اشدتوزيع منابع وجود داشته ب

                                                                                                     
برا  مثال، حقوق بشر بيح الملل در كنوانسيون ها و اعالميه ها  سازمان ملل گنجانده شده است  16

 چنيح در حقوق كشورهايي مانند بريتانيا، آمريکا، كانادا، آطريقا  جنوبي يا ايرلند. و هم
1٧ Nuyen, A. T. "Confucianism and the Idea of Equality", Asian 

Philosophy, Vol. 11, No. 2, 2001, p. 61-71.  
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بايست در رطاه و اگر مي، كنندتر از ديگران از آنها استفاده ميبرخي از آنها به

بند  ترجيحات رتبه بايست يک نابرابر  درشبختي برابر  وجود داشته باشد ميخو

 1٨.وجود داشته باشد

نوييح با توجه به عقيده ، متعدد  داردها  بسيار با توصيف ايح كه برابر  جنبه

در حوزه برابر  عمود   19.شودقي و برابر  عمود  تمايز رائل ميخود ميان برابر  اط

بنابرايح برابر  . است كه كمک و مساعدت كنفسيوس به ايده برابر  را در آن ررار داد

اطراد  كه كند كه از برابر  تناسب دارد كه بيان ميعمود  كنفسيوس با ايح ايده 

ايح مفهوم ارتباز در ايح راستا  شود.صورت نابرابر  با آنها رطتار مي نابرابر هستند به

 .گرايي يوناني داردنزديکي با صورت

 يونانيان -2-2

ايده برابر  يک اصل مهم در درك جامعه دموكراتيکي است كه ، برا  يونانيان

ان مثال توسيديدز يک تفسير وبه عن ٢٠.ارتباز نزديکي با مفاهيم ررن بيستم دارد

كند كه در آن هايي تنظيم ميز ايده برابر  از يريق توصيف روشخواهانه را امترري

 رانون بايد در يک دموكراسي طعاليت كند:

بر را برا  همه با ها عدالتي برابينيم كه آنر ما به رانون نگاهي بيندازيم مياگ

، اگر در رابطه با جايگاه اجتماعي. كنندها  خصوصي خود ارائه ميتوجه به تفاوت

. پيشرطت در زندگي عمومي به معنا  شهرت و اعتبار برا  يرطيت و گنجايش باشد

دوباره . ها  طرد  را ندارندها و خصيصهبند  اجازه مداخله با ويژگيمالحظات يبقه

، برآيد اگر مرد  بتواند از عهده شرايط -كندكه طقر راهي برا  ظهور پيدا نمي ايح

  ٢1.تواند مانع از او شودابهام شرايط نمي

كند كه برابر  يک عامل ذاتي برا  ارائه شده توسط توسيديدز بيان ميمفهوم 

هر مفهومي از عدالت اجتماعي است كه كه در آن نظم دموكراتيک در آن الزامي 

                                                                                                     
1٨ Ibid, p. 67.  
19 Horizontal equality, Nuyen states, is when equals are treated equally, 

vertical equality is where those deemed unequal are treated unequally 

Horizontal equality, Nuyen states, is when equals are treated equally, 

vertical equality is where those deemed unequal are treated unequally 
٢٠ Abernethy, George. "Introduction", Introduction to the Idea of Equality: 

an Anthology, John Knox Press, 1959, p. 98.  
٢1 Thucydides. "History of the Peloponnesian War", excerpt in Abernethy, 

George. "Introduction to the Idea of Equality: an Anthology", John Knox 

Press, 1959, p. 38.  
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ا يک هنجار ب اما آيا ايده برابر  و در نظر گرطتح آن در رانون به صورت بيهوده. است

ي مخالف را در هايها  جمهور  پالتو كه استداللخورد؟ نوشتهمذكر گونه پيوند مي

كند كه مفهوم برابر  با توجه به مردان بيان مي، كندها ارائه ميمورد برابر  جنسيت

ز ميان مردان و زنان را پالتو تماي، در ايح داستان ٢٢.و زنان مفهومي متفاوت است

ا  نظامي هتر هستند و برا  طعاليتا  كه زنان اطراد  ضعيفه گونهكند بتوصيف مي

زنان  رسد كه اگرچه وظيفهپالتو به ايح نتيجه مي. باشندو ژيمناستيکي مناسب نمي

آنها ماهيتا متفاوت ، تواند برابر با وظيفه مردان باشددر دموكراسي گاهي اورات مي

با ايح حال . توانند اهميت پيدا كنندها ميستند و در موارع ضرور  ايح تفاوته

ه ررن بيستم و به علت متمركز شدن بر يک ردرت و ارتقا  فسموضع پالتو توسط طال

مورد انتقاد ررار ، سيستمي كه آزاد  شخصي يا حقوق طرد  كمي در آن وجود دارد

 ٢3.گرطته است

يکرد رو ٢4.گرايي بودم ارسطو از برابر  مبتني بر صورتبه يور مشابهي مفهو

ا  كه ارسطو در آن به برابر  نگريسته است در تمايز او بيح برابر  شمارشي و رويه

برا  ارسطو ايح تمايز برجسته است زيرا مفاهيم مهمي  ٢5.شودتناسبي نشان داده مي

، به ترتيب برا  ماهيت دموكراسي و عدالت دموكراتيک دارد در رابطه با مورد اول

 كند:ارسطو بيان مي

شود كه هر شهروند  بايد برابر  داشته باشد و بنابرايح در يک يگفته م

شتر است طقرا ردرت بيشتر  نسبت به ثروتمندان دارند زيرا تعداد آنها بي، دموكراسي

ز عدالت دموكراتيک ارسطو با ايح حال در ايح مفهوم ا ٢6.يابدو اراده اكثريت برتر  مي

كند و بنابرايح اثربخشي در باال وضع مي برابر  توصيف شدههايي را بر اصل محدوديت

 دهد:ها كاهش ميل يرطدار تساو  انسانآن را به عنوان يک اص

تريح شکل خود مبتني بر اصل شناخته ا دموكراسي و توده مردم در حقيقيام

                                                                                                     
٢٢ Abernethy, George. "Chapter 6, Plato", Introduction to the Idea of 

Equality: an Anthology, John Knox Press, 1959, p. 41.  
٢3 Popper, Karl. "The Spell of Plato", Volume 1 of the Open Society and its 

Enemies, Routledge & Sons: London, 1945, p. 67.  
٢4 Aristotle, 3 Ethica Nicomachea, 112-117, 1131a-1131b, Ackrill, J. L and 

Urmson J. 0. (eds. ), W. Ross translation, Oxford University Press, 1980, 

p. 80.  
 جاييکه برابر  عدد  به برابر  در تعداد يا ميزان بر مي گردد و برابر  نسبي به برابر  درصد  ٢5

٢6Abernethy, George. "Chapter 7, Aristotle", Introduction to the Idea of 

Equality: an Anthology, John Knox Press, 1959, p. 49.  
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زيرا . شده عدالت دموكراتيک هستند كه بايد به صورت برابر  مد نظر ررار گيرد

ه طقرا نبايد سهم بيشتر  در دولت نسبت به ثروتمندان داشته كند كبرابر  بيان مي

باشند و نبايد تنها اطراد حاكم باشند بلکه همه اطراد بايد به صورتي برابر و مطابق با 

بدون شک ايده كالسيک يوناني از برابر  هنوز هم برا  . تعدادشان حکمراني كنند

يژگي كه ما احساس خواهيم با ايح حال چنديح و. مفاهيم متعدد مدرن مهم است

در ايده مشترك ميان متفکران ، باشندتوصيف هرگونه تفسير مدرني مهم ميكرد در 

برابر  در جريان  ٢٧.باشدها جهانشمولي مييکي از ايح ويژگي. يونان وجود ندارد

برابر  به يور . طلسفي اصلي يونان باستان تنها برا  شهروندان يک كشور اعمال شد

ها يا اطراد  كه از زندگي سياسي يونان باستان مستثني شده   خارجيمشابهي برا

نسبت داده نشده بود و در نتيجه ايده شهروند جهاني هرگز در ايح جنبه از ، بودند

بنابرايح ما اميدواريم كه هرگونه ارزش  ٢٨.برابر  يونان باستان توسعه نياطته است

بر  نشات ها برا  تفسير مدرن براسل كالسيک يونان باستان از پريکلهنجار  از اص

 . ا  برودگرايي يا رويها  نشان بدهد كه طراتر از صورتبگيرد و خود را به گونه

 ماريس: -2-3

تاب انتقاد برنامه گوته كارل ماكس ديدگاه خود در مورد حقوق برابر را در ك

ز هر مورد ا، كنده او در آن پرچم خود را توصيف ميايح طعاليت ك. كندتبييح مي

ابر وق براز مفهوم حق، ها  خودا  خود به هر مورد مطابق با نيازهمطابق با توانايي

در ايح جا ماهيت . كندپردازان حقوق يبيعي انتقاد ميياطته توسط نظريهتوسعه

كارل ماكس . بردا  توزيع منصفانه را زير سوال ميحقوق برابر و توانايي آن برا  ارتق

ه حق برابر هنوز هم توسط كند كايح امر رو  نيرو  كار بيان ميت با بررسي اثرا

دار  و مطابق با آن هنوز يک حق سرمايهشود دار  محدود ميها  سرمايهمحدوديت

حق برابر ، از آنجايي كه اطراد از نظر ذهني يا جسمي از ديگر  برتر  دارند. است

  ماركس از ايده يبيعي يک ريشه نااميد ٢9.همان حق نابرابر برا  نيرو  كار است

ور  را به رابر  استعداد طرد  و ظرطيت بهرهحق برابر ايح است كه ايح رانون ناب

  كند:به دنبال آن ماركس بيان مي. شناسدوان يک امتياز يبيعي به رسميت ميعن

                                                                                                     
٢٧ Abernethy, George. "Chapter 7, Aristotle", Introduction to the Idea of 

Equality: an Anthology, John Knox Press, 1959, p. 49.  
٢٨ Ibid, p. 66.  
٢9 Marx, K. . "Criticism of the Gotha Program", 1875, in '"The Gotha 

