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چکیده
یکی از اصلیترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی
است .اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر میگردد که این اصل در تضمین حقوق و
آزادیهای اساسی مردم دارد .میتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیلدهنده آن به
معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد .تئوری حاکمیت قانون تأکید بر ویژگیهای ذاتی
قانون دارد و درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است اما ویژگیهای عرضی قانون که برآمده
از یک ایدئولوژِی خاص حقوقی هستند بخش انعطافپذیر اصل حاکمیت قانون را تشکیل میدهند .بر
این اساس برداشتهای مختلفی از این اصل شکل گرفته و هر نظام حقوقی براساس جهانبینی مورد
قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب به رسمیت شناخته .ارزیابی و
شناخت برداشت حاکم در هر نظام در گرو شناخت مبانی این اصل در آن نظام میباشد .یکی از مبانی
اصل حاکمیت قانون برابری است .حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری به عنوان یکی از
مبانی حاکمیت قانون ،در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران چگونه قابل تبیین است؟ با استفاده از
روش توصیفی -تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی
اسالمی ،در قالب تئوری کلیتر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است .در نظام حقوقی ایران
برابری به عنوان شرط الزم در شکلگیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما
عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل میدهد.
واژگان کلیدی :حاکمیت قانون ،برداشت ماهوی ،عدالت ،برابری ،نظام حقوقی ایران.
* گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
**گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران .استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،
دانشگاه اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول) gh.noroozi@ase.ui.ac.ir
***دانشیار گروه حقوق ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،ایران
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مقدمه
در برخی از برداشتها از حاکمیت قانون ،عدالت به عنوان یکی از مباانی حاکمیات
قانون مورد توجه واقع شده است بر این اساس صرف مطابقت رفتار مردم و حاکماان از
قوانین برای شکلگیری نظام مبتنی بر حاکمیات قاانون کفایات نمایکناد و الزم اسات
محتوای قانون نیز از ویژگیهایی خاص برخوردار باشد یکی از این شاخصههاا عادالناه
بودن محتوای قانون است .حال سوال اساسی این است که آیاا مایتاوان عادالت را باه
عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران در نظار گرفات؟ عادالت در
نظام حقوقی ایران چگونه تعریف میشود و عادالنه بودن در این نظام حقاوقی باه چاه
معناست؟ برای پاسخ به ایان ساواال الزم اسات ضامن بررسای جایگااه عادالت در
برداشتهای مختلف نسبت به حاکمیت قانون ،نظریه غالب و به رسمیت شاناخته شاده
عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی و جایگاه آن در تئوری حاکمیات قاانون تحلیال و
بررسی شود.

.1عدالت
عدالت در لغت به معنای دادکردن ،دادگر بودن ،انصاف داشاتن ،دادگاری و عادالت
اجتماعی عدالتی است که همة افراد جامعه از آن برخوردار باشند .محتوای عادالت ،باه
مقتضای فضای تطبیق مفهوم عدالت نمودهای متنوعی دارد .آنگاه که پای حقاوق افاراد
در میان است عدالت در قالب احقاق حقوق ظاهر مایشاود ،آنگااه کاه لیاقات ،نیااز و
تالش و اینگونه عناصر را در افراد در نظر آورند ،در قالب مراعا شایستگیها متجلای
میشود و آنگاه که به رفع تبعیضها و ناابرابریهاا نظار افکنناد در قالاب مسااوا یاا
بیطرفی جلوه میکند( .توسلی.)98:1385 ،
عدالت یک مفهوم اخالقی است .تمام عواملی که در ایجااد اخاالق اجتمااعی یاک
ملت موثر هستند ،در بوجود آمدن عدالت هام تااثیر دارناد ،اعتقاادا  ،نیازهاا ،عوامال
اقتصادی ،اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیای ،همه در شکلگیری یک امر عمومی که اخاالق
عمااومی را ماایسااازد موثرنااد .بنااابراین همگاای در عاادالت هاام مااوثر ماایشااوند.
(کاتوزیان .)331 :1386،این عوامل سبب شده هر اندیشمندی براسااس برداشات خاود
به تعریف این مفهوم بپردازد.
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دو برداشت عمده از عدالت ارائه شده است .بر مبنای عدالت صوری ،اگر قاعادهای
به همه موقعیتها و اشخاصی که موضوع آن قارار مایگیارد یکساان حکومات کناد و
تبعیض روا ندارد ،عادالنه اسات ،در واقاع ایان برداشات اشااره باه براباری دارد و باه
محتوای قواعد وارد نمیشود .اما در عدالت ماهوی باه مضامون و محتاوای قاعاده نیاز
توجه میشود .تعریف شهید مطهری از مفهوم عادالت اشااره باه عادالت مااهوی دارد.
