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Abstract 

John Rawls, as one of the twentieth-century theorists in his theory of justice, explains the 

two principles of freedom and the principle of difference, and ultimately proposes the 

principle of equal opportunity for all the people of the community. In the present study, 

using library resources and applying a descriptive-analytical method and comparing them 

in the framework of gender justice, the principles of justice of John Rawls were criticized 

and analyzed on the basis of Islamic studies. Sometimes, it is believed that in the context of 

women’s affairs, it can be argued that in describing the principle of difference, a new 

definition of gender justice in the Western world can be presented; however, the method of 

accepting the principle of the Rawls’ difference and the priority that prevails over the 

principles of justice itself was discussed. It makes no difference between gender equality 

and gender equity. Accordingly, while analyzing this attitude, the quality of gender justice 

is aligned with Rawls’ dualistic approach. The results of this research show that, based on 

the Islamic worldview, one can more clearly respond to the concerns of justice in general 

and gender justice in a specific way while ensuring respect for justice, the particular 

situation and the special needs of social groups Like women. 
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 جان رالز )با تأکید بر عدالت جنسیتی( ۀبازخوانی عدالت در اندیش

 *محمد اسحاقی

 **مریم احمدیه

 چكیده
 و «آزادی»دو اصل   « عدالت» ۀپردازان قرن بیستم در نظری یهنظریکی از  درجایگاهرالز جان 

افلراد جاعهله    ۀبلرای م ل  را  «برابلر  فرصتِ»اص   ،نهایتدرو  را تبیین کرده است« تفاوت»
یری روش کلار   بله و بلا  ای  خانله  کتلا  استفاده از عنابع تحقیق با این دمد. در  نهاد عی پیش
آن در  ۀو ضل ن عقایسل   بررسلی دلده اسلت    راللز ی اصول عدالت جان لیتحللل  یتوصیف

ه و واکلاوی قلرار  رفتل    نقلد  عوردی اسالعی ما اساس آعوزهارچو  عدالت جنسیتی برهچ
 تلوان در  علی  راللز عسائ  زنان بلا اسلتفاده از نظلر     ۀزعین دردود که  یعتصور   امی. است
در  ، اعلا تهریف جدیدی از عدالت جنسیتی در جهلان رلر  ارائله داد    تاص  تفاو حیتشر

پذیرش اص  تفلاوت راللز و اوللویتی کله عیلان اصلول        ۀدیواین تحقیق عشخص دد که 
بین برابری جنسیتی و علدالت   وا نظر  ر این عهناست که از بیان، استعدالت خویش قائ  

کیفیت عدالت جنسلیتی   یادددهاساس، ض ن تحلی  نگرش  نیبر ا. نیستجنسیتی تفاوتی 
 براسلاس  کله  دمد یعاست. نتایج این تحقیق نشان   دده بررسیرالز  ۀعنطبق بر اصول دو ان

طلور   ت بله علدال  ۀزعین مای عوجود در نحو بارزتری به دردره توان به بینی اسالعی عی جهان
ملای    لروه  ۀنیازمای ویژبتوان که  یا  ونه بهطور خاص پاسخ داد؛  عام و عدالت جنسیتی به

 چون زنان را تأعین کرد. اجت اعی مم

وضلع   ،علدالت جنسلیتی   ،راللز  ،اص  آزادی، اص  تفاوت، اص  فرصت برابر :ها کلیدواژه
 .نخستین
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 مقدمه. ۱

از الهلی و ریرالهلی     عکاتلب اعلم   ۀدر م ل عدالت ازج له عفامیم و عوضلوعاتی اسلت کله    
نظلری را   عتفکر و صاحب تر و کم ستما انسان ۀ؛ زیرا عطلو  ذاتی م است  بودهعوردتوجه 

ی خود را نشلان نلداده بادلد. علدالت رکلن رکلین       ما دردرهیافت که در این زعینه  توان یع
. ردیل   یعل  بلر  دررا  اصلی پایدار عطرح است و نظام تکوین و تشلریع  عنزلۀ بهاست و اسالم 

چیلز   که بر م ه یا  ونه به ،عدل از صفات خداوند تبارک و تهالی د رده دده است ،سو کازی
 ۀو م ل  طلر   کیل از ملا  سلت ینو  ملا  مستو عباحث نظری و  ما د اهید ۀحاکم است و م 

  رفتله   دلک  ارچو  اصل  علدالت   هل دیگر در چ و نبایدما ازسوی دمایباو احکام و  ما نظام
سخنان بلنلدی در ام یلت و کلاربرد علدالت      )ع(و سخنان ام  بیت  دریف قرآناست. در 

ملا و قلوانین و    ی اجت اعی و تنظیم سیاستساز نظامما در  که بازخوانی آن خورد یعچشم  به
ملا و اقشلار  ونلا ون اجت لاعی از ام یلت بلا یی        تنظیم روابط اجت اعی و جایگلاه  لروه  

 ،(13: )نحل   «اهلل یأمر بالعدل ان»(، 21: )اعرا « قل امر ربی بالقسط» چون مم. برخوردار است
)فلی    «االرض بالعددل قامدا السدم ا  و   »و  ،(۷: )اللرح ن  «والسماء رفعها و وضع المیزان»

برخللی از فالسللفه و حک للای اسللالعی قابلیللت و اسللتهداد   .(93۷، 0 ج :ق 9190 کادللانی
خداونلد تبلارک و تهلالی و خلالق      ،این دیلد اه  . براساساند دانستهعوجودات را عالک عدل 

عهنلای   و علدل بله   دملد  یعمستی به مر چیزی که قابلیت مستی و ک ال دادته بادد مستی 
در نظلر   .(912، 0ج  :9191 صلدرالدین دلیرازی  ) مستی و ک ال به عوجودات اسلت  ۀافاض

ملم اخلالل   و بله واجبلی    دملد  ین ل عادل حکیم کسی است که قبیح انجام » عتکل انبرخی 
 .(02 :ق 9190)عفید « کند ین 

نظلران در سلاخت نظریلات جدیلد و در      دید اه اندیش ندان و صاحب ،در این عیان
است. مرچنلد درعیلان ایلن     توجه قاب درخصوص عدالت  در رر  ژهیو بهاخیر  ۀچند سد

عشلامده   ،ن ونله  رایب. خورد یعچشم  مایی به و تهارض ما تناق ما و حتی  نظرات تفاوت
 خلود  بله دعوکراسلی را   ۀکه عفهوم علدالت بخلش اعظلم عبنلای اخالقلی نظریل       دود یع

 .دمد یعاختصاص 
عربلو  بله زنلان و    ی ال للل  اسلناد بلین   ت لاعی مایی که در  یکی از دردره ،حاضر درحال

ملا   عرصله  م ۀزنان و عردان در  تبهی  نبودو  خانواده در سطح جهانی عطرح است برابری
جهلانی حقلوق بشلر     ۀاعالعی دوم اص در . استو ...  ،اقتصادی، فرمنگی، خانواد یاز   اعم

ازحیلث نلژاد، دیلن،     عللالا  ،تبهیضی  ونه چیمبدون تح    دارد کهمرکس حق »: آعده است
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عوقهیلت   دارایی، ،یا مر عقیده دیگر عنشأ علی یا اجت اعی ،سیاسی ۀرنگ، جنس، زبان، عقید
مای عنلدرج در ایلن اعالعیله برخلوردار      حقوق و آزادی ۀز م ا تولد یا مر عوقهیت دیگری

ذکر دده اسلت   یعطرح دده و در اسناد عتهدد« gender eguality»عنوان  بااین عفهوم  «.بادد
م گلان در عقابل  قلانون برابرنلد و حلق دارنلد       » کنلد کله   مم اعالم عی ممفت اص نیز در  و
کنوانسیون رفلع تبهلی     91 ۀیا در عاد «.دوند عند  ونه تبهیضی از ح ایت قانون بهره میچ بی

سلان بلین زنلان و     به برابری یک (21/1/9001 با عطابق) 91۷1 دساعبر 91 عصو  علیه زنان
  رفلع   بلرای  را   زم  اقلداعات  تلا  کنلد  علی  علزم را عضو  مای دولت و عردان اداره کرده است

 کنلار در .آورنلد   ع ل   به  خانواد ی  روابط و  ازدواج  به  عربو  اعور ۀم  در  زنان  علیه  تبهی 
« تفلاوت »پذیرش اص  برابری به اص   باوجود و یال لل نیبعدالت و برابری در اسناد اصول 