Program' by Karl Marx and 'Did Marx Err?' by Daniel De Leon", National 

Executive Committee, Socialist Labor Party, New York, 1922, p. 30.  
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 3٠.حق نابرابر  زيرا تمام حق است، ررار دارد ايح در جوهر آن

تواند در سيستم و ظريفي است كه ميض دريق كننده تبعينگرش ماركس بيان

را ا  باشد كه برابر  ه نابرابر  مبتني بر يک شکل رويهدر صورتي رخ دهد كه ايد

با ايح حال ايح امر به يور كامل برا  تقاضاها  . كندبه عنوان اعمال رواعد مجسم مي

را  مشکل موجود در نظريه ماركس سوگير  و انحراف آن ب. مدرن كاطي نيست

باشد كه آنها را از ساير نيازها  اجتماعي و مي 31نيرو  كار و كاالها  ارتصاد  

طرهنگي مستثني كرده است و همچنيح تقاضاها  متعارب آن كه مفهوم آن را بر 

 . كندرابر  طرد  را بر آزاد  تحميل ميب

  هابز: 2-4

وق يبيعي توماس هابز مختصرا ديدگاه خود در مورد برابر  را در نظريه حق

 كند:ياتان تنظيم ميلو

با ، ها  جسمي و ذهنيدر توانايي، ها را با هم برابر آطريده استيبيعت انسان

تر هستند يا از ت كه گاهي اورات از نظر جسمي رو توان اطراد  را ياطايح حال مي

 با ايح حال هنگامي كه همه ايح موارد كنار هم. تر از ديگران هستندنظر ذهني سريع

ا  نان خيلي رابل توجه نيست به گونهتفاوت ميان مردان و ز، شوندگرطته ميدر نظر 

تواند مدعي هر گونه سود و منفعتي برا  خود شود كه ديگر  كه يک انسان مي

  3٢. تواند مدعي آن نباشدمي

ناپذير  كه اطراد با كند كه بر خالف ايح اجتنابديدگاه هابز از برابر  بيان مي

هايي چنيح تفاوت، ها  طيزيکي و ذهني خود با هم تفاوت دارندده استعداتوجه ب

كنور گيرتي استدالل كرده است كه مفهوم . ها نفوذ كندنبايد به نوبه خود در مزيت

بايست آزاد  م مطلق نيازمند است كه همه با ميهابز از يک جامعه كه به يک حاك

ها  مهمي برا  استدالل، جات پيدا كنيمخود را طدا كنيم تا بتوانيم در ايح جامعه ن

اصلي هابز در لوياتان به  كند كه طرضگيرتي بيان مي 33.ها  جديد برابر  داردايده

                                                                                                     
3٠ Ibid, p. 30.  

 . 19 ، صپيشيح، "ثروت و تمدن است كار منبع"ماركس بيان مي كند كه  31
3٢ Hobbes, Thomas. "Of the Natural Condition of Mankind as Concerning 

their Felicity and Misery", Chapter 13 in Leviathan, or, The Matter Forme 

and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil, London, Printed 

for Andrew Crooke, 1651, p. 80.  
33 Gearty, Connor. "Can Human Rights Deliver Real Equality?", 5th 

Annual LAG Lecture, 19 November 2007, p. 5. available at http://www. 

conorgearty. co. uk/pdfs/Legal_Action_group_GEARTY2007. pdf.  
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-مي، رسد ايح باشد كه در جا  كه همه از نظر حقوق يبيعي برابر هستندنظر مي

توانند از حقوق يبيعي برابر خود برا  انتخاب در مورد مشاركت خود در جامعه 

بز كند كه گفتمان حقوق يبيعي زمان هاعالوه بر آن او استدالل مي. استفاده كنند

كرده است كه مسير  را خواه از برابر  را ايجاد يک يرطدار تساو  انساني مترري

  34.كندن در مسير برابر  وارعي طراهم ميگذار  مدربرا  رانون

تند كه برابر  اطراد را هابز و بسيار  از طالسفه ديگر حقوق يبيعي معتقد هس

ها را با يبيعت انسان. مند ساخته استيبيعي بر اساس انسانيت آنها بهرهاز حقوق 

توان اطراد  را با ايح حال مي، ها  جسمي و ذهنيدر توانايي، هم برابر آطريده است

از ديگران  ترتر هستند يا از نظر ذهني سريعت كه گاهي اورات از نظر جسمي رو ياط

ها با هم تمام انسان، با ايح حال الك بيان كرده است كه تحت حقوق يبيعي. تندهس

ا  هر طرد  حق برابر  برا  آزاد  يبيعي خود و بدون ررار برابر هستند به گونه

دون درك هر گونه ببا ايح حال . گرطتح تحت خواسته يا اختيار هر طرد ديگر دارد

كند كه همه اطراد در همه چيز با هم يان نميالك ب، تنارض با ايده برابر  در يبيعت

 برابر هستند:

ابر  را درك كردم: سح يا توانم ايح يور تصور كنم كه تمام انواع برمح نمي

تواند ديگران ها ميكامل بودن اجزا و ويژگي. تواند به طرد تنها يک امتياز بدهدتقوا مي

د برخي را تحت كنترل ررار دهد و توانتولد مي. را باالتر از سطوح متعارف ررار دهد

يا به نفع برخي ديگر باشد و برخي را مجبور به پيرو  كردن از اطراد  كند كه 

عالوه بر  35.ها  ديگر شرايط آن را ايجاد كرده باشندگذار  يا احترامسپاس، يبيعت

 ها به صورتيكند كه تمام انسانتوماس پيح بيان مي، آن در گفتار اصلي حقوق انسان

يکي بودن جايگاه انسان خدا را به  36.شوندبا حقوق يبيعي برابر متولد مي برابر و

كند كه تنها اساس تمايز در آن بع ايح بخشندگي و سخاوت توصيف ميعنوان من

بر حقوري مبتني حقوق يبيعي گفتمان برابر  را چارچوب مبتني . جنسيت است

  اطراد در جهت بيان ايده برابر  از ا  را براها  اطزايش ياطتهكرده است كه طرصت

پردازان حقوق يبيعي با ايح حال نظريه. حقوري ارائه كرده است -يک جنبه سياسي
                                                                                                     
34 Ibid.  
35Locke, John. "The Second Treatise on Civil Government", para 54, in 

Abernethy, George. "Chapter 33, John Locke", Introduction to the Idea of 

Equality: an Anthology, John Knox Press, 1959, p. 134.  
36 Paine, Thomas. "Part the First The Rights of Man", The Rights of Man, 

1791, reprinted in Thomas Paine. Common Sense and the Rights of Man, 

London, Phoenix Press, 2000, p. 63.  
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عالوه بر آن . كنندتر از برابر  ارائه نميگرايانهبزار  برا  شناسايي يک ديد تساو ا