براساس این تعریف افراد بشر در دنیا به حسب خلقتشان و به حسب فعالیتهاایی کاه
میکنند و استعدادهایی که از خود نشان میدهند ،استحقاقهایی پیدا مایکنناد ،عادالت
عبار است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خاودش و
به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او داده شود( .مطهاری:1395 ،
 )155براساس این تعریف که مورد توافق اکثر اندیشمندان اساالمی اسات ،عادالت باه
معنای قرار دادن هر چیز در جای خویش و حق را به حق دار رساندن و ایفای اهلیت و
رعایت استحقاق هاست( .اخوان کاظمی .)354 :1382،به طور معمول ،عدالت باه معنای
کامل خود به کار میرود ،مگر اینکه با قید «صوری» هماراه باشاد کاه در ایان صاور
مقصود برابریست.
 .1-1جایگاه عدالت در اصل حاکمیت قانون
تئوری حاکمیت قانون مطلبی درباره حقوق بنیادین برابری و عدالت بیان نمایکناد.
) .(Raz,1979:214این مفاهیم در نتیجه برداشتهاای شاکلی و مااهوی نسابت باه
حاکمیت قانون پدید آمدهاند.حاکمیت قانون دارای برداشتهای مضیق و موسعی اسات
که از یک طرف در برداشت مضیق به رعایت نظم و قانونمندی خالصاه مایشاود و از
طرف دیگر در برداشت موسع اجرای تمام استانداردهای اخالقی (از جمله عادالت) کاه
مبتنی بر شناخت اصول مربوط به حقوق بشر اسات را در بار مایگیاردNeumann, ( .
.)2002 :51
 .1-1-1جایگاه عدالت در برداشت شکلی از حاکمیت قانون
با اعمال حاکمیت قانون در مفهوم شکلی ،برابری که مفهوم ناازلی از عادالت اسات
خود به خود محقق میشود .چرا که قانون ذاتی و کلی ،همه کساانی را کاه در مفااد آن
می گنجند قطع نظر از ویژگیهاای شخصای در بار مایگیارد( .کاتوزیاان.)279:1385 ،
«برابری در مقابل قانون» به این معناست که نهادهای مجری قانون نبایاد باین مشامولین
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قوانین تفاو قائل شوند (Kelsen, 1999 : 146) .مطابق یک اصل کلی درحاکمیت
شکلی قانون ،همه افراد صرفنظر از میزان توانگری یا موقعیت شغلی خویش باه عناوان
یک صاحب منصب دولتی یا شهروند عادی یا نژاد ،مذهب و یا هر ویژگای ممتازکنناده
دیگر ،درمقابل قانون برابرند.(Tamanaha 2004 : 102) .
مفهوم عدالت صوری به این معناست که قانون صارفنظر از مضامون و محتاوا بایاد
صور کلی یا عام داشته باشد .این ویژگی اشاره به این موضوع دارد که« :چون قاوانین
در شرایط پیشبینیناپذیر اعمال می شوند باید به نحوی طراحی شده باشند که به تعاداد
نامعینی از موارد آینده منطبق شوند .هدف از این ویژگی اِعمال قواعد مذکور ،ناه صارفا
در مورد اشخاص و گروهها و جاهای معین ،بلکه در کلیه اوضااع و احاوالی اسات کاه
بعضی عوامل نوعی موجود باشند»( .هایک .)197 :1382،عام بودن قانون از یاک طارف
به این معناست که قانون بر یک نوع عام رفتاری داللت کند و از طرفای دیگار باه ایان
معناست که بر یک طبقه عام از مردم حاکم است( .راسخ .)30- 31 :1384 ،قاانون بایاد
قاعده ای باشد که در آن ذکری از موارد جزئی یا افراد خاص نیامده باشد و از قبل بارای
تطبیق بر کلیه موارد و همه افراد بطور مطلق وضع شده باشد .اگر قرار باشاد قانونگاذار
با اشخاص و اوضاع بطور عموم سروکار داشته باشاد ایان اشاخاص و اوضااع را بایاد
بطور برابر در نظر بگیرد و در مورد هیچ شخص خاصی تبعیض قائل نشود تاا حاداقلی
از برابری تضمین شود( .نویمان.)78-72 :1373،
علیرغم توجهی که در برداشت شکلی به حاکمیت قانون نسبت باه عادالت صاوری
به عنوان یکی از اهداف اصلی میشود اما این مفهوم به عنوان مبنای حاکمیت قاانون در
نظر گرفته نمیشود.
 .2-1-1جایگاه عدالت در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون
برداشت ماهوی ،قانون را به رعایت برخی از ویژگیهای اساسی ملزم مایساازد .دو
دیدگاه عمده در میان طرفداران این برداشات نسابت باه عادالت وجاود دارد .گروهای
معتقد به عدالت ماهوی هستند اما برخی از اندیشمندان عدالت را مترادف با براباری در
نظر می گیرند.گروه اخیر معتقد باه عادالت صاوری باوده و در تفسایر واژه عادالت باا
طرفداران حاکمیت قانون شکلی هم داستانند.