ن ای آعوزدی اقلدام عحللی، تیییلر جهلانی،      در سند راه 9012مم اداره دده است. در سال 
نسلانی زنلان در   ای از حقلوق ا  )یونیسلف( عج وعله   صندوق کودکان سلازعان علل  عتحلد   

و فهالیلت جنسلی    ،دعل یل تولچون حقوق انسانی زنان در خانواده،  ،عساوات و عدم تبهی 
در ایلن  . و ... عطالبی تنظیم دلد  ،حقوق انسانی زنان و دختران در اقتصاد، رمایی از خشونت

 سند عنتسب به یونیسف آعده است:

 کله  یمنگلاع سان رفتار دود.  یک ۀدیو افراد به ۀبه این عهنی نیست که با م  الزاعاابرابری 
ی جلا  بله سلان   ای یلک  ی نلابرابر قلرار دارنلد، رفتلارکردن بلا دلیوه      ما تیعوقهعردم در 

عنددلدن از حقلوق    بخشد و زنان برای بهره ما آن را تداوم عی عدالتی ساختن بی کن ریشه
 ییلر تی ی،عحلل اقدام  یآعوزد ن ایراه) سان بیش از عردان به رفتار عتفاوت نیاز دارند یک
 (.21 :9012 یجهان

 بلاوجود جهلانی   ۀجاعهل  کله  دملد  عتفاوت در این سند نشان عی یاذعان به نیاز به رفتار
پلذیرد. ایلن رفتلار     جهلات ن لی   ۀدر م ل  را بلودن  سلان  ع   اص  یک ادعای برابری درعقامِ

ی دار داعنله ی ملا  بحثی زنان و عردان با تفسیرمای عختلفی که از آن وجود دارد، براعتفاوت 
 دود. بررسیی عطرح ما د اهید زم است عبانی نظری  دارد و در تبیین آن

دل اری را بله    ملای بلی   رالز درعورد عدالت نظریله جان مای   ذدته دید اه ۀدر چند دم
فردی کله   عنزلۀ به این فیلسو  لیبرال آعریکایی، ۀنظری نودتارخود جلب کرده است. در این 

تلا   0علواد  و  بادد و تأیید برخی از اسناد حقوق بشر نقشی دادته  ل ال نیتوانسته در سطح ب
و  عوردتوجله نظلرات او   ،چنلین  مم( و 90۷ :9019)نیکویی  مم پذیرفته استاعالعیه را  91
 . یرد بحث و بررسی قرار عی ما بوده است، عورد ف ینیست نقد
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بلا چلاک کتلا      ،اول ۀدور :دلود  آرا و نظریات راللز بله دو دوره تقسلیم علی     ۀعج وع
اخالقلی و جلاعع کله بایلد پایله و       ای نظریه عنزلۀ اصول عدالت را به عدالت ای دربا  هینظر

کله تبللور    ،دوم ۀکنلد. در دور  قرار  یرد، عهرفلی علی   ای اساس مر ساختار اجت اعی عاد نه
 عنزللۀ  عشهود اسلت، نظریلات علدالت خلود را بله      یاسیس یبرالیسملو در کتا  امای  اندیشه
علوکرات  دلل  تکوین یک نظم اجت اعی در جواعع لیبرال عنظور بهکار سیاسی  ترین راه عناسب

اصلللی راللز در    ۀلئعسل البته باید اذعان دادت که  .(99 :9011 واعظی) دکن عهاصر عطرح عی
ایلن اسللت کله     یاسیسلل  یبرالیسلم لو  دربا  علدالت  ای یهنظریهنی  ،اش دو کلتا  اساسی

درستی توزیلع دلود تلا نله      ساعان را بنا نهد که در آن سود و عسئولیت به هب ای چگونه جاعهه
برابری و عساوات از جاعهه رخت بربندد و نه به اعید تلحکیم بلرابری کفایت از بلین بلرود.   

علدالت  » ۀاعتقلاد راللز در نظریل    ست کله بله  او ۀترین دردر عهم ما یدن نابرابرکر پس عاد نه
نظریلات   ،حلال  نیدرعل  .(10 -09 :9012 )نصری عشکینی ه استدد بررسی« انصا  ۀعلاب به
 ۀراه کنلد و در عدینل   توانست عوجی از افکلار را بلا خلود ملم     که دانش ندی لیبرال عنزلۀ بهاو 

آوردن اصول عدالت کودید تا تلفیقلی از دوللت    دست آرعانی خود ض ن تهیین چگونگی به
مای عوردنظر لیبرالیسم کالسلیک و برابلری    دیوجود آورد و آزا را به خواه یبرابرخواه و آزاد

 ۀفرد است. از زعان انتشار نظریل  ج ع کند عنحصربه جا کیما را در  عارکسیست ۀخوامان آرعان
ال لللی بسلط دمنلد. تلا      علدالت بلین   ۀلئعدالت بسیاری از عتفکران سهی کردند آن را به عس

روابلط   ۀخود را دربا  علدالت بله حلوز    ۀنظری قانون عردعانبا انتشار  9110که در سال  این
 ال ل  مم بسط داد. بین

ن برابلری  ادید اه عخالفل مایی برای  عوجب جذابیت رالز ۀعندرج در اندیش «تفاوت»اص  
تلری بله    بینانه صورت واقع به این اص پذیرش با این   ان را ایجاد کرد که او دد و جنسیتی 

 نحلو  اخالقلی تفلاوت زن و علرد را بله     ۀسلف و توانسته است بلا فل وضهیت عوجود نگریسته 
 ند که عوردقبول م گان قرار  یرد.کی ترسیم قبول قاب 

 بسلا  چهبه مرکس حقش داده دود و باید افراد نیست، بلکه  ۀسان با م  رفتار یک عدالتْ
بله   باتوجله  فقلط تسلاوی زن و علرد    ، امی رفتار عشابه با زن و عرد عین ظلم است؛ بنابراین

دلود و   ملا تهریلف علی    ک در نظلام آفلرینش و تهلدی  ارتباطلات عتقابل  آن     عوقهیت مریل 
تساوی در جایی است که احکاعی که بلر علیله مریلک از زن و علرد اسلت      » ،گرید عبارت به

یهنلی بایلد در تهیلین     .(20 :9010 طباطبلایی ) «برابر با احکاعی بادد که به نفع ایشان اسلت 
 دادته بادد.سانی وجود  ادخاص توازن و مم ۀوظیف
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 .دلود  یعل فه یلده   «تسلاوی » است کله  لامی از عفهلوم علدل     علت این بردادت به آن 
اسلتحقاق افلرادی    کله  یدرصورتبلکه  عدل دانست، توان ین را  ای مر نوع تساوی ،حال نیباا

تهبیلر برخلورد عاد نله و     تلوان  یع ،سان ع   دود ما یک با مم عساوی و برابر بادد و با آن
درصورت تفاوت اسلتحقاق   ،کار برد و بدون تردید هرا درخصوص رفتار برابر برعایت عدل 

بلرای   تلوان  ین ل  ،. بر ایلن اسلاس  دود یعافراد رفتار و برخورداری عتفاوت نیز عدل د رده 
 ملای ون و اعتیازقلان  و نیازملای عتفلاوت   ،ملا  تیل ظرف، ملا  یژ ل یو، وضهیتبا  ما انسان ۀم 
علدالت و   چلون  ملم ی در عباحلو این عوضوعی است که  زم است  سان در نظر  رفت یک

 برابری جنسیتی عوردتوجه قرار  یرد.
با نگلامی  عدالت  ۀزعین درجان رالز  یبا نگامی به امم آرا نداین عقاله درصددنگارند ان 

د و تهافت آدلکار آن را بلا   مند اخالقی کاربرد آن را درعورد زن و خانواده عوردبررسی قرار
 :داد یمبه سؤا ت ذی  پاسخ خوام باره، دراین. ندکنعدالت جنسیتی در اسالم بیان  ۀرینظ

جللان رالللز و تحلیلل  آن براسللاس دیللد اه اسللالم   ۀنقللا  عطللف عللدالت در نظریلل .9
 است؟ کدام
آدلکار   زیو ت لا عدالت جان رالز درخصوص عدالت جنسیتی چیسلت   ۀاستلزام نظری .2
یی کله در اسلالم بلرای وظلایف عتقابل  زن و      ما تفاوتو با ا ۀعندرج در نظری« تفاوت»اص  
 ؟عواردی استچه  دده است قرار داده «تساوی»عنوان  بادومر 
 