 ارداماترسد و ها ميگر  انسانن از برابر  تنها به مفهوم تساو مفهوم هابسيا

  3٧.گيردتحقق برابر  وارعي را در نظر نميخواهانه اجتماعي الزم برا  مترري

 يانت: -2-5

. باشدطهم و درك برابر  از ديدگاه كانت وابسته به طهم نظريه اخالري و  مي

از سه طرمول يا سه صورت امر مطلق استفاده ، اشكانت برا  بيان نظريه اخالري

ا  عمل كح كه به موجب آن در عيح حال بتواني س ضابطهتنها براسا -1»كند: مي

خواه ، يور  عمل كح كه انسان را -٢اراده كني كه آن ضابطه رانوني جهانگستر شود 

همواره غايت بداني و هرگز وسيله محض به شمار ، خواه ديگران، شخص خودت

ند خود را در هايش بتواا  عمل كح كه اراده از يريق ضابطهتنها به گونه -3نياور  

برا  اينکه يک رطتار يا دستور جنبه اخالري  3٨. «عيح حال رانونگذار جهانشمول بداند

تا وارعيت عيني و صورت خوب و پسنديده ، پيدا كند بايد ايح سه صورت را يي نمايد

اصل . كه تأكيد بر كرامت انساني و غايت بودن دارد، باالخص صورت دوم، پيدا كند

در نظر . توان از صورت دوم طرمول كانت استخراج نموديز بيشتر ميبرابر  ذاتي را ن

عني به عنوان طاعل ي. شودطقط انسان يک موجود دارا  شخصيت لحاظ مي»كانت 

زيرا انسان به عنوان شخصيت . باالتر از هر ارزشي ررار دارد، عملي–يک عقل اخالري

بلکه . ايات خاص خود نيستحتي غ، ا  برا  غايات ديگر)انسان ذاتي( صرطاً وسيله

شود؛ يعني دارا  شکوهي )ارزش مطلق نفسه ارزيابي ميخود به عنوان غايت طي

دروني( است كه به موجب آن هر موجود عارلي ديگر  در جهان ]مثالً طرشتگان[ را 

يعني وسيله ، منظور كانت از غايات بودن 39. «كندبه حرمت نهادن به خود ملزم مي

 4٠.ن و ابزار تأميح ديگران ررار نگرطتح استوارع نشدن ديگرا

پذيرش برابر  ارزشي ، نتيجه پاس داشتح ايح حرمت و غايت بودن انسان

برتر  شخص بر شخص ديگر ، چرا كه در صورت عدم پذيرش ايح اصل، ها استنانسا

                                                                                                     
3٧ Gearty, Connor, Ibid, p. 5.  

 ٢4٢، صص 13٨٢، ترجمه مسعود عليا، رقنوس، چ اول، مباني رلسفه اخالقهولمز، رابرت دال،  3٨

– ٢4٠ . 
، 1393بيد ، نقش و نگار، چ چهارم، چهر صانعي دره، ترجمه منورلسفه رضيلتكانت، ايمانوئل،  39

 . 1٠٠ص 
،  نقش و نگار، چ دوم، د يبدرهيعانر صهوچنم ترجمه ،بنياد مابعدالطبيعه اخالقكانت، ايمانوئل،  4٠

 . ٧5، ص 13٨3
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و ممکح است منشأ ابزار شدن انسان به دست ، آيدبنا به يک وضعيت خاص بوجود مي

ها به عنوان ايده برابر  انسان «نظر و عمل»كانت در مقاله .   ديگر شودهاانسان

هر عضو جامعه همسو بايد »كند: بند  مياتباع جامعه همسو را اينگونه صورت

تواند از رهگذر استحقاق دستيابي به هر حد از مراتبي را دارا باشد كه يک طرد مي

توانند بر پايه حقوق همنوعان و  نمي. محبت و اربال به دست آورد، مهارت، استعداد

به جايگاه او دست يابند و او طرزندانش را ، ويژه موروثي يا امتيازها  سلسله مراتبي

از آنجايي كه انسان بدون ، در انديشه كانت 41.«ا  نامحدود عقب نگاه دارندبه گونه

هيچ »د ندارند و دليلي برا  نابرابر  آنها وجو، آيدهيچ گونه تمايز ارزشي به دنيا مي

تواند او را به هيچ نوع رانون آورد و نميگونه نابرابر  در وضعيت رانوني او پديد نمي

مگر هنگامي كه و  همراه با ديگران به تابعيت يک ردرت ، اجبار  تسليم كند

 4٢. «آيدرانونگذار برتر درمي

قل عملي و يکي از منظر ايده پيشيني ع-فاوت نگرش دوگانه به برابر  را اگر ت

در طهم طلسفه ، در نظر نگريم -بند  برا  اجرا در جامعه همسوتديگر  از منظر صور

هوراد »رسد به نظر مي. شويمدچار مشکل مي، سياست كانت در باب برابر 

كانت در يرح موضوع برابر  به ، به زعم او، يح اطراد استانمونه يکي از  «ويليام 

. گيردرا در نظر مي «پروس»مراتبي  قاتي و سلسلهمثابه يک اصل پيشيني جامعه يب

تر در پروس نويسد: از آنجا كه او ترديد نداشته است كه درخواست برابر  بزرگاو مي

كوشد اصل پيشيني برابر  را در مي، انجامدمعاصر به مرز واژگوني ]حکومت[ مي

به يور مستقيم تهديد  جهتي ارائه كند كه نه ارتدار پادشاه موروثي و دربار اشراطي را

ها  پيشيني در طلسفه نقاد  كانت از آنجا كه اصل 43.كند و نه آن را تضعيف نمايد

 -نه جهان پديدارها-نفسه تعلق دارند ها  طياند و به جهان ذاتهمگي طراتجربي

ها  جهان پديدارها برخورد ها را در جهتي ارائه كند كه با مانعتواند آنكانت نمي

يک اصل ، اگر برابر  به مثابه ايده. خح ويليامز در اينجا متنارض استس. نکنند

مشکل ويليامز آن است ، بند  آن بر پايه تجربه ناممکح استصورت، پيشيني است

ها  كه كه با عدم تفکيک ميان برابر  از منظر ايده پيشيني و برابر  از منظر آموزه

نفسه را با جهان ها  طيجهان ذات، دتواند در حال حاضر در جامعه همسو اجرا شومي

                                                                                                     
41 . Riss, Hans (ed), Kant; Polical Writing, Cambridge: Cambridge 

University Press. 1997, p. 76.  
4٢ . Ibid, p. 75.  

 . 43، ص 13٨4نگاه معاصر، ، رلسفه سياسي يانت، محمود ، سيد علي 43
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، گذاردنفسه بر جهان پديدارها تأثير ميها  طيجهان ذات. آميزدپديدارها به هم مي

 44.توانند با هم يگانه شوندايح دو جهان نمي. پذيرداما از آن تأثير نمي

 رال : -2-6

ميان دو تفکر جان رالز از جمله انديشمنداني بوده كه توانست با ررار گرطتح در 

دهنده ايح ريز  نمايد كه آشتيايي را از عدالت پايهه تئور، ليبرالي و سوسياليستي

. كندرالز در تبييح نظريه عدالت خود از دو اصل بنياديح استفاده مي. دو تفکر باشد

نظريه عدالت و  از دو اصل بنياديح تشکيل شده است كه عبارتند از: ، به عبارتي

ها  بنياديح برابر همچون ساير ز يک حق برابر نسبت به آزاد هر شخصي ا -1»

ها  ارتصاد  و اجتماعي با دو شرز مورد پذيرش نابرابر  -٢. دار استراطراد برخو

، حداكثر معيشت و مناطع كم درآمدتريح و طقرا تأميح شود و ثانياً، است: اول اينکه

ها و مناصب دست پيدا ورعيتنند آزادانه به مبتوا، همه اطراد تحت شرايط برابر

حجاب »از يک وضعيت اوليه به نام ، جان رالز برا  رسيدن به اصل برابر  45.«كنند

اصالت »بحث خود را بر مبنا  »و  ، از ايح رو 4٧.كنداستفاده مي 46«خبروبي

در وضعيت ، داند كه ايح اطراددهد و جامعه را متشکل از اطراد  ميررار مي «ررد

كه پس ، برندبه سر مي «حجاب جهل»در يک ، بل از تأسيس جامعهر، يبيعي خود

رراردادها و ، در مورعيت برابر، از اينکه آزادانه در كنار يکديگر ررار گرطتند

، خواهانهبر مبنا  روحية عدالت، ها  ضرور  و متقابلستدها  خود را با گذشتدادو

 4٨.ورزندمبادرت مي به تشکيل جامعه، سازند و در وضعيت منصفانهمنعقد مي

وضعيت »طرض اوليه و مقدم ، نقطه اتکا  استدالل رالز برا  ارائه تئور  عدالت

حال آنکه وضعيت مورد نظر رالز به هيچ رو يک مورعيت ». است« طبيعي يا نخستين

بلکه يک وضعيت طرضي است كه به گمان رالز ، زماني و تاريخي خاص نيست

                                                                                                     
 . ٢43همان، ص  44

45 . Rawls, John, “A Kantian Conception of Equality”, Equality; Readings 

in Social and Political Philosophy, Edited by: Robert M. Stewart, 

(Oxford: Oxford University Press, 1996. p. 213.  
46 . Viel of ignorance.  