قائلین به تفسیر ماهوی از عدالت معتقدند نمیتوان میان حاکمیات قاانون و عادالت
ماهوی تمیز و تفاو محسوسی قائل شد بلکه عدالت ماهوی بخشی از ایاده حاکمیات
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قانون است ( .)Dworkin, 1978 :262عدالت ماهوی «برابری در قانون» را در مرکاز
توجه خود قرار می دهد که در آن صرف توجه به برابری شاکلی مهام نیسات بلکاه باه
محتوای برابری و قانون توجه می شود .کلسن درباره عدالت ماهوی مایگویاد :براباری
موضوعا نظام حقوقی که قانون اساسی تضمین میکند ،به معنای آن نیست که با ایان
افراد باید بطور یکسان رفتار شود .برابری در حقوق به این معنی است که قاوانین نبایاد
با پیش بینی ضمانت ابطال به دلیل مغایر با قانون اساسی ،تفاو رفتاار دوگاناه را بار
مبنای برخی تفاو هاای کاامال معلاوم پایاهگاذار کنناد .نهادهاای مجاری قاانون تنهاا
صالحیت توجه به تمایزا مندرج در قانون را دارند.)Kelsen, 1999 :189.( .
عادالنه بودن محتوای قوانین سبب تقویت خصیصه الزامآوری قوانین میشود .یکای
از محورهای مفهوم حاکمیت قانون ویژگیهای ضاروری قاانون اسات .اصاول (ذاتای)
قانونگذاری ،اصول معطوف به نظریه حاکمیت قانون باه عباار روشانتر ویژگایهاای
ضروری قانون هستند( .راسخ ،مرکز مالمیری .)216: 1391،الزام آوری مهمترین ویژگای
ذاتی قانون محسوب میشود .قانون قاعدهای است که برای عمل باه نحاو قاهراناه و باا
پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجرا در می آید .به عبار دیگر عدم پیروی از آن عکسالعمل
دستگاه حکومتی را به دنبال دارد و حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضامین مایکناد.
(راسخ.) 27 - 28:1384،به تعبیری دیگار قواعاد حقاوقی متکای باه فشاارهای بیرونای
اجتماعی هستند .اگرچه افراد میتوانند نسبت به آن قواعد یک ناوع التازام درونای هام
داشته باشند و نسبت به آن یک دیدگاه درونی اتخاذ کنناد .بارای آنکاه یاک قاعاده باه
شکل قاعده حقوقی درآید دولت باید اجرای آن قاعده را تضمین کند .قدر دولت باه
تنهایی توانایی اداره نظام حقوقی را ندارد در کنار الزامآوری نیاز اسات تاا قاانون تاوان
ترغیب و اقناع نمودن شهروندان را داشته باشند .در اینجاا ویژگایهاای عرضای قاانون
مطرح میشوند.
یکی از مهمترین ویژگیهایی که یک قانون را ترغیبکننده میسازند .مقبولیت قانون
است .بر این اساس قانون باید دارای مندرجاتی باشد که مردم آن را بپذیرناد و خاود را
ملزم به اجارای آن ببینناد و از آن اساتقبال کنناد( .عبادی .)1381:258 ،یکای دیگار از
ویژگیهای عرضی قانون عادالنه بودن آن است .به عبار دیگار ماردم باه قاانونی کاه
معطوف به عدالت باشد تن داده و از آن پیروی میکنناد .در صاورتیکه اکثریات ماردم،
قوانین را عادالنه و مطابق خواستههایشان بیابند خود را ملزم به پیروی از قاانون دانساته
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و در اجرای آن از خود میل و اشتیاق نشان خواهند داد در نتیجه ویژگی الازامآوری باه
بهترین نحو قابلیت اجرایی خواهد یافت.
 .2-1عدالت در اندیشه اسالمی و سکوالر
سوال اساسی که مطرح میشود این است که هر نظام حقوقی و سیاسی براساس چه
معیاری میان برخی از گروهها و اشخاص تمایز قائل میشاود و بارای برخای امتیاازا
بیشتری در نظرگرفته و برخی را از حقوق و امتیازا محروم میسازد؟ اگار در اجتمااع
هر چیز به جای خود قرار گیرد ،یا به هرکس آنچه سزاوار اسات داده شاود و مسااوا
رعایت گردد ،یا از منافعی حمایت شود که بیشتر قابل احترام اسات ،عادالت حکمفرماا
خواهد شد ولی مسئله این است که ،هر کس در اجتماع چه جایگاهی دارد و منافع قابل
احترامتر کدام است؟ مرجع تشخیص این استحقاقها کیست و براسااس چاه ظابطاهای
عدالت در اجتماع توزیع میشود .در انواع نظامهای حقوقی چه سکوالر و چاه ماذهبی
معموال «برابری در مقابل قوانین» به عنوان اصل حداقلی حاکمیت قانون رعایت میشود.
اما عدالت ماهوی که اشاره به محتوای قوانین دارد ،بسته به جهاانبینای و مباانی ماورد
قبول هر نظام متفاو است.
 .1-2-1عدالت در اندیشه سکوالر
در این رویکرد برای تشخیص چیستی عدالت حقوقی و به تبع ،مصادیق آن باید باه
عرف مراجعه کرد( .جاویدی )23 :1395 ،در برداشت عرفی در نظر گارفتن تفااو هاا
میان افراد و گروههای مختلف ،ریشه در اراده بشر دارد .نظام حااکم در قالاب محتاوای
قوانین تعیین می کند که کادام افاراد در ساطا بااالتر نسابت باه ساایرین قارار گیرناد.