 وضع نخستین ۀبرپای عدالت. ۲

وضلع نخسلتین یلا اولیله در آرلاز علدالت را        عنزللۀ  علدالت در وضلهیتی بله    ۀرالز در نظری
دلهروندان   ۀضلرورت اولیله بلرای م ل     علابلۀ  بله اول اعکانلاتی را   ۀ زیند کله در وملل   برعی
دملد کله    ای را سلاعان علی   بهد اعکانلات اانویله   ۀدود و در عرحل سان قائ  عی یک صورت به

 رالز در یلک اصل     ،رسد. به این صورت ترین افراد جاعهه عی نصیب آن به بی ۀدیترین فا بیش
و ارتبلا  عهنلادار ایلن     دمی پذیرد و برای ساعان برابری کاع  و در اص  دیگر نابرابری را عی

 دمد. را قرار عی« اولویت»دو جهت عخالف اص  
کنلد لیبلرال اسلت و     مای اساسی فردی دفلاع علی   از آزادیکه  جا تا آنعدالت رالز  ۀنظری

 ۀنظر اخالقی برابرند و حکلم بله توزیلع  سلترد     افراد از ۀدود که م  جایی که فرض عی آن
تلر برخوردارنلد    س ت کسانی که از چنین عنابهی کم بهرا اروت  و)درآعد  کند عی عنابع عادی

 .(21 :9013ر بطلب )فا لیبرالیسم برابری، یهنی طلب است برابری (ندک عیرامی 
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 نخستين وضع 9.3
تصور رالز از این قرارداد اولیه این است که افلراد باورملای اخالقلی و دینلی خلود را کنلار       

 یا قوعیلت مسلتند   ،نژاد، از کدام طبقه، جنسیت دانند  ذارند و فرضشان این است که ن ی عی
 ،خوامنلد  سلود خلود را علی    فقط م ه .ندا اطالع خویش مم بی وجودی مایو حتی از اعتیاز

و اقتصلادی درکنلار    ،و فارغ از عوقهیت اجت اعی، سیاسلی  ندخبر ولی چون از پشت پرده بی
برابری اولیله بله یلک توافلق     کند و در یک  کس احساس برتری ن ی  یرند، میچ مم قرار عی
ملای   آزادی» دو اصل   یهل طبی صلورت  بله  و رسند مای خود عی تهادلی در بردادت فرضی و
 آید. وجود عی هاز آن ب «نابرابری اجت اعی»و  «بنیادین

 ۀمای عربو  به زنان و عردان را که عربو  به خانواده اسلت جلدای از جاعهل    او نابرابری
ملایی کله ملر     آزادی زنان با م ین حقوق دهروندی و آزادی و عهتقد است داند  یسیاسی ن

 .(221 :9013 )رالز تأعین است دهروند باید دادته بادد قاب 

 هاي وضعيت نخستين ويژگي 1.1.1

ان اسلت و  کل ذمن از عفامیم زعان و ع کردن خالیی  چنین فضایی کاز تش رالزعقصود  (الف
 بادد. داده  رخدر عقطع خاصی  تاریخی ۀه واقهکعقصود از قرارداد این نیست 

بودن فالن داه یا فلالن قاضلی( و نیلز     عل  عادل) عدالت دخصی عقصود از عدالتْ ( 
ی داد اه در فالن دعلوا عاد نله بلود یلا نله(      رأه ک عانند این) عوضوع خاص کعدالت در ی

ی ملا  تیعسلئول ه با عسائلی چون اختیلارات و  که عدالت نهادمای اجت اعی است کبل ،نیست
. ار داردکمای نادی از عشلار  اجت لاعی سلرو    لیفکو ت و حقوقعربو  به عقاعات ع وعی 

نقشلی   ،عبارتی ( و به091 :9019 )عوحد اجت اعی است نهاد  کعدالت در این عهنا فضیلت ی
 کند. است که دولت برای رفاه دهروندان خود ایفا عی

افراد خیلر خوددلان را   » وید:  یچنین ع وضع نخستین بودن رالز در توصیف اخالقی (ج
یابند و بسیاری چیزما ع کلن اسلت بلرای دخصلی خلو        به طرق عختلف و  ونا ون عی

دهروندان را باید به حال خود  ذادت تلا   ،نیبادد و برای دخص دیگر خو  نبادد؛ بنابرا
 نکردن را دارند تا خوددان خیر خوددان را عهلی   خود کشف کنند چه چیزمایی ارزش دنبال

که علانع و رادع بلرای دیگلران     کردن خیر خود نیز قیدی دارد و آن این کنند. این آزادی دنبال
اعا این کار عن اخاللی در کلار دل ا    ،نشوید. ا ر عن به دنبال چیزی به تشخیص خودم بادم

دنبال خیری به تشخیص خودتان مستید یلا علانع آن دلود، دوللت بایلد       وجود آورد که به به



 1   (احمدیه مریم و اسحاقی)محمد بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز )با تأکيد بر عدالت جنسيتی( 

 نظلر  تهریلف اخلالق از   ،در این صلورت (. 11 :9010لیس ا)ت «و جلو عرا بگیردعداخله کند 
و مدایت یا دخاللت دوللت    است دیگر کآزادی تام مر دخص یا ادخاص با رضایت ی رالز
 رضایت نبادد. عوجب بهه کاست  ای جلو یری از آزادی در حدفقط 
از علدالت  رسیدن بله تصلور عشلترک     ندک تصویر عی رالزه کخصوصیت دیگری  (د

طرفلی   بلی  ۀو  زعل  استطرفی افراد  عیان افراد در وضهیت نخستین است که عستلزم بی
 وضلهیتی در فلرض و   ،)بازیگر عقالنی( مستند کننده که انتخا  ،آن است که افراد عاق 
ملای خیرملای    و ویژ ی ما ارزشاین افراد از  وضهیتکه در آن  دست به انتخا  بزنند

انسلانی نیلز آدلنا بادلند      ۀی انسلانی و جاعهل  دناس روانو با کلیات  بادند اساسی عطلع
و مر دخصی باید با واکنش عاقالنه تهیین کند کله چله چیلزی     (933 :901۷نیا  )حیران

 (.90۷1خیر اوست )توسلی 

 تحليل وضع نخستين رالز 1.1.1

 سازد: ین عکه تشخیص عدالت را ددوار یا ناع کدر این فرض نخستین عوانهی وجود دارد 
درصلدد   ده وکرانتزاعی تصویر  یبا فرض وضع نخستین عدالت را در فضای رالز (الف

و ایلن درحلالی اسلت کله      کشف کنلد  خبری بی ۀاست که اصول عدالت را در پشت پرد
بینلیم کله در فضلا و     خود را افرادی عی بلکه تقریباا ،بینیم ی ن یرعادیرخودعان را عجرد و 

دمد، علا بلا املداف ان دلناخته      چه رالز نشان عی براین، برخال  آن عالوه .زعان قرار داریم
ا علری اسلت کله ارزش     سفل ن یعدالت حقیقت ،چنین مم .(11 -11 :9013 )فابردویم  عی

رعایت و حفل  و تحقلق واقهلی علردم      که م انا داردو حقیقتی فراتر از عر  دارد ذاتی 
یابلد کله علدالت حلق و خیلر       فطرت درعیبرحسب (. انسان 1 -1 :9010است )عطهری 

خیر و نیلک اسلت    نفسه یعدل ذاتاا وجود دارد و ف و کاری باط  است است و ستم و ستم
 (.13 :9119 الدین دیرازی)صدر
 صلورت  بله کند برای زن و خانواده  به فضایی که در فرض نخستین تصور عی باتوجه رالز

 :زیرا ؛کند نهاد ن ی عجزا اصولی را پیش

حقلوق   یدیلد اه راللز در وضلع نخسلتین آزادی خلانواده اسلت کله بلا ایفلا         از نتایج 
 و دلود  ملا مسلتند( انجلام علی     آن ۀما ملم از ج لل   )اعضای خانواده برابر کهدهروندان 

ملا را نقل  کنلد. زنلان      تواند ایلن آزادی  بخشی از ساختار اساسی ن ی عنوان به خانواده
یی ملا  فرصلت  ،ملا  ند، م ان حقوق، آزادیجاکه دهروندانی برابر با دومرانشان مست ازآن

 .(221 :9013 )رالز ما برخوردارند را دارند که دومرانشان از آن
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داند که نوعی تقسیم کار اجت اعی را برعبنلای جنسلیت    از نظاعی عی یاو خانواده را بخش
 .(22۷ :)م ان کند درطول زعان ایجاد عی