 . 4٢، ص 13٨3رقنوس، چ اول،  ،، ترجمه عرطان ثابتيعدالت به مثابه انصافرالز، جان،  4٧
-4٠، صص 13٨1انتشارات سمت، چ سوم،  ،هاو سياسي در قرن بيستمانديشهرادر ، حاتم،  4٨

، ص 1391ميزان، چ دوم،  ،حقوق بشر و آزاديهاو اساسي، به نقل از، هاشمي، سيد محمد، 39

٨٠ . 
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در  49.«نهدتخاب و گزينش اصول عدالت در اختيار ميتريح شرايط را برا  انمنصفانه

برند ا  هستند و در شرايطي به سر مياطراد دارا  خصوصيات ويژه، ايح وضعيت اوليه

در ايح . يلبي طرد  اتخاذ نمايندتوانند تصميمي شخصي و از رو  نفعكه نمي

عي و توزيع شرايط برا  داور  درباره اصول و معيارها  اساسي نظم اجتما، وضعيت

كامالً منصفانه است و تواطق حاصل شده در ايح وضعيت ، حقوق و وظايف و مواهب

گير  و گزينش ا  برا  تصميمزيرا طرضيه، حق و عادالنه است، هر چه باشد

داند كه بشر امروز  با از آنجايي كه رالز مي 5٠.وجود ندارد، جانبدارانه و تبعيض

تواند به درك ها  مختلف نميها و سنتبينش، اتاعتقاد، هاداشتح تنوعي از ايده

اطراد موجود در »كشاند كه لذا و  را به ايح سمت مي، مشتركي از عدالت برسد

وضعيت طرضي را در شرايطي ررار دهد كه نسبت به همه عواملي كه به نوعي مانع 

زمينه  خبر باشند تاغاطل و بي، شوندحصول تواطق و اشتراك درباره اصول عدالت مي

بديح ترتيب او اطراد وضع نخستيح را . حصول تواطق و گزينش آن اصول طراهم آيد

ايالعي دو كاركرد پرده غفلت و بي. كندتصور مي« اطالعيپرده بي»محصور در 

امکان حصول تواطق و اشتراك نظر درباره اصول عدالت را ، اصلي دارد: نخست آن كه

ط داور  درباره محتوا  عدالت اجتماعي را كاماًل شراي، آورد و ديگر آن كهطراهم مي

زمينه گزينش جانبدارانه و پيرو  از مناطع طرد  و ، زيرا ايح غفلت. كندمنصفانه مي

 51.«كنداهداف شخصي را به كلي سلب مي

است كه اطراد از وضعيت همديگر هيچ  «اطالعيپرده بي»ايح ، بر ايح اساس

توانند با يک تواطق دست به داور  لذا مي، هستند ايالعي ندارند و صرطاً يک انسان

حجاب . گيردمنصفانه و انتخاب بزنند و ايح انتخاب در پشت حجاب جهل صورت مي

ايح وضعيت جهل آن چيز  است ، پوشاندجهل كه نفع شخصي را كنار نهاده و مي

الت بر اساس اصل اول عد 5٢.كندتوصيف مي «وضعيت اوليه قرارداد»كه رالز آن را 

، توان عنوان نمود كه اطراد از حيث ذاتي و ارزشي با هم برابر هستندكه مي، رالز است

ها  برابر برخوردارند و همانطور باشند و همگي از آزاد چون در يک وضعيت اوليه مي

                                                                                                     
، ص 13٨6بوستان كتاب،  ،از نظريه عدالت تا ليبراليسم سياسي؛ جان رال واعظي، احمد،  49

1٠3 . 
 . 1٠4همان، ص  5٠
 . 1٠6همان، ص  51
قوق نامه كارشناسي ارشد رشته حپايانجان رال ،  حقوق بشر در نظريه عدالتكارگزار ، جواد،  5٢

 . 43، ص 13٨٢عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، 
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به سر  «خبروپرده غفلت و بي»كه عنوان شد در وضعيت اوليه اطراد در پس يک 

ايالع هستند و اطراد اعي و جايگاه خود در اجتماع بيبرند كه از وضعيت اجتممي

ها  شخصي و ها و وضعيتخصلت، هايتواناي، بدون در نظر گرطتح تمام استعدادها

لذا هيچ دليل يا امتياز  برا  برتر انگاشتح طرد  بر طرد ، اجتماعي مدنظر ررار گيرند

 .ديگر وجود ندارد

مفهوم اصل برابر  در  يجه گرطت كهتوان نتها  طلسفي ميبا بررسي انديشه

 راهيابي برابر  به حوزهبه نحو  كه ، گذر زمان دچار تحوالت و تغييرات شده است

. نمود برا  آن به خود جلب توجه انديشمندان را برا  يراحي منباني الزم، حقوق

ا ها ربرابر  طرصت هايک. توجيه نمود در چارچوب عدالت اجتماعي را برابر  يکره

  53. دانستمي ضرور  هاانسان ها  بيحدر عيح رعايت تفاوت

البته بايد ذكر شود كه در اعمال برابر  در مقابل رانون امر  بسيار دشوار و 

يلبد و نبايد در همه موارد چرا كه ارتضائات اطراد و جوامع چنيح مي. پيچيده است

ان برخورد شود در حالي كه از انتظار داشت كه در برابر رانون با اطراد بصورت يکس

برا  مثال در . زن يا مرد بودن و غيره غفلت نماييم، ها  آن مانند كودكيويژگي

تي متفاوت اابد مجازيرانون مجازات اسالمي برا  جرايمي كه توسط ايفال ارتکاب مي

 . گيرنداز طرد بزرگسالي كه همان جرم را مرتکب شده است در نظر مي

توان گفت كه برابر  مي، از اهميت اصل برابر  به ميان آمد بر اساس آنچه كه

. شودابعاد زندگي بشر را شامل مي مطقط در بعد سياسي خود وجود ندارد بلکه تما

منيان  از. دهدمني تشکيل آن را عميق با دموكراسي دارد و شالوده ا رابطه ايح اصل

 مه بنه جنوهر ننظر  دموكراسيبرابر  از ه، برابر  و برادر ، سنه آرمان آزاد 

و شايد كمتر از نفي ، كمتر آشکار، اگر نفي برابر  كمتر محسوس. است ترنزديک

با برابر   تنها پس شايد. تر  داردزيان عميق برا  دموكراسي، آزاد  دردناك باشد

الملل در حوزه بيح 54.دموكراسي تحقق ياطته است، توان بناور داشنتاست كه مني

اند تا در روابط پردازان حقوري سعي نمودهعصر حاضر انديشمندان و نظريه در، زني

ها  ديگر نيز همانند ا وارد و نهادينه كنند و با دولتبرابر  ر ها اصلبيح دولت

گر چه در عمل خالف ايح امر ، اشخاص در روانيح داخلي بصورت برابر رطتار شود

 . است

                                                                                                     
53 Hayek, F. , Driot, Legislation et Liberte, V. 2, Le Mirage de la Justice 

Sociale, 2e ed, Paris, P. U. F. , 1986, p. 61.  
 . 39٨، ص 13٧3، انتشارات خوارزمي ،، ترجمه طريبرز مجيد دمويراسيكوهح، كارل،  54
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در كشورها  جهان جهت جلوگير  از  روانيح مختلفي، در اوضاع كنوني

-دهنده حركت رو به جلو  رانونل اصل برابر وضع شده است كه نشانتبعيض و اعما

ا  بيشتر درك به يور طزاينده، الارل در تئور ، گذار  است و اهميت اصلي برابر 

 .شودمي

 هاو برابرومولفه-3

شود ي ميختلف بررسها  مها  مختلفي است كه در رالببرابر  دارا  مولفه

برابر  ، برابر  رسمي و رويکرد سنتي حقوق، از جمله برابر  در زمينه اعمال حقوري

برابر  پيامدها و رويکرد حقوق بشر  برا  برابر  كه در ذيل به يور مفصل ، طرصت

 .پردازيمبه هر كدام مي

 حقوقي: اعمال زمينه در برابرو-3-1

كند كه برابر  عالوه بر ي اعتراف مييدو جان، پيرو آمريکا  طلسفه عملگرايي

آن يک اختيار دموكراتيک دارد اما ايح امر را نبايد با باور كردن برابر  به عنوان يک 

 .استعداد يبيعي اشتباه گرطت

هر طرد  به . تمام اطراد شايسته برابر  رطتار توسط رانون و اجرا  آن هستند

ها  خود را ها  برابر توسعه ظرطيترصتيور برابر يک طرد است و حق استفاده از ط

كند كه بيان مي ييدواگر مباحثه  55. خواه ايح استعدادها زياد باشند و خواه كم. دارد

ها  يک طرد را جايگاه درست برابر  تسهيل طرصتي است كه به موجب آن طرصت

م است كه بررسي كنيم كه چگونه توان به بيشتريح ميزان رساند در اينجا مهمي

گرايي تساو ، آزاد  طرد ، جهانشمولي. توان به بهتريح شکل هدف را محقق كردمي

ها  ردرتمند  برا  شمول در يک مدل موطق حقوق انسان همگي رطعا استدالل

هدف از ايح بخش تحليل و ارزيابي مدل ها  برابر  است كه در . برابر  دارند

ارزيابي ايح كه آيا ايح  چارچوب ها  حقوري مختلف ادغام شده است و همچنيح

 .اندبا ماهيت مدرن تبعيض مقابله كردهمدل ها به اندازه كاطي 

 حقوق: سنتي رويكرد و رسمي برابرو-3-2

برابر  به عنوان برابر  رسمي يک رويکرد رايج و سنتي در ييف گسترده از 

                                                                                                     
55 Dewey, J. . "Democracy and Educational Administration", 1937, in 

Abernethy, George. "Chapter 61, John Dewey", Introduction to the Idea of 

Equality: an Anthology, John Knox Press, 1959, p. 254.  
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رويکرد رسمي از مفهوم برابر  به عنوان  56. سيستم ها  حقوري داخلي مي باشد