سکوالرها معتقدند این انسان ها هستند که محتاوای عادالت را بوجاود آورده و قاوانین
مربوطه را وضع میکنند .در این برداشت اصول و روشهای عدالت در مناافع و لاذا
مادی جستجو میشود .برخی سکوالرها لذ و منافع فارد را مهام مایدانناد و برخای
دیگر جمع و عموم و گروهی دیگر منافع حکومات را ارجاا مایدانناد .در نظاامهاای
سکوالر این تمایزا و تفاو ها با توجه به نوع نظام حاکم ریشه در اراده دولات ،اراده
اکثریت یا اراده حاکمان خواهد داشت .دامنه تفاو های مشاروع در هار نظاام حقاوقی
بسته به مبانی ارزشی هر نظاام متفااو اسات .در نظاامهاای ساکوالر توزیاع عادالت
براساس معیارهای مذهبی قابل پذیرش نیست و مزموم شناخته میشود .در این نظاامهاا
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تبعیض عبار است از رفتار ناموجه مبتنی بر ناژاد ،جنسایت ،قومیات ،ماذهب ،زباان،
طبقه اجتماعی ،سن و ناتوانی جسمی نسبت به اشاخاص کاه منجار باه محادودیت در
فرصاتهاای اجتمااعی سیاسای و اقتصاادی و سااایر فرصاتهاای آنهاا مایگاردد.
).)McLaughlin, Eugene, 2001 : 97
 .2-2-1عدالت در اندیشه اسالمی
اسالم با نظریه طرفداران عادالت مااهوی از جهات لازوم رعایات اساتحقاقهاا در
برخورداری افراد از حق برابری به منظور نیل به اهداف از پیش تعیینشده موافاق اسات
اما در نگاه شرعی اسالم وقتی صحبت از برابری ماهوی مایشاود محتاوا قاوانین الهای
مورد توجه است .محتوای این قوانین به نحوی است که برخی تفاو هاا را میاان افاراد
در بهرهمندی از حقوق برابر قائل شده است .این تفاو ها ناشی از اراده خداوند اسات.
در نگاه اسالم عدالت میان انسانهاا نتیجاهای اسات کاه از عادالت الهای از دو جهات
تکوینی و تشریع شکل گرفته است یعنی اوال از آنجا که فعل و صنع خدا عادالنه اسات
میتوان با کشف قوانین حاکم بر هستی ،اصول عدالت را کشف نمود .ثانیاا خداوناد در
متون دینی حدود و ضوابط عدالت را متذکر شده است( .فاوزی و بیرانوناد.)27:1389،
در اسالم عدالت در امور دنیاوی اهادافی مقادماتی اسات و هادف نهاایی قارب الهای
می باشد .در نظام اسالمی اراده خداوند در قالب قوانین الهی و در راستای هدف نیل باه
قرب الهی ،تعیین می کند که کدام افراد یا طبقا اجتماعی در سطحی باالتر یا پاایینتار
نسبت به سایر افراد و طبقا و گروههای اجتماعی قرار گیرند.
اسالم تساوی همه در حیثیت انسانی را پذیرفته است براساس اندیشه اسالمی افاراد
از هر قوم و قبیله و نژادی که باشند به عنوان بنی آدم دارای تبار مشترکند اما تساوی در
حقوق را رد میکند .عدالت در اسالم به معنای رعایات اساتحقاقهاسات و براباری در
استحقاقها به معنای قانون یکسان برای همه نیسات .در مباحاث اساالمی دو اصاطالح
تبعیض و تفاو به کار گرفته شده است .تبعیض بدان معناست که در شرایط مساوی و
استحقاق های همسان بین افراد فرق گذاشته شود که این بارخالف عادالت اسات .ولای
تفاو عبار است از فرق گذاشتن بین افرادی است که در شرایط و طبیعات مختلفای
هستند که اعمال آن عین عدالت است( .مطهری .)114 :1396،بنابر دیدگاه اساالمی اگار
این به ظاهر تبعیضها به نحو برابر و مساوی میان اعضا یک صنف یا گروه توزیع شاود
به مفهوم عدالت خدشهای وارد نمیشود.
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در این دیدگاه عدالت به معنای دادن حق به حاقدار اسات( .جاوان )123 :1346،از
نظر اسالم افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند ،قانون باید باا آنهاا باه
مساوا رفتار کند .اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند ،قانون هم نباید یاا
آنهاا مسااوی رفتااار کناد بلکااه بایاد مطااابق شارایط خودشااان باا آنهااا رفتاار کنااد.
(مطهری .)312 :1373،عدل در شیعه هم به این معناست که خداوند فیض و رحمات و
بال و نعمت خود را براساس استحقاقهای ذاتی و قبلی میدهد( .اخاوان کااظمی1382،
.)104:
 .3-1عدالت در نظام حقوقی ایران
براساس پیش فرض این نوشته نظام حقوقی ایران براساس برداشت مااهوی نسابت
به حاکمیت قاانون شاکل گرفتاه اسات .ایان نظاام حقاوقی در طای فرآیناد تااریخی
شکلگیری و تداوم خود از اندیشههای اسالمی ،شیعی متاثر بوده است.