 :خانواده این خوامد دد عقاب درطرفی او  بینش او در وضع نخستین و بی ۀنتیج

دارد کله ایلن    چنلین بیلان علی    کند. او ملم  در حیات داخلی خانواده دخالت ن ی  اایعستق
 وید که چگونه فرزندان خلویش را بلزرک کنلیم و علا عجبلور       اصول عدالت به عا ن ی

جلا ایلن اصلول     نیستیم که براساس اصول سیاسی بلا فرزنلدان ان رفتلار کنلیم. در ایلن     
یلا انصلا (   ) عوضوعیت ندارد. والدین باید در عواجهه با فرزندانشان بردادتی از عدالت

دوللت( بتواننلد آن   ) این بایدی نیست که اصول سیاسی و و احترام  زم را رعایت کنند
ی بله کودکلان و علواردی    تلوجه  یبل   لان ع نوعیلت بلدرفتاری و     بلی . را تجویز کنلد 

اعلا   ،ش حیاتی از حقوق خانواده را دک  خوامد دادعحدودیت، بخ عنوان به، دست نیازا
اعضلای بلال     تیل ن حسلن ای جاعهه عجبور است به عحبلت طبیهلی و    در نقطه خرهبا 

 (.292 :9011)رالز  خانواده اعت اد کند

و اسلتقالل بلرای خلانواده     یدرحقیقلت نلوع   ای در اصول علدالت  مای پایه یهنی آزادی
نظلر دوللت قلرار     که تحت نش رالز که خانواده در عین اینو این بی استج له پدر و عادر از

زیلرا خلانواده اوللین و     ؛اسلت  توجله  قاب اعا صورتی عستق  برای تربیت فرزندان دارد  ،دارد
نلد تلا بله پلرورش     ککند که عستق  ع    مای آن ایجا  عی ترین نهادی است که قابلیت عهم

آزادی ع للی اسلت کله     ۀکننلد  تأعین اعرو این  آن است بینجاعد عناسب استهدادمایی که در
پدر و عادر در خانواده باید برخوردار بادند تا بتوانند به تربیت فرزندان خویش اقدام کننلد و  

اعضلای خلانواده    ۀتلری را بلرای م ل    استقالل ع   واللدین در تربیلت فرزنلد نتلایج بلیش     
 د. رچه ع کن است والدین خطامایی مم دادته بادن ،خوامد دادت بر در

 ار راللز کله روش   حلال  نیدرعل «  لرا  انسان» یف ینیس  درجایگاه وزان اکینبرخی عل  س
وارد  ادلکال درعلورد زن و خلانواده   وضع نخستین  ۀمای رالز دربار فرض به پیش، قبول دارد

و انتقادش این است که زند ی خصوصی با منجارمای عربو  به انصلا  راللز )کله     کند عی
رالز بلرای تفکلر    ۀاز دیوخوانی ندارد، ولی  مم( ز تبهی  نجات بدمدما را ا انسان خوامد یع

کنلد   علدالتی در خلانواده اسلتفاده علی     رودی برای آدکارساختن و رفلع بلی   عنزلۀ اخالقی به
درک او این اسلت کله   تصور  .(910 -912 :901۷ ددن جهانی عصر در بشر حقوق تکوین)

در « حلس عشلترک  »عنطق و اعتقاد دارد که  است« خوداتکایی» رب عبتنی آزادی ۀعشترک دربار
وضهیت نخستین درعورد زنان باید عوردتوجه قرار  یرد و میچ زنی نباید بگویلد در اجلرای   

 .(910 -912: )م ان ستمای خویش ناتوان ا خواسته
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زیلرا   ؛ فتن از حس عشترک وجهی ندارد ه مر ونه تصور کنیم سخنکحقیقت این است 
زن و عرد عهنلا نلدارد و    کیکتف ، دیگردر فضای ریرعادی بادد رالزیین اصول عدالت تها ر 

فضلای   و در ماسلت  آن انسلانیت  ودیگری جلز  ۀو مر خصیص ،نژاد، رنگ، فارغ از جنسیت
 را علدالت تلوان اصلول    ن لی  ،اندیشلد  ملای بنیلادین علی    بله آزادی  که ،طر  نخستین و بی

اوضلاع و  در  اجت لاعی اسلت و   یجنسلیت برسلاخت   زیلرا  تهیین کرد؛درخصوص جنسیت 
و در سلاختارمای بنیلادین جاعهله ظرفیلت ظهلور و       کند سیاسی بروز عی لل اجت اعی احوال

 ای برای آن عهیا نیست. زعینه و بروز ندارد
 از حقیقت عدالت یافتن نظر صر  ( 

اند در یلک  تو ن ی و اعور واقهی در یر است ۀاعری انض اعی است که با م  عصادیق آن
. جوانلب آن در زعلان و عکلان پدیلدار دلود      ۀفضای فرضی بلدون درنظر لرفتن م ل   

اابلت اسلت    مو در یک کلال  ،قدر که عهنا و عفهوم کلی عدالت فرازعانی، فراعکانی م ان
 .(11 -11 :9013ر )فاب و در یک کالم عتییر است ،عصادیق آن زعانی، عکانی، فرمنگی

انتزاعی حرکت کرد، ولی برای اعلور واقهلی و علادی افلراد     توان در فضای  ن ی ،بنابراین
تصلویر   کله مسلت بله    چنان توان واقهیات را آن صورت ن ی جاعهه تص یم  رفت؛ زیرا دراین

کشید. اعور عادی و واقهی زن و عرد که در زعان و عکان قرار دارد مریک اقتضائاتی دارد کله  
نلد و  ا ز زن و علرد کله از دو جلنس عتفلاوت    ا ،یابد. علالا عدالت بدون رعایت آن تحقق ن ی

 سان دادت. توقع یکنباید واقهیت جس ی و روانی یکی عتفاوت از دیگری است 
 کنلد  ع یقی برقرار علی  ۀرابط ،جهانی ۀخصوص در جاعه به ،رالز بین عدالت و توافق (ج

ن بیان علدالت  بی ،توان از قرارداد و توافق استنتاج کرد. درواقع عهتقد است که عدالت را عی و
 پلذیر  تأعل   کله   کنلد  علی وایقی ایجاد  ۀعدنی رابط ۀع وعی در جاعه ۀبا عق  ج هی و  ستر

که عدالت ازدید اه برخی بزر لان علل  دلهید     درحالی (.03 :9010 و دیگران )آدوری است
ا عری است که ارزش ذاتی دارد و عنشأ عشروعیت در دلریهت اسلت    نفس یعطهری حقیقت

 ،وجود آعده بادلد  هسبب وضع قانون و رواج آن یا حتی نادی از قوانین دریهت ب که به نه این
 .(01: 9011 بلکه بالهکس قراردادمای اجت اعی بر آن استوارند )رود ر

 
 مفهوم عدالت رالز. 3

 های اساسی برابری آزادیاصل بررسی  9.9
تلرین نظلام کللی      سلترده  درعقابل  سلان و برابلر    براساس این اص  مر فردی باید حق یک

 عنطبق با یک نظام آزادی عشابه برای م ه دادته بادد. و مای اساسی برابر آزادی
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ملا و حقلوق اساسلی عربلو       ویژه توزیلع آزادی  نخستین اص  رالز به عصالح سیاسی، به
تلرین نظلام تلام     برخورداری از  سترده ۀزعین مر دخص باید در این اص عوجب  دود. به عی

 بادلد  حلق برابلر دادلته    که بتواند آزادی برابر را برای م له فلرامم کنلد    مای اساسی آزادی
مای برابلر آزادی بیلان    این اساس، او در نخستین اص  آزادی بر (11۷ -111 :9010ت سپ)لی

اجت لاعی و رفلاه    ۀکند. این اص  بر عالحظات فایلد  دهروندان تأعین عی ۀو دین را برای م 
 .(91۷ :9011 ع وعی اولویت دارد )سندل
ای  ملای پایله   نظلام آزادی  عقاب درکند که مرکسی استحقاق برابر  اص  آزادی تصریح عی

ملای   داعلن بادلد. آزادی   تاحد عقلدور  سلترده   دبرابر دارد و آزادی اعطادده در این نظام بای
سیاسلی   ۀست که در رویکرد لیبرالی به فلسفامایی  م ان آزادی ،ای که رالز در ذمن دارد پایه
 توان یافت: عی

ی و حلق ادلتیال   أ)حق ر مای سیاسی تر از م ه آزادی ای عهم مای پایه درعیان این آزادی
آزادی و آزادی اندیشله،   ،آزادی اجت اعلات، آزادی وجلدان   ،عناصب ع لوعی(، آزادی بیلان  