ايده برابر  رسمي ارتباز آشکار  با . سيستمي از رواعد رسمي استفاده مي كند

، طلسفه ارسطو و گفته ها  او دارد بر ايح مبني كه چيزهايي كه با هم مشابه هستند

تريح درك از برابر  ايح ايده گسترده 5٧. بايد به صورت مشابهي با آنها رطتار شود

را به عنوان اساسي برا  يک ادعا  حقوري  برابر  رسمي عدالت طرد . كنوني است

دهد و وابسته به ايح طرض است كه انصاف )تقو  برا  تقوا و پرهيزكار  ارتقا مي

ديدگاه برابر  رسمي نقش مهمي در  5٨.اخالري( نيازمند رطتار  ثابت يا برابر است

به عنوان . رانون و سياست بسيار  از كشورها  دارا  هنجارها  برابر  پيشرطته دارد

مثال برابر  اساس مفهومي عبارت تبعيض مستقيم مورد استفاده در بريتانيا را 

و يا حفاظت برابر رانون را كه در رانون اساسي ايالت متحده آمده  59 دهدتشکيل مي

ها  شخصي يا كند كه ويژگيرويکرد رسمي تاكيد مي 6٠.كنداست را تضميح مي

ها و كه آنها حق استفاده از بعضي از مزيت طيزيکي يک طرد نبايد در تعييح ايح

در رلب اوليح دطاعيه . مد نظر ررار گرطته شوند، ها  اجتماعي را دارند يا خيرمنفعت

كند كه برابر  خواهانه بيان مياستدالل آزاد . اصل شايستگي ررار دارد، از ايح مدل

حفظ  رسمي ضرور  است اگر شايستگي مي بايست در يک جامعه دموكراتيک

  61.شود

كنند و ها  طرد  به ميزان بيشتر  از برابر  رسمي دطاع مييرطداران آزاد 

مانند –گير  مستبدانه است ها  تصميمكنند ايح برابر  مخالف طرايندبيان مي

ها  خاص ها يا اطراد به صورت انتخابي به علت برخي ويژگيهنگامي كه سياست

ارزش برابر  رسمي به توانايي آن برا   6٢.زنندغيرمرتبط به ديگران آسيب مي

                                                                                                     
وسط ديوان عالي كشور آمريکا در ت "شرز حمايت برابر"برا  ايح مورد مي توان به تفسير اوليه  56

 اشاره نمود.  Plessy v. Ferguson 163 U. S. 537 (1896رضيه 
5٧ Aristotle, ibid.  
5٨ Wesson, M. . "Equality and Social Rights: an Exploration in Light of the 

South African Constitution", Public Law, 2007, p. 751.  
59 See for example, Section I(l)(a) of the Race Relations Act 1976; Section 

I(2)(a) of the Sex Discrimination Act 1975 
6٠ Section 1, Fourteenth Amendment to the United States Constitution.  
61 McCrudden, C. . 'Merit Principles', Oxford Journal of Legal Studies, 

Vol. 18, No. 4, 1998, p. 543.  
6٢ Brest, P. "In Defense of the Antidiscrimination Principle", Harvard Law 

Review, Vol. 90, 1976, p. 1.  
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گير  و تضميح ايح است كه نقايص ايجاد شده در طرايند تصميمحفاظت در برابر 

-عيارها  مستبدانه كنار گذاشته ميتصميمات غيرمنطقي و غيرمنصفانه مبتني بر م

شود كه ممکح مي مانع از ايجاد آسيب و ضرر  ميعالوه بر آن برابر  رس. شوند

به  از يريق اجازه دادن، ا  ايجاد شودگير  مستبدانهگونه طرايند تصميمز هراست ا

ممکح ها در جهت تاميح مزيتي كه در غير ايح صورت يک طرد برا  استفاده از طرصت

برخي بيان . ها  رواني را برا  آنها ايجاد كندتواند آسيباست به آنها داده نشود و مي

 ،63برابر  رسمي منحصرا يک وهم و خيال است يرطيكنند كه ارزش طرضي بيمي

توانند كامال نسبت به روه رانونگذار و سيستم رضايي مي، زيرا ايح مسئله كه آيا رانون

در ايح راستا برابر  رسمي . يرف باشند يا خير مورد ترديد استها بيتمام يرف

روانيح مربوز به  تواند به يور كاطي به انواع مشخصي از روانيح بپردازد از جملهنمي

  ليسانس و ها نيستند مانند روانيح اعطالي كه مربوز به انتخاب ميان گروهمسائ

يرطي اوليه هستند اما متعاربا رسد مبتني بر معيارها  بيروانيني كه به نظر مي

استدالل ، برابر  رسمي، در ايح راستا. گذارندثير  نامساو  رو  اطراد مشخصي ميتا

برابر  رسمي از يريق تغيير  64.تر گيج كننده است تا شفاف كنندهشود كه بيشمي

ارعي حقوق ماهو  ما را در برابر ماهيت و، شکل خود به عنوان يک هنجار مستقل

برابر  )يا عدم تبعيض(  كند و يک دوگانگي را ميان حقوق بشر ونابينا و كور مي

كنند تي مستقل عمل ميبه صور رسد هر دو اصلكند كه در آن به نظر ميايجاد مي

 . اطزايينه در يک هم

ها  به خوبي مستند شده برابر  رسمي ايح است كه ايح برابر  يکي از عيب

اثبات  ا  در بريتانيا برا كه به يور برجسته 65كنندگانمقايسه. نيازمند مقايسه است

-ناييارا  تواد، مسيحي، مرد، اند اطراد  سفيد پوستتبعيض مستقيم استخدام شده

يک طرد جامع و همگاني را ايح راعده وجود . گرا هستندها  جسمي و غيرهمجنس

 . تواند تنوع و تعدد جامعه مدرن را ناديده بگيردشود كه ميمتصورمي

برابر  رسمي ناديده گرطتح  رويکرد. جامعه مدرن از نظر تنوع غني است

يرطداران ، طه با تبعيض نژاد در راب، به عنوان مثال. ها  طرد  تمام اطراد استويژگي

كنند تا يک رويکرد هوشيار و آگاه ي يک رويکرد كوررنگي را توصيف ميبرابر  رسم

                                                                                                     
63 Fiss, O. M. "Groups and the Equal Protection Clause", Philosophy and 

Public Affairs, Vol. 5, 1976. 107.  
64 Westen, P. . "The Empty Idea of Equality", Harvard Law Review, Vol. 

95, No. 3, 1982, p. 537.  
 ايح مسئله هم مي تواند وارعي و هم مفروض باشد.  65
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غنا و پيچيدگي زندگي ، اگرچه مدل رطتار سازگار و ثابت در جامعه نقش دارد. از رنگ