 .1-3-1عدالت در نظام حقوقی ایران پیش از انقالب اسالمی
نظریه پردازان طرفدار برابری در ایران از جملاه بسایاری از فالسافه و اندیشامندان
ایرانی مسلمان ایده برابری را در قالب تئوریهای کلیتر عدالت تفسیرکردهاند .به عنوان
مثال فارابی معتقد است :افراد انسانی با هام برابار نیساتند ،بلکاه در سلساله مراتبای از
تواناییها و استعدادها قرار می گیرند و این امر با نظاام آفارینش منطباق اسات ،کاه بار
شالوده سلسله مراتاب و گونااگونی تواناایی هاسات( .ساجادی .)161: 1375 ،خواجاه
نصیرالدین طوسی نیز همانند فارابی عدالت را به معناای ایفاای اهلیات و اساتعدادها و
رعایت استحقاق ها و سلسله مراتب می داند و ناه براباری مطلاق .از نظار وی اخاتالف
صناعا که ناشی از اختالف عزائم است و همچنین تباین آرای مردم ،مقتضای نظاام و
حکمت الهی و ممد حیا و مدنیت اجتماعی است (طوسی .)251 :1373،خواجه نظاام
الملک نیز عدالت را به معنای قرار دادن هر چیز در جای خودش و رعایت اهلیتهاا و
استحقاقها و مراتب تعریف میکند( .طباطبائی.)1367:68،
مفهوم عدالت صوری نیز در میان اندیشمندان و مقاما حکومتی ایرانی مورد توجاه
بوده است .این مفهوم توسط روشنفکران غربگرا وارد ادبیا سیاسی و حقاوقی کشاور
شد و در آثار و نوشتههای پیش از انقالب مشروطه در ایران گسترش یافت .تالشهاای
روشنفکران برای بسط برابری شکلی مقدمهای برای برقراری عادالت مااهوی براسااس
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معیارهای سکوالر بود .امری که در آن دوره زمانی با توجه به نفوذ و جایگاه ماذهب در
ساختار سیاسی و اجتماعی ایران مجال بروز نیافته بود.
با شکل گیری نظام حقوقی ایاران معاصار بواساطه انقاالب مشاروطه و متعاقاب آن
تصویب قانون اساسی و متمم آن ،تالش های سیاسی و اجتماعی برای بسط براباری باه
سطا حقوقی رسید .براساس اصل هشتم متمم قانون اساسی «اهالی مردم ایران در مقابل
قانون دولتی متساوی الحقوق هستند» .در متن اولیه که نمایندگان مجلاس آن را بررسای
کرده و با جرح و تعدیلی به تصویب رسانیدند این اصل اینگونه بیان شده بود« :سااکنان
ایران از حیث حقوق در مقابل قانون دولتی یکسان هستند شئونا و درجاا شخصایه
موجب تباین حقوق عرفیه نخواهد شد» .قید «شئونا و درجا موجب تبااین حقاوق
نخواهد بود» .تأکید می کرد که اصل هشتم اشااره باه اصال براباری در قاانون (عادالت
ماهوی) ندارد و تنها برابری شکلی را مدنظر قرار میدهد .اما این قیاد نظار مخالفاان را
تأمین نمیکرد و در متن اصل ششم مورد توجه قرار نگرفت .در پیشنویس متمم آماده
بود که« :ایرانیها از حیث حقوق در مقابل قاانون یکساان هساتند» عباار «از حیثیات
حقوق» این نگرانی را در میان برخی از نمایندگان مجلس برانگیخت که این عباار باه
معنای شناخته شدن حقوق برابر برای همه و از جملاه حقاوق برابار میاان مسالمانان و
غیرمسلمانان و مردان با زنان ،است و ممکن است واکنش روحانیون را به دنباال داشاته
باشد در نتیجه این عبار در آخرین اصالحا از ساختار اصل برداشته شد.
علیرغم انجام این اصالحا  ،انتشار اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه واکنش
برخی از روحانیون از جمله شیخ فضل اهلل نوری را به دنباال داشات .شایخ نسابت باه
مفهوم برابری میان اهالی مملکت ایران معترض میشود و مایگویاد« :محاال اسات باا
اسالم حکم مساوا  ...یکی از مواد این ضاللتنامه این است که افراد اهاالی مملکات
متساوی الحقوقند ...ای برادر دینی ،اسالمی که این قدر تفاو گاذارد باین موضاوعا
مختلفه در احکام چگونه میتوان گفت که معتقد به مساوا است ...اگار قاانون دولتای
مطابق اسالم است که ممکن نیست در آن مساوا و اگر مخاالف اساالم اسات مناافی
است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده بود که آنچه مخاالف اساالم اسات قانونیات
پیدا نمیکند( .زرگری نژاد .)267- 264:1387،از نظر شیخ« :الزمه مساوا در حقوق از
جمله آن است که فرق ضاله و مضله و طایفه امامیه نهج واحد محترم باشد و حال آنکه
ضال یعنی مرتد به قانون الهی آن است که قتلشان واجاب اسات( .ترکماان-57 :1363،
 .)56هدف تدوین کنندگان اصل  8متمم قانون اساسای باه رسامیت شاناختن براباری
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شکلی (برابری افراد در مقابل قانون) در چارچوب قانون اساسای باود .اماا روحاانیونی
چون شیخ فضل اهلل آن را مغایر با عدالت ماهوی براساس معیارهای اسالمی میدانستند.