از  نقل   به ،لیسادود )ت که داع  آزادی از سرکو  روانی و تهدی جس انی عی است دخصی
 .(93۷ :9010رالز 

د، آنلان را در خطلر   کنل به دیگران آزاری وارد ن یرفتار ریراخالقی خاص که ع کن است
عوجلب ورود ضلرر روحلی بله      ،یا فاسددان نکند و ا ر در خلوت انجام دلود  ،قرار ندمد

 یلری درعلورد آن    ملا بلرای نتیجله    ایلن  ۀدیگران نشود یا تومین به آنان تلقی نشود، ولی م 
 لذارد در نظلر    چراکه یک رفتار را نباید فارغ از ااری که بر ک  جاعهه عی ؛رفتار کافی نیست

رساند، اعلا   ا رچه کسی به دیگری آزار و اذیتی ن ی که دود عهلوم عی ،بگیریم: با این حسا 
ترین اصلول اخلالق را کله جاعهله بلر آن       ع کن است با رفتار ریراخالقی خود یکی از عهم

به این عهنا، نق  اصول اخالقلی تلومین بله جاعهله اسلت       .زدخطر اندا به است دهداستوار 
 .(19 -13 :9011 )مارت

ما داوطلبانه است، اعا بله نفلع ملر دو طلر  نیسلت       برخی از توافقا رچه  ،براین عالوه
آور  نظلر اخالقلی اللزام    تنهایی برای ایجاد تههدی که از داید رضایت به .(919 :9011)سندل 

اخلالق   .(919 :م لان ) خی عوارد مم داید نیازی به رضایت نباددبادد کفایت نکند و در بر
کله بایلد در    ای آیلد و تلوازن رفتلاری    وجود ن ی هبا رضایت افراد ب فقطعتهار  یک جاعهه 

 ونله و   ملای افلرا    آزادی ارتباطات عیان افراد جاعهه بادد با رضایت و عنفهلت دخصلی و  
تلوان   افق عیان افلراد در قراردادملا ملم ن لی    فقط با تو  یرد و عسل اا حدوحصر دک  ن ی بی
 دست آورد. ابهاد اخالق عتوازن و عتهار  را به ۀم 
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 تفاوتاصل  3.9
ترین اصول عدالت اوست. راللز در ایلن اصل      کلیدی اص  تفاوت یا عدالت توزیهی رالز از

سلطح درآعلد و وضلهیت اقتصلادی       درصدد است برای برقراری عدالت اقتصادی اخلتال  
ملا وجلود دارد بله حلداق  برسلاند و       عیان آن ... و ،افراد را که براار تفاوت در استهداد، نژاد

ند و درآعلد دلهروندان   کقبولی برای ت اعی افراد دهروند تأعین و تض ین  قاب  یسطح عهیشت
 ند.کضهیف تهدی   ۀعتوسط و با  را به نفع طبق ۀطبق

 عده است:اص  دوم آ در

نحلوی علدیریت دلوند کله دارای دو ویژ لی       مای اجت اعی و اقتصادی باید به نابرابری
 بادند: زیر

 ۀرسی بله عناصلب و عشلار  بایلد تحلت دلرایط برابلری عاد نل         حق دست (الف
 آحاد جاعهه  شوده بادد. ۀما بر روی م  فرصت
مای جاعهله بادلد    هترین  رو ما عتوجه عحروم ترین عنفهت از این نابرابری بیش ( 

 اندازمای عاد نه است. که ساز ار با اص  پس
سان بادد، اعا مرکس بایلد از آن   ما نباید یک تقسیم درآعدما و دارایی به این عهنا که
سوی کسب قدرت و عسئولیت در عناصب برای ملرکس بلاز    زعان راه به بهره ببرد و مم

ملای اجت لاعی و    درت نلابرابری با باز ذادتن راه برای کسب عناصلب عهلم قل    وبادد 
 .سازد اقتصادی را به طرحی در خدعت عنفهت م گانی تبدی  عی

کند که عناصب و عشار  اعتیلازآفرین اقتصلادی و اجت لاعی بله روی      این اص  اقتضا عی
سلان در   انداز یک چشم»ترین بیانش ضاعن  ای م گان  شوده بادد. اص  فرصت برابر در پایه

« ملای جاعهله   بخلش  ۀمای عشابه در م ل  ما و انگیزه افراد دارای دایستگی ۀزند ی برای م 
کند که نهادمای سیاسی دست به اقداعات ایجابی عناسب بزنند تلا   براین، الزام عی است. عالوه

ملای عشلابه برخلوردار     مای عشابه از فرصت ما و انگیزه تض ین دود که ادخاصی با عهارت
 .(931 :9010لیس ات) دوند

دمد که نقش نهادمایی که بله سلاختار اساسلی     توضیح عی« ای عدالت زعینه»با عنوان  رالز
دوللت   ،تهبیردیگر به (.019 :9010ای عاد نه است )رالز  سازی درایط زعینه تهلق دارند فرامم
 افراد بکودد. ۀم  برای کردن فرصت برابر باید برای فرامم

مای اجت لاعی و اقتصلادی    رالز، نابرابری ۀتاین است که بنابه  فتوجه  عورد قاب نخستین 
دوللت در نظلم اجت لاعی و اقتصلادی      ۀو اص  تفاوت عستلزم عداخلل  ناعاد نه نیست لزوعاا
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و اقتلدار را توزیلع    ،عوقهیلت اجت لاعی   ،است و بر نهادمایی حاکم است کله الروت، عقلام   
 (.931 :9010لیس اتکنند ) عی

 خلانواده کلاعالا   تفاوت زن و عرد عهتقد است که ا ر تقسیم کار جنسلیتی در  ۀزعین او در
ملا بلرای ملر دو جلنس تحقلق پیلدا خواملد کلرد          فرصلت  ۀداوطلبانه بادد، برابری عنصفان

 ،تر آنلان در زادن، پلرورش   (. ا ر یک علت اساسی نابرابری زنان سهم بیش221 :9010 )رالز
برابرکلردن   بلرای ملایی یلا    در خانواده است، باید  ام و عراقبت کودکان در تقسیم کار سنتی

 درجایگلاه نهاد این است که قلانون   ما بردادت و پیش دادن به آن ما یا در عسیر پاداش سهم آن
کله   کردن کودکلان )وقتلی ایلن بلار را بلاوجود آن      ن ون باید کار زن را در بزرک منجار یا ره

هم برابر از درآعد دومر درطلول علدت   کشد( عستحق س چنان عشترک است بر دوش عی مم
ملای خلانواده    دارایی ۀازدواج بداند و ا ر کار به طالق بکشد، باید سهم برابر از ارزش افزود

 .(221 :درطول آن عدت دادته بادد )م ان
او برای جبران وجود تفاوت تکوینی و قهری عوجود عیلان زن و علرد در علواردی علل      

نهلاد   وجودآوردن برابری در تقسلیم کلار جنسلیتی پلیش     هبرای ب و پرورش فرزند بارداری و
که این یکی از وجوه علبلت دیلد اه اوسلت کله      داده دودتسهیالت عالی  کند که به زنان عی

خلوبی   اعلا بله   اسلت. وظایف مریلک از زن و علرد    ندادتن م ان پذیرش تفاوت و عشابهت
رد نیست و تنها جبران تفلاوت  حقوق عنتسب به عدالت درعیان زن و ع ۀرودن است که م 

 رایلی او   دیگلر دارنلد و بلا نگلاه علادی      به یک عالی است که این دو در وظایف خود نسبت
دلومر قلرار داده دلده     دسلت  بله زن  ۀچه در اسالم برای تأعین نفق سنجیده دده است و آن

علادی   نیلاز  ۀکننلد  تقسیم وظایف زن و دومر برحسب نیاز طبیهی ایشان است که البته تأعین
مای روحلی   تر در زند ی زنادویی لزوم رعایت لطافت عهم و حساس ۀاعا نکت است،زن مم 

 ونه نظرات عادی نادیده  رفته دده است و البتله اعلر عه لی     و جس ی زن است که در این
طر  عرد رعایت دود؛ زیرا در اسالم در عقاب  مر اعتیاز و حقلی کله    از زم است است که 

تلر دلده و بله عراعلات اخلالق       او سلنگین  ۀن )زن و عرد( داده دده وظیفبه مریک از طرفی
. نیلز آعلده اسلت    آیات قرآنی و روایلات عتهلدد   در و )ع   به عهرو ( سفارش دده است