نه انگاراهمدرن و روابط اجتماعي مدرن استفاده از ايح رويکرد را به ميزان زياد  ساد

ق و معيارها  برابر  كند زيرا اساسي برا  يک مجموعه يکپارچه و جامع از حقومي

 66.دهدرا تشکيل مي

 ررصت: برابرو-3-3  

ها كه به يور طزاينده ا  تحت تاثير مباحث اصالحات اخير رانون اساسي

به دنبال توسعه يک مفهوم پيچيده تر از برابر  هستند كه ، آكادميک ررار گرطتند

گيرد كه ي ها  ظريف و دريقي را در نظر ميو تنوع روابط انساني مدرن و ويژگ غنا

مفهوم برابر  طرصت نشان دهنده انحراف . تواند منجر به تبعيض و محروميت شودمي

ايح مفهوم تا . از مفهوم حقوري سنتي برابر  رسمي و ايده رطتار سازگار و ثابت است

كند بايد معيارهايي مجدد است كه بيان ميتوزيعي حد  مبتني بر يک مدل عدالت 

ي در انجام ايح برا  تصحيح و جبران تبعيض گذشته در نظر گرطته شود زيرا ناتوان

با ايح حال برابر  . دهدها  شروع متفاوتي ررار ميها را در نقطهكار اطراد و گروه

دنبال طرصت همچنيح تا حد  مبتني بر يک مدل آزاد  خواهي طرد  است زيرا به 

برخي از دانشگاهيان بيان . محدود كردن استفاده از عدالت توزيعي مجدد كامل است

کرد برابر  نتايج ايح است كه ايح روي كنند كه يکي از نقاز ضعف تمركز رو مي

ها  به ريمت از دست رطتح ساير سيستم 6٧گرايياحترام زياد  به مکتب سودمند

  6٨.گذاردتفکر  مي

ها  نظر  منجر به ايجاد مفهومي از برابر  ايح چشم اندازو ادغام  يکپارچگي

شده است كه به دنبال تساو  نقاز شروع و از صرف نظر از زمينه يا جايگاه يک طرد 

ها  حقوري يک رويکرد برابر  طرصت ال حاضر تنها تعداد كمي از سيستمدر ح. است

                                                                                                     
ها  رويکرد رسمي به برابر  در تفسير ايده عدم تبعيض كه توسط كميته رطع محدوديت66

رو  هم رطته نشان  ٢4و  5تا  1تبعيض عليه زنان مطرح مي شود كه كميته بيان كرد كه مواد 

بايد طراتر از تفسير رسمي رطتار برابر بيح زن و مرد  CEDAWمي دهند كه كشورها  عضور 

 زنان را بهبود ببخشند و به روابط جنسيت غالب بپردازند.  de factoبروند تا مورعيت 
Available at: 

http://www. un. org/womenwatch/daw/cedaw/30sess. htm,  
حقوري همبستگي دارد كه تاكيد بسيار بر -رايي، در ايح تغيبر با يک مفهوم اجتماعيسودمندگ 6٧

نتايج، و اصل توزيع بخش ها  مساو  منابع، مي تواند بر بي عدالتي ذاتي در طرايند دست يابي به 

 ايح منابع سرپوش بگذارد. 
6٨ Fredman, S. . "Discrimination Law", Oxford University Press, Oxford, 

2002, p. 14.  
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ها  حقوري را دارد و سياستها کانيسمبه عنوان مثال اتحاديه اروپا م. را اتخاذ كردند

ها و ارتقا  برابر  بت را برا  پيشگير  و جبران زيانكه اجازه استفاده از اردامات مث

  69.دهدمي

-يده برابر  است كه به اطراد گروهدر عمل برابر  طرصت يک تفسير مجاز از ا

ها  ت يا آموزشاجازه درياطت تحصال، هايي كه به يور تاريخي دچار محروميت شدند

برابر   ٧٠.كنديق به تقاضا برا  مشاغل مشخصي ميها را تشودهد يا آنخاص را مي

ماهو  را  شناسد و يک عنصرسطحي برابر  رسمي را به رسميت ميطرصت ماهيت 

 . كنددر چارچوب آن تزريق مي

ان زياد  به مفهوم رسد كه رويکرد برابر  طرصت به ميزبا ايح حال به نظر مي

عنصر برابر  به ، در مركز طعاليت ماهو  ايح مفهوم. باشد تا برابر  طرصت وابسته

ايح عنصر بيان كننده ايح راعده است . كندر  در معنا  رويه ا  آن اشاره ميبراب

كه بايد يک خط شروع مساو  در رابطه با موارد  مانند دسترسي به اشتغال وجود 

در . كندخطوز شروع ايجاد نمي مراستا كردنايح امر چارچوبي برا  ه. داشته باشد

فه مساو  عالوه بر آن وظي. دهديح عوامل نامساعد يا تبعيض رخ ميهر جايي كه ا

هايي كه عوامل ماشيني برا  ايجاد طرصت به ميزان كردن خطوز شروع در حوزه

اگرچه برابر كردن نقاز شروع برا  اشتغال . بسيار دشوار است، كمي تعريف شدند

ايجاد طرصت برا  ، موزش اطراد استترده تر شغل ها و اطزايش آبليغ گسشامل ت

به عنوان مثال توانايي . تر استا  دشواربا اشکال غير متعارف تبعيض وظيفهمقابله 

گرا  مرد كه به ارزه با تبعيض عليه يک زوج همجنسرويکرد برابر  طرصت برا  مب

-به نظر نمي، در سطح عملي .ماندباري ميغير اثبات شده  ٧1،دنبال مقبوليت هستند

توانند تطابق پيدا كند و چنيح موارد  ميرسد كه اشان با رويکرد برابر  طرصت ها 

 . متعاربا يک عامل جدا اطتاده برا  هر مدل حقوري باشند

گفته . كندست كه هدف ايح مفهوم را ارائه ميايح مفهوم طرصت ا، در وارع

ها  صورت برابر يک طرد است و حق طرصتبه هر طرد  ي در باال بر ايح مبني كهيدو

                                                                                                     
69 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000, (the Employment 

Directive), Article 7.  
٧٠ McCrudden, C. "The New Concept of Equality", 2003, p. 2. (available 

at: www. era-comm. eu/oldoku/Adiskri 

/02_Key_concepts/2003_McCrudden_EN. Pdf  
٧1 See, for example, the European Court of Human Rights case of E. 

B. v. France (application no. 43546/02).  

http://www.era-comm.eu/oldoku/Adiskri
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ه دهد ككند و نشان ميرو  ايح نکته تاكيد مي، ها  خود را داردبرابر توسعه رابليت

تر  با جنبش د كه مربوز به كه به ميزان مناسبشونهايتا برابر  در مفهومي گم مي

ويکرد برابر  قوري كه يک رها  حبه عنوان مثال بيشتر مدل. ارتصاد  ارتباز دارد

ها در رابطه با كاالها  ارتصاد  و به ميزان رو  ارائه طرصت، ها را اتخاذ كردندطرصت

شان داده شده به اعتنايي نبي ٧٢.كمتر  رو  كاالها  اجتماعي تمركز كرده است

ن برا  در رابطه با ظرطيت آ ها  بيشتر  راها  تبعيضي نگرانيييف گسترده حوزه

 . كند كه از تبعيض و زيان رنج بردندي به تمام اطراد  مطرح ميال جهانرابليت اعم

 73پيامدها: برابرو-4-3  

بر خالف برابر  رسمي كه . ها يک مفهوم ماهو  از برابر  استبرابر  پيامد

ها به دنبال برابر  پيامد، كندل ثابت رواعد و رويه ها ديکته ميرطتار را از يريق اعما

ري مشخص ) اصطالحا توزيع مجدد اجتماعي( در اعمال سرمايه گذار  يک اصل اخال

ها  ها و مکانيسمر  خود را از يريق ييفي از سياستايح مفهوم از براب. برابر  است

 ٧4تبعيض مثبت، تبعيض معکوس. دهدها  رضايي متعدد نشان ميحقوري در حوزه

هوم مطرح تنها تعداد معدود  هستند كه برا  نشان دادن ايح مف ٧5و اردام مثبت

تواند به صورت مختصر از رويکرد برابر  طرصت اردام مختصر تبعيض مثبت مي. شدند

 متمايز شود:

ا  كه آنها ها  هدطمند به اطراد است به گونهئه كمکااردام مثبت به معني ار

تبعيض مثبت . ها  خاصي استفاده كنندها  كامل و برابر طرصتتوانند از مزيتمي

ها و توسط به مذهب يا باور، جنست، تر با اطراد بر اساس نژادمطلوببه معني برخورد 

عنوان مثال تعييح طرد برا  يک شغل است زيرا آنها مرد هستند يا تنها به ايح علت 

، هادر بسيار  از روش ٧6.صرف نظر از شايستگي و ليارت آنها، كه آنها زن هستند

ا  سياسي ها  مجادلهاز نظر تفسيرد برابر  پيامدها كننده رويکرها  توصيفعبارت

تفاسير ماليمي در رالب مقررات رطتار ويژه وجود دارد كه در آن تاييد شده . دارند

ها  مشخصي است كه اصل رطتار برابر گاهي اورات نيازمند رطتار متفاوت برا  زمينه

                                                                                                     
 برا  مثال بريتانيا  ٧٢
 بجا  هم بکار رطتند.  در ايح ماده برابر  پيامدها و برابر  ها  نتايج برا  بيان مفهوم يکسان ٧3
 ايح اصطالح در مضاميح خاص اروپايي بکار مي رود.  ٧4
 آمريکا بکار مي رود.  باطت ايح اصطالح عموما در ٧5

٧6 Department for Communities and Local Government. "Discrimination 

Law Review, A Framework for Fairness: Proposals for a Single Equality 

Bill for Great Britain, A Consultation Paper", 2007, p. 61.  
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ق ايح مفهوم ذاتا با مدل عدالت گروهي/ توزيعي مجدد و تحق ٧٧.ها استاز محروميت