روحانیون مشروطهخواهی چون محمد اسماعیل محالتی و محمدحساین ناائینی باه
عدم منافا این دو برداشت از براباری پای بارده و ساعی در تناویر افکاار روحاانیون
مشروعهخواه داشتند .محالتی در پاسخ به شیخ فضل اهلل میگوید« :مساوا که در ایان
دوره گفته می شود به معنای این است که هر حکمی که بر عنوانی از عناوین شارعیه یاا
عرفیه بار میشود در اجرای آن حکم فرقی مابین مصادیق آن گاذارده نشاود( .زرگاری
نژاد .)519: 1377،نائینی نیز میگوید« :هر حکمی که بار هار موضاوع و عناوانی بطاور
قانونیت و بر وجه کلیت مترتب شده باشد در مرحله اجرا نسابت باه مصاادیق و افاراد
بالسویه و بدون تفاو مجری میشود...احکام مخصوصه بخصاوص مسالمین یاا اهال
ذمه بدون تفاو بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد( .نائینی1374،ق .)69:ناائینی
اشاره می کند که منشأ اختالف سیاست غرب با شرع اسالم به دلیل اختالف در محتاوای
قوانین است و نه التزام به برابری در مقابل قانون.
محالتی در رساله اللئالی در رد عقاید شیخ فضل اهلل درباره مساوا مایگویاد:
«مگر در میراث بنا شده که همه ورثه ،چه دختر و چه پسر چه ماادر و چاه پادر و چاه
غیره همه بر یک نسق ارث ببرند؟ و امثال اینها ،که هیچ یک نیست .مقصود این اسات
که حقوق هر کس ،هر که باشد ،هر چه باشد ،هر چه باشد باید در موقع خاود محفاوظ
باشااد»( .طباطبااائی  .)467 :1392،گفتگوهااای اجتماااعی و سیاساای و نااه حقااوقی
مشروطه خواهان تنها درباره تساوی در مقابل قانون نبود بلکه به مساوا در حقوق نیاز
گسترش پیدا کرده بود .اما این بحثها هنوز به نقطهای نرسیده بود که باه لبااس قاانون
در آیند و از اینرو مجلس را یارای نفی و اثبا آن نبود و اثبا و نفی آن ماانع داشات.
(سلطانی.)83-82 :1391،
با وجود تجدیدنظر شکل گرفته در قانون اساسی مشاروطه و ماتمم آن در دوره دوم
پهلوی ،اصل هشتم متمم قانون اساسی که اشاره به برابری شکلی داشات دچاار خدشاه
نشد و اعتبار این اصل پابرجا ماند .اما در این دوران اقداماتی در جهت برقراری عادالت
ماهوی براساس معیارها سکوالر در قوانین صاور گرفات .هادف از ایان اصاالحا
کاهش تفاو های حقوقی میان گروههای مختلف بود .از جملاه آنکاه قاانون انتخاباا
ایران در چارچوب انقالب شاه و مردم اصالح شد و در هماه انتخاباا محادودیت زن
ب ودن و مسلمان بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخااب شاوندگان حاذف شاد .در
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سال  1342قانون حمایت از خانواده تصویب شد .یکی از مهمترین اهاداف ایان قاانون
ایجاد برابری حقوقی میان زنان و مردان بود .در ساال  1354اصاالحاتی در ایان قاانون
صور پذیرفت در این قانون ضمن حفظ قانون قبلی ،تالش بیشتری برای برابری میاان
زن و مرد صور گرفت .از جمله آنکه در این قانون رضایت زن نیز شارط الزم بارای
ازدواج مجدد شوهر قرار گرفت .طبق این قانون طالق فقط با اجازه دادگاه قابال انجاام
بود.