برای زند ی اجت اعی زنلان و علردان اسلت و بله روابلط       یاص  عهادرت به عهرو  اصل»
ایلن اصل  بلر رفتلار حقلوقی و       .(201، 1 ج :9010 )طباطبلایی  «خانواد ی اختصلاص دارد 

صلورت تلا    ( کله درایلن  91، 2 ج: ق 9123اخالقی دومر در خانواده حکوعت دارد )عقلله  
قبلول   قابل   یخصوص زوجین وجود ندادته بادد، ع لل  هرنگ اخالقی در روابط زن و عرد ب
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دوللت بلرای تربیلت افلراد جاعهله و ازج لله        تلقی نخوامد دلد و احت لا ا   ازجانب دومر
 ای خوامد دادت. ویژه ۀخانواده وظیف

چله عنلابع    است که چنلان  علتعهتقد است توزیع نابرابر عنابع به این  ، رالزچنین مم
 ،د، افراد با استهدادمای با ی خود کار نخوامند کرد و درنتیجهدوطور عساوی توزیع  به

 رس فقیرتلرین افلراد قلرار خواملد  رفلت      ملا در دسلت   تری از طریق عالیلات  عنابع کم
 ذاری کالن در یک صنهت برای با ترین نلرخ ادلتیال    یک سرعایه ،علالا .(01 :9013 )فابر

عزد افراد عشیول به کلار و للزوم    آعیزبودن آن )با بودن دست به عخاطره و تولید کا ما باتوجه
که فرصت بلرای سلودمای    کند عگر این  ذاری ن ی کار( اقدام به این سرعایه استخدام افراد بی

 لذاری و کلامش عالیلات     کالن دادته بادد. در چنین عواردی اعتیازمای عالیاتی برای سرعایه
 .(990 :9010لیس ا)تل   لذاری ایجلاد کنلد    کلافی بلرای ایلن سلرعایه     ۀتواند انگیز سود عی بر

اعتیازاتی بله برخلی از افلراد عسلتهد     ما  رالز درحقیقت برای برابرکردن فرصت ،توصیف بااین
برابری فرصلت  وسیله  بدین توان ایجاد کند و ترین سود را برای افراد کم دمد تا بتواند بیش عی

 نتیجله ایلن خواملد دلد کله      دملد.  علی و در اولویت قرار  دمد عی  را به اص  تفاوت ترجیح
 .ودد ای برای رسیدن به فرصت برابر تلقی عی پذیرش اص  تفاوت وسیله

مای نادی از استهدادمای طبیهلی   تفاوت ۀدانستن تفاوت و بدون عالحظ بدون اصی » رالز
د یلی خارج از کنترل افراد اسلت   مایی که به نابرابری ۀکنی م  در یک ادعای افراطی به ریشه

مای نادی از تفاوت در استهدادمای طبیهی و توانایی در کسب قدرت ملم   نابرابری ۀعل  م 
 .(01 :9013 )فابر «ندک حکم عی

دید اه عادی رالز عانع از این است که به کتا  طبیهت و اسلتهدادمای عوجلود در آن بلا    
 رایی بنگرد. این درحالی است که در اسالم طبیهت دارای مد  اسلت و اسلتهدادمای    ژر 

سوی رایت خویش در حرکت است و تشلخیص ایلن حقلوق     زن و عرد در عالم طبیهت به
تشلخیص اسلت. بلر علالم طبیهلت وحلدت و        م ان نظم عوجود در طبیهت قابل   ۀواسط هب

اجزا و ابقلای بهضلی از آن    ۀوار ی حاکم است. حذ  برخی از اجزا عستلزم حذ  م  اندام
اجزاست؛ یهنی وجلود ملر دو صلنف زن و علرد در طبیهلت  زم اسلت و        ۀعین ابقای م 

ست از حقوق زن و عرد را از بلین خواملد   انگادتن این اصول طبیهت قابلیت تبیین در نادیده
 .(13 -11 :9011برد )رود ر 

بلکه درعلوردی   ،عهنای کراعت عرد بر زن نیست تهبیر عالعه طباطبایی، این تفاوت به به
تر عرد برای این است کله اسلتهدادی در علردان اسلت کله       عل  قواعیت عرد این توان بیش

( و 29۷، 1 ج: 9010)طباطبلایی   کنلد  تأعین علی  وسیله اعور ناظر به عهاش خانواده را بدین
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عرد وظایف م سری و علادری خلود    دست بهزند ی  ۀتأعین مزین باآرام  یزن در فضای
 .دمد انجام عی را

در خلقت دارد. به ایلن عهنلا    بودن بندی وظایف در نظام خلقت نشان از عک   این تقسیم
بیند کله خلود فاقلد آن اسلت و      عی مایی که مریک از این دو صنف دیگری را واجد ویژ ی

بلودن   دمد و عک ل   به مم پیوند عی را ما دود و آن به دیگری عی سبب جذابیت مریک نسبت
آورد که مریک وظایف عتناسب با استهداد خلود را در خلقلت انجلام     ما پدید عی در نقش را
کننلد، بله    دمد که عشابه نیست. بدیهی است که ا ر مریک در نقش دیگری انجام وظیفله  عی
 انجاعد. یی و تزلزل خانواده عیآناکار
 

 ارزیابی تقدم اصل آزادي بر اصل تفاوت. 4

ملای   این اسلت کله تلا زعلانی کله آزادی      استبند  ای که رالز در اصول خود به آن پای نکته
ملای   توان به اصل  تفلاوت رسلید، زیلرا جاعهله زعینله       عین نشود، ن یأاساسی افراد جاعهه ت

درعلورد  » عللت درونش دارد که عانع از اجرای عدالت خواملد دلد. بله م لین     نابرابری را 
تزاحم و تقاب  اصول عدالت رالز وی اولویت را برای اص  اول قائ  است. تقلدم ایلن اصل     

کلار یری اصلول    به این عهناست که تا زعانی که عقتضیات اص  اول حاص  نشود، نوبت بله 
کله عهتقلد اسلت بله ملیچ       تاجلایی  .(211 :9111 راللز  ؛019 :901۷ )لسلنا   «رسد دوم ن ی

و ااجلرای اصل  نلابرابری از     ۀبهانل  مای اساسی فلردی را بله   توان یکی از آزادی ای ن ی بهانه
مللای اساسللی دیگللران  آزادی و بللرای آزادی بللا فقللطآزادی فللردی  بنللابراینسلللب کللرد و 

 .(211 :9111 است )رالز پذیر و کنترل ددنیعهار
بودن آن برای اجرای علدالت اعلر    نظر رالز و عطلق بر اص  تفاوت ازاولویت اص  آزادی 

که بخوامد اصول عدالت را اجرا کنلد ناچلار    ای بهیدی است، زیرا مر دولت و نهاد اجت اعی
ملای اساسلی اولیله قلرار دملد و ایلن نله بلا رضلایت           مایی را برای آزادی است عحدودیت

نفهت دخصی ایشان عرتبط اسلت، بلکله توجله    دهروندان نه به رضایت زن یا عرد و نه به ع
 ،از زن و علرد بادلد. عللالا     دلهروندان اعلم   ۀ ذار باید به چگونگی حف  حقلوق م ل   قانون

دیگلر دارنللد،   تههلدمایی کله درقبلال یلک     عللت  مریلک از زن و دلومر بهلد از ازدواج بله    
ت که اعکلان  دود و آزادی برای مریک از ایشان عستلزم تههداتی اس عحدود عی یشما آزادی

تلرجیح آزادی یکلی بلر دیگلری      دارد با آزادی طر  عقاب  تزاحم یا تنلاق  دادلته بادلد،   
دولت عوظف است در تبیلین حقلوق کیفلری یلا      ،تبهی  و ترجیح بالعرجح است. بنابراین
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ای  مای پایله  مایی بین این دو قائ  دود به این عهنا که در برخی از م ین آزادی عدنی تفاوت
صلورتی   ای ایشان قرار دمد و برای ایجاد توازن در روابط ایشان برای مریک بهعحدودیت بر

تنهلایی   ای بله  مای پایه مایی را بپذیرد و آزادی عطلق حتی در آزادی ریر از دیگری عحدودیت
وقتلی آزادی علذمب در یکلی بلا آزادی      ،حقوق دهروندان بادد. عللالا  ۀکنند عینأتواند ت ن ی