ها در گذشته در منايق رويکرد تساو  پيامد. تر مزايا ارتباز دارديک توزيع منصفانه

 . شده استخاصي در آمريکا و ايرلند شمالي استفاده مي

ها طلسفه اجتماعي متضمح ايح مفهوم برابر  يک درك يرطدار تساو  انسان

ابر  متمركز بر از عدالت اجتماعي و از زندگي خوب است كه در آن ارزش اخالري بر

ها  مساو  برا  اطراد يا حدارل يک پيامد رضايت وانايي آن برا  طراهم كردن پيامدت

ها يک در ايح راستا تساو  پيامد. ها  محروم استبخش برا  بيشتر گروه

 يهاياگرچه دستورالعملي كه محدوديت، كنددستورالعمل سوسياليستي را ارائه مي

. شودصلي يک دموكراسي آزاد  خواه بر آن تحميل ميها  ادارد كه توسط انگاره
تر  نسبت به آزاد  گيرانهاعمال ايح مفهوم برابر  تحت تحقيق و بررسي سخت ٧٨

كند نظريه عدالت توزيعي مغاير با تفکر خواهي كالسيک ررار مي گيرد كه بيان مي

قالل دولتي و دموكراتيک ليبرال است زيرا مسئوليت و طشار بسيار زياد  را رو  است

به يور مشابهي يکي از خطرات درك شده ايح رويکرد ايح است . كندطرد  اعمال مي

كه ايح رويکرد تاكيد بسيار كمي رو  اهميت توجه به تنوع از يريق انطابق با 

پردازان معتقد برخي از طالسفه و نظريه، در ايح راستا ٧9.كندساختارها  موجود مي

ها  اجتماعي محروم مشخصي تحت ايح مفهوم از برابر  هستند كه تمركز رو  گروه

شود كه ا  ميتر از تمايز جد  و مستبدانهمنجر به گمراه كردن مباحث گسترده

  ٨٠.گرددها ميمنجر به ايح محروميت

دهد كه معما  ايح كه آيا كشورها  كه ايح نکته از حدس و گمان نشان مي

توانند انتظارات اند ميگذار  شدهپايه ها  طرهنگي و ملي مشتركبر اساس ارزش

ها  آنها با اكثريت ها و سنتاطراد  كه ارزش. ادغام موطق اطراد را داشته باشند

ها  برابر  رسد كه پاسخ مثبت باشد: حقوق بشر و گفتمانبه نظر مي. متفاوت است

عناويح به صورتي سازگار و ارگانيک موضوعات مربوز به تنوع و درك طرهنگي را در 

                                                                                                     
٧٧ Thlimmenos v. Greece, Judgment of 6 April 2000, p. 44. (Application 

no. 34369/97).  
٧٨ Collins English Dictionary, Sixth Edition, Harper Collins Publishers, 

2006, p. 130.  
٧9 Parekh, B. "A Case for Positive Discrimination" in Hepple, Bob and 

Erika Szyszczak (eds. ) "Discrimination: The Limits of the Law Mansell 

Publishing Limited, London, 1992, p. 261.  
٨٠ Nagel, T. "Equal Treatment and Compensatory Discrimination", 

Philosophy and Public Affairs, Vol. 2, No. 4, 1973, 365.  
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-ي دستورالعملبديهي است كه چنيح مسائلي يکي از عوامل اصل. اندخود ادغام كرده

بنابرايح در اينجا الزم است تا تاييد شود كه رطتار با ايح . ها  حقوق بشر مي باشند

نيرو  گفتمان حقوق  مسائل خارج از چارچوب حقوق بشر برابر تنها به معني كاهش

وه بر آن توسعه بازارها  جهاني مهاجرت را به طراتر از عال. بشر به صورت كلي است

ها بايد در دولت، برا  همراهي با ايح الگوها  مهاجرتي. مرزها سوق داده است

ها  ها و ظرطيتجايگاهي باشند تا بتوانند از مزيت مهاجران ارتصاد  كه رابليت

 . تفاده نماينداس، ناپذير نيرو  كار را دارندبرآورده كردن تقاضاها  اجتناب

ايح مفهوم حقوري از برابر  به مبارزه با ابتکارات و طرايندهايي ، به يور خالصه

ها  مختلف كند كه منجر به بدتر شدن محروميت و تبعيض برا  گروهكمک مي

ماند كه ايح امر به صورت يک تفسير سياسي از برابر  باري مي، با ايح حال. شوندمي

اجتماعي و سياسي بايد مورد رسيدگي ررار ، رابت ارتصاد تحت آن مناطع در حال ر

 . گيرد و متوازن شود

  تحليل نهايي:-4

مفهوم برابر  در سير ، ها  مختلف ايح مقاله مطرح شدهمانظور كه در بخش

ايح امر سبب شده تا برابر  بتواند . ها  زياد  شده استتاريخي خود دچار دگرگوني

ها نخستيح مردمي بودند كه آتني، برا  مثال. ح شودبصورت امروز  برا  بشر مطر

عنوان يکي از ه اطاليون ب. در ررن چهارم پيش از ميالد به ايح مفهوم پرداختند

طالسفه مطرح جهان برابر  را به دو صورت برابر  هندسي و برابر  حسابي مطرح 

ق رم برابر  ارسطو نيز از مفهوم برابر  سياسي استفاده نمود و سپس در حقو ٨1.نمود

  ٨٢.در مقابل رانون به وجود آمد

ا  و در هر مکتب طلسفي برابر  )در شود در هر دورههمانگونه كه مالحظه مي

شد تا طالسفه مفهوم ابتدايي خود( به يک نوع مطرح بوده است و ايح امر سبب مي

ژان ژاك  ،در هميح راستا. بعد  ابعاد ديگر برابر  را بتوانند بررسي و اعمال نمايند

 . روسو در آثار خود برابر  را به رلمرو حقوق رهنمون ساخت

تاثير  كه مکاتب طلسفي در ايجاد يک مفهوم و تسر  آن به حوزه ها  مختلف 

                                                                                                     
، شماره نشريه حقوق اساسي، «مفهوم اصل برابر  در حقوق عمومي نويح»ويژه، محمد رضا،  ٨1

 . ٢1٨، ص 13٨3دوم، تابستان 
٨٢ Raynaud, R. , Dictionnaire de Philosophie Politique, Paris, P. U. F. , 

2003, p. 212.  
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اينکه چه ميزان تاثير در امر نهادينه شده . داشته اند امر  انکارناپذير و رطعي است

لحاظ نفوذ و محبوبيتي كه طلسفه  به. اصلي برابر  داشته اند نيز واضح و روشح است

ا  طلسفي ا  كه مطرح ميشد مسلما جنبههر نظريه، در بيح مردم در گذشته داشت

پس از مطرح شدن اصل برابر  در . نمودداشت و با تالش طالسفه عاميت پيدا مي

اعالميه  1اصل برابر  در ماده ، حوزه حقوق توسط روسو و پس از انقالب كبير طرانسه

  ٨3.تجلي ياطت 1٧٨9بشر و شهروند سال حقوق 

مکاتب طلسفي هر كدام به نوبه خود توانستند تاثير بر نهادينه شدن ، بنابرايح

البته در ررون جديد برابر  . الملل حقوق بشر  داشته باشندايح اصل در اسناد بيح

ابر  نگرش طرا ليبرالي در اعمال بر. ها  ديگر ياطتها  مکاتب نويح جنبهدر ديدگاه

ها را نيز در نظر گرطت و ايح برخورد در تعارض با نگرش تفاوت، در عيح تاكيد بر آن

شد كه برابر  يک ارزش مطلق محسوب نمي، در ديدگاه طوق. سوسيال دموكرات بود

بلکه حق تفاوت با ديگران نيز در نظر ، بايست اجرا و اعمال گرددبه هر نحو  مي

 . شدگرطته مي

ه برابر  به عنوان يک اصل رائم به ذات تاثير كمي رو  از گفته شده است ك

به ايح معنا است كه ، نظم برابر ماهيت بي ٨4.ها  ماهو  داردبيح بردن محروميت

توان به آن به عنوان يک به يور مشابهي مي. ا  را بپذيردتواند تفاسير گستردهمي

متعاربا بايد . كنداني ارائه ميشناور خالي نگريست كه الگويي را برا  ايجاد روابط انس