در خصوص اقلیتهای دینی نیز باید گفت طبق اصل  8متمم قانون اساسی مشروطه
همه مردم در مقابل قانونی دولتی متساوی الحقوق به شمار میرفتند .در نتیجاه براباری
شکلی اقلیت ها براساس این اصل به رسمیت شناخته شد اما در این اصال بارای قاانون
و صف دولتی ذکر شده بود ،این امر موجب شد تساوی همه در برابار قاانون باه قاانون
دولتی انحصار یابد و تفاو های حقوقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پابرجا ماناد .در
قانون مجازا عمومی مصاوب  1304محتاوای قاوانین عاام باود و میاان مسالمانان و
غیرمسلمانان تفاوتی مقرر نشده باود ولای مااده اول آن میاان محااکم عدلیاه و شارعیه
تفکیک قائل شده بود کاه غارض از درج ایان موضاوع در ایان مااده را جلاوگیری از
مخالفت عالمان دینی با وضع قوانین جدید دانستهاند .اما در ساال  1352در ایان قاانون
اصالحاتی صور گرفت کاه هادف از آن کااهش تفااو هاای مااهوی میاان حقاوق
مسلمانان و غیرمسلمانان بود .از جمله به موجب مواد یک تاا ساه قاانون ماذکور ماواد
قانونی این قانون شامل همه مجرمان چه مسلمان و چه غیرمسلمان میشد .در ماده 170
این قانون حتی برای جرائمی چون قتل که کیفر مسلمان با غیرمسالمان در شارع گااهی
نابرابر است مجازا یکسانی مقرر گردید .مواد قانون مدنی ایران کاه جلاد نخسات آن
در سال  1307و جلد دوم و سوم در سالهای  1313و  1314به تصویب رسید ،جاز در
ماوارد معادودی (مانناد مااده  1059دربااره جاایز نباودن ازداج زن مسالمان باا ماردم
غیرمسلمان) عام است و برای غیرمسلمانان حکمی برابر مسلمان داد .شماری از احکاام
فقهی مربوط به اقلیتها از جمله احکامی مانند مانع بودن کفر برای ارث و شرط داشتن
ایمان برای اداء شهاد در دادگاه در قانون مدنی نیامد.
 .2-3-1عدالت در نظام حقوقی ایران پس از انقالب اسالمی
در نظام حقوقی ایران پس از پیروزی انقالب اساالمی ناه تنهاا عادالت صاوری باه
رسمیت شناخته شده بلکه عدالت ماهوی نیز براساس آموزههای اساالمی ماورد توجاه
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قرار گرفته است .در قانون اساسی جمهوری اسالمی به کارا باه عادل الهای اشااره و
مبنای عادالنه بودن قوانین تبیین شده است .براساس اصل دوم قانون اساسی ،جمهاوری
اسالمی نظامی است برپایه عدل خدا در خلقت و تشریع.
 .1-2-3-1عدالت صوری در نظام حقوقی ایران
در تعدادی از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران لازوم برقاراری عادالت
صوری مورد توجه بوده است .بند  14اصل  3قانون اساسای اشااره باه براباری شاکلی
دارد .براساس این بند «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی
عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قاانون» یکای از وظاایف دولات جمهاوری
اسالمی است .اصل  19و  20قانون اساسی نیز اشاره به عدالت صوری دارناد .براسااس
اصل « 19مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشاند از حقاوق مسااوی برخوردارناد و
رنگ و نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» .طبق اصل « 20افراد ملت اعم از
زنان و مرد یکساان در حمایات قاانون قراردارناد و از هماه حقاوق انساانی ،سیاسای،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی باا رعایات ماوازین اساالم برخوردارناد» .ایان اصال در
پیشنویس بصور خالصه چنین آمده بود« :همه افراد ملت اعم از زن و مرد در مقابال
قانون مساویاند» گروه تنظیمکننده اصل عباار «در مقابال قاانون مسااویاناد» را باه
عبار «بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند تغییر داد و یکی از علال تغییار ایان
عبار را امکان پدید آمدن ساوءتفاهم براباری میاان زن و مارد در قاانون دانسات .در
مذاکرا نمایندگان حاضر در مجلس بررسی اصول قانون اساسی نیاز توجاه و اهتماام
نمایندگان به رعایت تفاو میان دو مفهوم «برابری در برابر قانون» و «برابری در قانون»
آشکار است .سیدابوالفضل موسوی تبریزی در توضیا این اصل میگویاد ...« :ایان کاه
حق زن در قانون و یا حق مرد در قانون چیست مطلب دیگری اسات ،اماا در حمایات
قانون ،طبقه زن و مرد یکسانند و هایچ تفااوتی ندارناد  .»...نائاب رئایس مجلاس نیاز
میگوید« :این اصل که در فصل حقوق ملت آمده ناظر به این معنا است کاه همگاان در
مقابل قانون مساوی اند .اینکه قانون چیست در اینجا مطرح نمی باشاد ولای هار چیازی
قانون باشد اعتبار و اجرایش برای همه یکسان است( .ورعی.)260-259 :1386،
اصل  107قانون اساسی نیز صراحتا اشاره به عدالت صوری دارد .براساس این اصال
«مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور «در برابر قوانین با سایر افاراد کشاور
مساوی است» به موجب این اصل ،اصل حاکمیت قانون برای همه مقاماا و نهادهاای
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کشور الزم االتباع است به همین جهت است که اصل  111قاانون اساسای مقارر کارده
است« :هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود نااتوان شاد یاا فاقاد یکای از شارایط
مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد ...از مقام خود بر کنار خواهد شد».