 توان آزادی یکی را به نفع دیگری عحدود کرد؟ با چه عالکی عی عذمب تهارض پیدا کند،
 

 هاي جنسیتی( ارزیابی تقدم اصل فرصت برابر بر اصل تفاوت )نابرابري. ۵

دملد.   علی « فرصت برابلر »درخصوص تقدم و تأخر بندمای اص  نابرابری اولویت را به رالز 
ابلت اجت لاعی و اقتصلادی و    عنصلفانه در رق  اوضلاع و احلوال  به این عهنی که برای ایجلاد  
مرچنلد سلودعند    را ملا  توان در عواردی جلو برخی نلابرابری  ما عی صیانت از برابری فرصت

 برای افراد عحروم جاعهه  رفت )م ان(.
فرصلت   ۀعنزلل  بودن تقسیم کار جنسیتی را بله  رالز با پذیرش اص  فرصت برابر داوطلبانه

صلورت   برابر تلقی کلرد و در علواردی علل  زادن و پلرورش فرزنلد توسلط علادر، کله بله         
او  ودانلد    یرد، برای جبران این نابرابری عادر را عستحق سه ی عالی علی  جانبه انجام عی یک

 :کند نهاد عی پیشحتی 

مایی که طبیهت در حقشان لطلف کلرده اسلت، مرکله بادلند، فقلط بله ایلن دلر            آن
انند از این بخت خوش کسب عزیت کنند که این کسب عزیلت وضلهیت کسلانی    تو عی

اند بهتر کنند و عهتقلد اسلت ایشلان دایسلتگی ایلن       عهری طبیهت واقع دده که عوردبی
 .(990 -991 :9010لیس ات ) عوامب را ندارند

نلد و  ک داند و نابرابری را به نفع برابری توجیله علی   فرض عی با این بیان او برابری را پیش
ملم  به م ین جهت »ما و  تفاوتعلت یا پذیرش  نه تشریح ،ماست دنبال برابرکردن فرصت به

توان توجیله کلرد کله بله      مای عیان زنان و عردان را فقط درصورتی عی کند نابرابری عنوان عی
 به این عهنا که او عحروعیتلی  .(990 :9011)رالز  «قبول بادد ما قاب  نظر آن نفع زنان بوده و از
خوامد این تفاوت در وظیفه را با اص  فرصلت برابلر خلویش     دود و عی برای زنان قائ  عی
 عرد برقرار کند. عیان زن و را تهبیری عدالت ساعان دمد و به

عرد با ادعلای ف ینیسلم کله در تحقلق برابلری       ادعای رالز در اعتقاد به برابری بین زن و
و اصل  تفلاوت    کنلد تفلاوتی نلدارد    تلالش علی  ملا   عرصه ۀکاع  عیان عردان و زنان در م 

 ملا( را در  دن فرصلت کلر کار او )اص  تفلاوت و برابر  داید بتوان راهدرحقیقت عهنایی ندارد. 
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علدرن( در عواجهله بلا اختالفلات      پسلت و )لیبرال، سوسیال،  ما ر ف ینیستگیدکار  ردیف راه
دمنلد.   برای برابری ارائه عی یئمای ف ینیستی عنش مرکدام از نحلهد. کرطبیهی زن و عرد تلقی 

کنلد و عنشلأ عظلوعیلت را عحروعیلت ناعوجله       عدالت و تساوی تأکید عی ف ینیسم لیبرال بر
 نیسل ی یف  ملای دانلش  و ف ینیسلم دانلد )  زنان از حقوق سیاسی و قانونی برابر با عردان علی 

یابی به برابری اصالحات داخ  سیست ی را بلا حفل  عوجودیلت     ( و برای دست022 :9011
تلرین   ع لوعی و عهلم   ۀملا حلوز   کند. کلانون اصللی فهالیلت آن    نهاد عی نظام لیبرالیستی پیش

عزدملا را تهیلین    کلاری و دسلت   وضهیتوسیله  عداران بودند تا بدین ما سیاست عخاطبان آن
ا زنلان از  تل د نل ملایی فلرامم آور   د و زعینله نل تضل ین ن ای  ما را رسی به فرصت و دستد نکن

ملم   رالز .(920 :مای عساوی با عردان برخوردار بادند )م ان و عراقبت ،ما ما، آعوزش فرصت
یلک   عنزللۀ  یک لیبرال برای ایجاد فرصت عساوی برای زنان و با درنظر رفتن آن به درجایگاه

ملای   ر ف ینیسلت گل یدمای زن و علرد در زنلد ی عاننلد     دن فرصتکر سان اولویت برای یک
علدالت راللز    ،بنلابراین کنلد.   کیلد علی  أعلداران ت  لیبرال بر اصالحات حقوقی ازطر  سیاست

توصیف است که این نلوع از علدالت م لان برابلری      درعورد زنان و عردان به این دک  قاب 
ی بین زنان و علردان اسلت   دناخت دناختی و روان مایی که عنشأ زیست تفاوت یت اعو است 
مای بلین زن   تنها تفاوت دوم عدالت رالز نه که در اص ِ این ،نهایتدر رفته دده است. نادیده 

 ما را به نفع برابری فرصت تیییلر دملد.   بلکه درصدد است تفاوت ،است عرد پذیرفته نشده و
ینی ایلن دو  ملای تکلو   که زن و عرد در صفات جس انی دو عوجود عت ایزند. تفلاوت  آن حال

تلوان   مای ویژه درعین برابری درجایگاه انسانی و ارزدی ایشان است. نه عی سندی بر کارآیی
تلوان   اش تحقیر کرد و نه علی  مای ویژه ما و دارایی صفت علت یک از این دو جنس را به میچ

و اجت لاعی نادیلده انگادلت. کارآعلدی و      ،ملای فلردی، خلانواد ی    ما را در عرصله  تفاوت
عندی مریک از زن و علرد در  لرو آن اسلت کله مویلت جنسلی آنلان م امنلگ بلا           ارزش

ایلن   ۀملای جنسلیتی پلاس دادلته دلود. نتیجل       ما و نقلش  طبیهتشان دک  بگیرد و عوقهیت
پاسللداری کارآعللدی مللر دو جللنس، افللزایش نشللا  فللردی و تکللاپوی اجت للاعی، و حتللی 

( و نهایلت  903 -921 :9011نلژاد   ددن طی طریق به درجات عهنلوی اسلت )زیبلایی    فرامم
دیگر دارند و ک لال وجلودی ایلن دو را     به یک که تفاوت زن و عرد نقش عک   را نسبت این

چله   ( و وقتی حق مرکس عطلابق آن 91۷ :)بقره «لهن لباس انتم و لكم لباس هن» ؛زند رقم عی
در علدالت جنسلیتی    به عدالت با او رفتار دده اسلت.  ،طبیهتش اقتضا دارد داده دود درواقع

ملای تکلوینی    مویت است. وقتی سلخن از ویژ لی   أمای زن و عرد عنش عدنظر اسالم تفاوت
 .است ناپذیراست برای مریک از زن و عرد ویژ ی خاصی است که انکار
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و زن را در برخللی  مللا را پللذیرفت ین تفللاوتتکللو ۀدر صللحن ،سللو تللوان ازیللک ن للی
طلرح تسلاوی    ،دیگلر  د دانست و ازسویاش عتفاوت از عر خصوصیات جس ی و روانی
ملای ف ینیسلتی    ریزی ن لود. اعلروز در دیلد اه    ما پی زعینه ۀحقوق و وظایف را در م 

ررلم تصلدیق    ملا عللی   ما به رس یت دناخته دده است. ولی آن ریررادیکال این ویژ ی
 ملا نبایلد در قلوانین حقلوقی علنهکس دلود       یک از این ویژ ی عتقاضی مستند که میچ

 .(900 :9012)عالسوند 

نظلر اسلالم    از کله  انلد و نهایلت ایلن    و راه دقیق و عشخصلی را در ایلن علورد نپی لوده    
قلانون خلقلت خواسلته اسلت بلا ایلن        ؛مای زن و عرد تناسب است نه نقص و ک ال تفاوت
 انلد  بلرای زنلد ی عشلترک سلاخته دلده      عرد که قطهاا و تری عیان زن ما تناسب بیش تفاوت

 (.9۷0، 91 ج :90۷1)عطهری  دوجود آور هب
ن ایلن دیلد اه اسلالم دلیل  بلر ایلن       یکه تبی است  این داردجا ام یت  ای که در این نکته

کله  دوند. بدیهی اسلت   و ظل ی را عرتکب ن ی درننیست که عردان در این زعینه خطایی ندا
ای رفع سلتم  ا ر عرد در روابط خانواد ی به زن ستم کند، نادی از جه  و نادانی است و بر»

( و طبق تهریف علدالت بایلد   910 :9013نیا  )حک ت « ری و آ امی دست زد باید به رودن
است و یا از طریلق   به تالفی خطا از طریق جبران زیان کسی که قربانی خطای دیگری دده»