گذار  كند و يک در ساير اصول اخالري سرمايه، ويژگي اخالري بزرگتر  را بپذيرد

اساس اخالري را شکل دهد كه بتوان روابط انساني رابل ربول را از يريق آن ايجاد 

ها  برابر  باال منجر به ظهور يک رويکرد حقوق ها  مربوز به مدلنگراني. كرد

 . شودتر ارزش آطريح مي  شده است كه در آن برابر  ابزار  برا  ارائه اصول غنيبشر

يک رويکرد معاصر آوردن دستورالعمل برابر  در يک چارچوب حقوق بشر  

ها  رسد مدلدارا  تاثير تاكيد كننده ساير مفاهيم برابر  است كه مطلقا به نظر مي

ايح رويکرد مبتني بر كرامت و بزرگي . اندطتهگرا آن را ناديده گرحقوري ارتصاد  ادغام

، است اما كرامت و بزرگي در ايح پارادايم به معنا  منعکس كردن جهانشمولي

غيررابل تقسيم بودن و با هم ارتباز داشتح تمام انواع حقوق بشر به صورت درك 

اد به ايح امر يک تمايز نظر  را ميان رطتار كردن با اطر. شده در تفاسير كنوني است

ا  كه نشان صورتي برابر در توزيع منابع و رطتار كردن با آنها به صورت برابر به گونه

                                                                                                     
  . .٢1٨ويژه، محمد رضا، پيشيح، ص  ٨3

٨4 Westen, Ibid, p. 537.  
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رطتار به  ٨5.كندكرامت و احترام برابر باشد را پيشنهاد مي، دهنده حقي برا  نگراني

برد كه آيا داليل انحراف ميان عنوان عواملي برابر تمركز تحليل را به سو  ايح امر مي

برابر  در صورتي كه به ايح . ها  و احترام برابر سازگار است يا خيرگرانياطراد با ن

 . كندروش تفسير شود ييفي از مفاهيم مختلف را ارائه مي

احترام يا شايستگي و ارزشمند  به عنوان اساسي ، كرامت، برابر  مالحظات

طدار تواند تضميح كند كه برابر  كاربرد  جهانشمول و يربرا  حقوق برابر مي

كند كه چنيح مفاهيمي از برابر  يک پايه اخالري را طراهم مي. تساو  انساني دارد

عالوه بر آن . جامع است، تواند در آن نفوذ كندهايي از جامعه كه ميبا توجه به حوزه

حقوق  ٨6. كندايح برابر  كرامت را به عنوان محرك حق برابر جايگزيح عقالنيت مي

رابر  از رويکرد ماهو  مشابهي برا  برابر  مانند مدل برابر  بشر مبتني بر رويکرد ب

با ايح حال ، ها(كند )و به ميزان كمتر  مدل برابر  طرصتپيامدها استفاده مي

ا  كه آن را در يک چارچوب توان آن را از ايح دو مفهوم متمايز كرد به گونهمي

رد و نه برخي از مفاهيم حقوق بشر  ادغام كرد كه مفاهيم اصلي آن در آن ررار دا

تر ايح رويکرد پتانسيل اعمال هدطمند. گرايي ارتصاد متغير سوسياليست و يا ماد 

ها  برابر و تر از رانون و سياست را از يريق به هم مرتبط كردن ويژگيو عملي

ميان آنها  ها  حقوق بشر  و حذف هرگونه تمايز مفهومي مصنوعيدستورالعمل

برا  دستورالعمل وه بر آن چنيح رويکرد  يک چارچوب عملي را عال. كندايجاد مي

عي منفي سياسي كه پيرامون كند كه پتانسيل اجتناب از علم بديبرابر  طراهم مي

 . دارد، ها  برابر  كنوني استگفتمان

برابر   بايد اعتراف كرد كه هرگونه ارتقا  يک رويکرد حقوق بشر  برا  رانون

به عنوان مثال . را رد كند، هايي كه عليه آن ايجاد شودديتتواند تمام محدونمي

تواند در مسائل دشوار ايمينان و رطعيت كنند كه چنيح مدلي نمياستدالل ميبرخي 

گيرد مانند آزاد  ها ررار ميمي كه حق برابر  عليه ساير آزاد هنگا، ايجاد كند

توان در ايح چارچوب با چوب حقوق بشر ايح است كه ميجذابيت چار. مذهب و بيان

يک چارچوب حقوق بشر  رفل  ادغام كردن برابر  در. ايح مسائل دشوار روبرو شد

 كند كها  را باز ميها  حل مسئلهها  حقوري و ظرطيتتکنيک، ها  جديدگفتمان

تواند نمي، گرا  ارتصاد  يکپارچه خود باشداگر محدود به مدل حقوري يکپارچه
                                                                                                     
٨5 Dworkin, R. . , "Taking Rights Seriously", London, Duckworth, 1977, 

227.  
٨6 Fredman, S. . "Discrimination Law", Oxford University Press, Oxford, 

2002, p. 18.  
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گرا  ارتصاد  برابر  را آزاد  از ايح زنجيرها  ادغام. ائه دهدچنيح مفهومي را ار

سازد تا چارچوب حقوق بشر  را وارد مسير  كند كه به موجب آن هر رادر مي

توان بررسي كرد و اگر الزم باشد با آن مقابله هشدار  از محروميت و تبعيض را مي

 . نمود

 

 گيرونتيجه

ن توارسيدن به پاسخ سوال اصلي است مي ه كهبا توجه به ابعاد و اهداف ايح مقال

توان مادر تمام علوم رلمداد كرد كه هر كدام به چنيح بيان نمود كه طلسفه را مي

در حوزه . طلسفه و مکاتب طلسفي است داروام، چه مستقيم و چه غير مستقيم، نحو 

وجود حقوق ايح مهم بيشتر نمود پيدا مي كند چرا كه روانيح و مقرارت مکتوب م

طعلي در ابتدا بعنوان بصورت عرف و عمدتا اصول اخالري مطرح بودند كه حاصل 

يشرطت بشر و گذشت زمان روز به روز نظريات يات و تفركات طالسفه بودند و با پنظر

. دادندبيشتر  از زندگي بشر را پوشش ميشدند و ابعاد تر ميمطروحه مترري

رم ربل از ميالد برابر  در معنا  برابر  مثال در ررن چها، همانگونه كه بيان شد

هندسي و حسابي مطرح بود و سپس بعد سياسي آن پوشش داده شد و نهايتا توسط 

گذار  مکاتب طلسفي بر كه ايح حاكي از تاثير. رسو بعد حقوري آن نيز مطرح گشت

 . گير  و تکامل يک نهاد حقوري داردکلش

ا  چون كنفسيوس و ماركس سفهه ويژه طالمکاتب طلسفي و ب، عالوه بر ايح

ساز  ها  نهادينهبرابر  و به تبع آن ايجاد زمينه تاثير طراواني در درك بهتر اصل

ه عنوان نمونه ب، بر اساس مطالب ذكر شده. آن در اسناد حقوق بشر  داشته است

ها و كنفسيوس اغلب مسئول ارتقا  تفاوتكنيم كه طلسفه اجتماعي بيان مي

حمايت ايح مکتب از تبعيض حقوق و ، برا  ايمينان. اجتماعي است ها نابرابر 

كند كه با استانداردها  مدرن غربي ت بر اساس تفاوت اجتماعي بيان ميامتيازا

-آموزه، با ايح حال از لحاظ تاريخي. برابر  در مکتب كنفسيوس مغايرت دارد، برابر 

اعتراف داطعان مکتب مدرن م. ها  كنفسيوس اهميت زياد  برا  ايده برابر  دارد

كنند كه طلسفه كنفسيوس مغاير با خود ايده برابر  نيست بلکه در مقابل منحصرا مي

ها  طالسفه مختلف لذا ديدگاه. باشدمفاهيم اصلي مشخصي از برابر  مي مغاير با

الملل سعي نمايند كه در گذاران در سطوح مختلف جامعه بيحسبب گشت تا رانون

به عبارت ديگر باعث . ها نگذرندتفاوت از كنار آنبيها را بکار گيرند و حد امکان آن

شدند تا ديدگاه آنان نيز منعکس گردد كه به توسعه حقوق بشر كمک شايان نموده 
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Analysis of concept and components of 
equality principle in light of philosophical 

thoughts 
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Abstract 

Human beings have always sought to fight injustice 
and create equality for all in all areas of human life, 
including social, political, economic, religious, educational, 
and so on. Equality principle is one of the principles 
that contribute to realization of human aspirations. In 
philosophical and legal schools, the equality principle has 
been used to eliminate discrimination. One of the 
important influences of philosophical thought was its 
contribution to theoretical realization of the principle of 
equality, that is, it has applied this principle in different 
fields. Different philosophical theorists have tried to 
analyze this argument from their own point of view. The 
main objective of the paper is to examine the concept and 
components of equality principle in the light of 
philosophical thoughts, in order to illuminate its 
institutionalization in human rights instruments. The 
subject of the research is examined by a descriptive-
analytical approach. Findings of the research show that 
philosophical ideas due to an important role playing in 
emergence and advancement of new legal 
institutions are considered as elements paving the way to 
institutionalize the principle of equality in legal systems 
and human rights instruments.  
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