و رسید ی به این نوع از تظل ات عیلان زن و   (012 -013 :9012) ولد  «عجازات اقدام کرد
 بررسی است. دومر در جایگاه دیگری قاب 

 

 گیري نتیجه .۶

و تلاکنون عباحلث    سلت ما زعلان  ۀاقشلار در م ل   ۀعدالت آرعانی است که عوردستایش م ل 
آن عطرح بوده است. مر عکتب عدالت را از دیلد اه خلود طلرح و تبیلین      دربارۀد اری  بی
عهنای واقع عالک تشخیص عدالت است، دقت در تطبیق نظام تکوین با  چه به ند. ولی آنک عی

تشریع است تا مر دیئی یا مر انسان در جای خود واقع دلود و تلوان انجلام کلار را عطلابق      
ساختار وجودی خویش دادته بادد و عوردظلم واقع نشود. این تهریلف از علدالت فلارغ از    

عرد در مستی در جایگامی واقع  اکه مریک از زن وج عنافع  روه و عکتب خاص است. ازآن
خصوص ع ل  عتقابل  افلراد خلانواده      هخود دارند، ناچار درع   ب ۀاند و عسئولیتی ویژ دده

دمد که دیگری یا توان انجام آن را ندارد یلا   دیگر نیستند و مریک کاری را انجام عی دبیه یک
نجام آن ع   عوفق نیسلت و دلئونات او   وظیفه کند در ا  ا ر بخوامد در جای دیگری انجام
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بین رفتار زن و عرد تفلاوت وجلود    قطهاا ،بیند. بنابراین دود و صدعه عی عوردخدده واقع عی
 لفظی است. یرالز فقط ادتراک یولی این تفاوت با اص  تفاوت عوجود در آرا ،دارد

علوجی از افکلار    توانسلته  که دانش ندی لیبرال درجایگاهرالز درعورد عدالت  ۀنظریعبنای 
آوردن اصلول   دسلت  آرعانی خود ض ن تهیین چگلونگی بله   ۀراه کند و در عدین را با خود مم

ملای علوردنظر    وجلود آورد و آزادی  خلواه بله   تلفیقلی از دوللت برابرخلواه و آزادی    عدالتْ
ی یفضلا  ،جلا ج لع کنلد    ما را در یک عارکسیست ۀخوامان لیبرالیسم کالسیک و برابری آرعان

و نژاد مستند و بلدون   ،که بدانند از کدام جنس، عذمب ست که در آن افراد بدون اینفرضی ا
مای اساسی نوع بشر را ض ن تلوافقی در فضلای    که عنفهتی را برای خود بخوامند آزادی این

دلهروندان تهیلین    ۀکنند. او در این فضا اصولی را برای م ل  دلی تهیین عی خیرخوامانه و مم
 پلذیرد. نکتله ایلن اسلت کله او      اص  آزادی و اص  فرصت برابر را علی کند و اصلی عل   عی

 را در این فضای فرضی برای اعلور واقهلی و عحسلوس زنلد ی و      لیبرال واقهیت درجایگاه
 ،تهبیردیگلر  ملا روابلط زن و علرد و بله     ایلن  ۀ یرد کله از ج لل   مای عرتبط تص یم عی آزادی

اجت لاعی اسلت و در فضلای فرضلی      یجنسیت برساخت ۀکه عسئل و حال این استجنسیت 
 تصور نیست.ع

اسلت او بلا پلذیرش اصل       ناپذیرمایی عشهود و انکار  عرد تفاوت که بین زن و جایی ازآن
اصل  تفلاوت نبایلد    ، طر  ازیککند.  تفاوت برای وصول به آزادی و فرصت برابر تالش عی

ید برای رسیدن به فرصلت  با ،دیگر ای وارد کند و ازطر  مای عطلق افراد بشر لط ه به آزادی
ما را تاحد اعکان بلرای وصلول بله برابلری      ما و ازج له زنان و عردان تفاوت برابر بین انسان

جلا بلرای وصلول بله فرصلت برابلر اسلت.         پذیرش تفاوت در این ،کامش داد و درحقیقت
ان افلراد  مای عیل  طلبی خود تفاوت مای لیبرالی و برابری عبنا، رالز برای وصول به اندیشه براین

یا ناچار از پذیرش آن دده اسلت   کرده استبشر و آاار و لوازم آن را در حد ضرورت قبول 
کله   خوامی ایشان قرار دارد نه ایلن  خوامی لیبرالی یا برابری الشهاع آزادی و اص  تفاوت تحت

ی و واقع در تبیلین علدالت جنسلیت    بینانه تفاوت نظام تکوین را پذیرفته بادد و به واقعطور  به
 عرد قائ  بادد. طور طبیهی تفاوتی بین وظایف زن و بیان تساوی حقوق به

اعا ایلن   ،علبت نظرات او بدانیم ۀکه پذیرش اص  تفاوت را از جانب رالز نکت با فرض این
زیلرا   یست؛نگر ن جانبه ادکال بر او وارد است که برای احقاق حقوق زنان درعقاب  عردان م ه

ملای   که رعایت لطافلت  آن و حال دنگر عیعرد را فقط با عینک عادی  مای زن و جبران تفاوت
تری برخوردار است و در اسلالم از آن بله رفتلار     روحی در ارتباطات اخالقی از ام یت بیش

 ده است.کربه عهرو  و رفتار به احسان یاد دده است و رالز از این عهم رفلت 
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، بلکله بله ملر    یسلت افلراد ن  ۀان با م س عدالت رفتار یک باید  فت که در ارزیابی نهایی
بسا  امی رفتار عشلابه بلا زن و علرد علین ظللم اسلت.        باید حقش داده دود و چه دخصی
بله عوقهیلت مریلک در نظلام آفلرینش و تهلدی         باتوجله  فقلط تساوی زن و علرد   ،بنابراین

اعی کله  تساوی در جایی است که احک ،دیگر عبارت به .دود ما تهریف عی ارتباطات عتقاب  آن
یهنلی بایلد در    ،علیه مریک از زن و عرد است برابر با احکاعی بادد که به نفع ایشلان اسلت  

تلوان   مر نوع تساوی را ن ی البته، سانی وجود دادته بادد. ادخاص توازن و مم ۀتهیین وظیف
ملا   که استحقاق افرادی بلا ملم عسلاوی و برابلر بادلد و بلا آن       بلکه درصورتی عدل دانست،

توان تهبیر برخورد عاد نه و رعایت عدل را درخصوص رفتلار برابلر    ع   دود عیسان  یک
کار برد و بدون تردید درصورت تفاوت استحقاق افراد رفتار و برخلورداری عتفلاوت نیلز     هب

ملا،   ، ویژ لی وضلهیت  ملا بلا   انسلان  ۀتوان برای م  ن ی ،بر این اساس دود. عدل د رده عی
سان در نظلر  رفلت و ایلن عوضلوعی      یک مایو نیازمای عتفاوت قانون و اعتیاز ،ما ظرفیت

 ون عدالت و برابری جنسیتی عوردتوجه قرار  یرد.چ است که  زم است در عباحلی مم
نحلو بلارزتری بله     بینی اسالعی بتلوان بله   براساس جهانکه رسد  نظر عی به ،نهایتدر
طلور خلاص پاسلخ     ام و عدالت جنسیتی بهطور ع عدالت به ۀزعین مای عوجود در دردره

 ۀعین و رعایلت علدالت وضلهیت خلاص و نیازملای ویلژ      أکله ضل ن تل    ای  ونه به ،داد
چون زنان را در نظر  رفلت و در فضلای واقهلی و نله انتزاعلی       مای اجت اعی مم  روه

« احسلان »کاری که اسالم برای این وضهیت در نظر  رفته است توجه بله   عین کرد. راهأت
 است.« عدل»ار درکن

توان عک   عدل دانست و برای اجلرای آن قواعلد    احسان و انصا  را عی ،بر این اساس
ملای ایجلاد    سلازی زعینله   سازی و آعوزش و آ لاه  و ضوابطی را تدوین کرد و ض ن فرمنگ

 برای زنان فرامم کرد. را عحیط عساعد
 

 نامه کتاب
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 الصدر. :تهران ،التفسیر الصافی(، ق 9190) فی  کادانی، عال عحسن

، ترج ۀ عصلطفی ازکیلا و   کودش عح دجواد زامدی ، بهفرمنگ علوم اجت اعی(، 9012) وسیجول ، ولد
 .دیگران، تهران: عازیار
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