 .2-2-3-1عدالت ماهوی در نظام حقوقی ایران
هر چند عدالت صوری مورد توجه قانونگذار در قانون اساسای جمهاوری اساالمی
ایران بوده است اما عدالت ماهوی مهمترین قید معطاوف باه حاکمیات قاانون در نظاام
حقوقی ایران است .برابری ماهوی از این اصل ناشی میشود که قاانونی کاه باه لحااظ
شکلی برای همه برابر است هنگامی که در وضعیتهای مختلف به نحو یکساان اعماال
گردد میتواند به لحاظ ماهوی نابرابر باشد( .عباسی .)1390:125 ،مفهوم برابری مااهوی
در نظام حقوقی ایران در چارچوب موازین اسالمی و قانونی مطرح میباشاد و از آنجاا
که براساس اصل  4همه قوانین در جمهوری اسالمی ایران باید مطابق ماوازین اساالمی
باشند .قید « قانونی» نیز معطوف به رعایت موازین اسالمی میباشند.
در نتیجه تفاو های حقوقی میان گروههای چون مسلمانان و غیرمسلمانان یا زنان و
مردان در قوانین ایران لحاظ شده است .به عنوان مثال در اصل  14قانون اساسی دولات
جمهوری اسالمی و مسلمانان موظف شدهاند نسبت به افراد غیرمسلمان با قسط و عدل
اسالمی عمل کرده و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند یا در اصل  20اشاره به براباری
زن و مرد با رعایت موازین اسالمی شده است .این اصول صراحتا اشاره به لزوم رعایت
اصل برابری براساس معیارها و موازین اسالمی دارند .از سویی دیگر براساس اصال 19
«مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و ناژاد،
زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» در این اصل مشاخص نشاده اسات کاه آیاا
مذهب و جنسیت نیز از مصادیق این تعبیر است یا نه .براساس اصل  13نیز اقلیاتهاای
دینی به رسمیت شناخته شاده تنهاا در حادود قاانون از برخای از حقاوق و آزادیهاا
برخوردارند.
مهمترین عبار موجود در قانون اساسی که در آن مفهوم برابری ماهوی یاا عادالت
مستتر است بند  9اصل سوم قانون اساسی می باشد .براساس این اصل دولت موظف باه
«رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانا عادالنه برای همه در تمام زمینههای مادی و معناوی
است» .در منابع بینالمللی حقوق بشر اصل برابری تحت عنوان «عدم تبعایض» باه کاار
گرفته شده است .اصطالح رفع تبعیض ناروا ظاهرا بدان معنا به نظر میرساد کاه مطلاق
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تبعیض ناروا نیست بلکه می توان آن را به روا و نااروا تفکیاک نماود( .هاشامی:1384،
 .)284اما معنای تبعیض روا چیست؟ ارائه تعریف دقیق و آکادمیک از تبعیض مثبت یاا
روا مشکل است چراکه این مفهوم ،مفهومی نسبی است .در نظاام حقاوقی آمریکاا و در
حقوق کشورهای اتحادیه اروپا تبعیض روا به روشهای خاصای اطاالق مایشاود کاه
باعث خاتمه دادن به رویه عمومی رفتار تبعیضآمیز میشود .تبعیض مثبات دامناهای از
برنامههایی است که مستقیما به گروههای هدفی که مورد تبعیض واقاع شادهاناد اشااره
میکند تا نابرابریهای بوجود آمده بارای آنهاا را باه نحاوی جباران کنادRabe,) .
 .)2001 :p73تبعیض مثبت مایتواناد در اصاالح بایعادالتیهاای اجتمااعی اماری
ضروری به حساب آید .این اصل بر مبناای جباران خساار اساتوار اسات ( Sihera,
 )2002 :88برای آنکه رفتار برابر میان تمامی افراد شکل گیرد و فرصتها برابر میاان
آنها به وجود آید ،نیاز به توجه بیشتر به افرادی که در شرایط اجتماعی ناابرابر باه دنیاا
میآیند احساس میشود ( )Rawls, 2005 :100به رغم آنکاه تبعایضهاای مثبات،
تضمینکننده حقوق ماهوی هستند ،ابزارهای تبعیض مثبات ،ماوقتی باوده و باه منظاور
جبران نابرابریهای گذشته اعمال میشوند .بنابراین اتخااذ ایان رویکارد ،روش کاافی و
حداکثری برای حمایت از اقلیتها در نظر گرفته نمیشود )Spilioppulou, 1997 :2
 )Akermark,در هر صور سیاستهای تبعیض مثبت باید در چارچوب قاانون قارار
گیرند و به عبارتی قانونمند شوند( .گرجی و سایرین.)358 :1390،
مفهوم تبعیض مثبت در نظام حقوقی ایران عالوه بر حمایت از گروههای اقلیات باه
معنای رعایت تفاو ها بین افرادی است که در شرایط یاا طبیعاتهاای متفااوتی قارار
گرفته اند .در نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی اسالم ،رعایت تفاو ها باین زن و
مرد و مسلمان و غیرمسلمان به معنای رعایت استحقاقها و از مصادیق تبعیض رواست.
از سوی دیگری در قوانین ایران برای گروههایی همچون زنان و غیرمسلمانان امتیازهای
ویژهای در نظر گرفته شده است که با مفهوم غربی تبعیض مثبت قابل انطباق است .ایان
برداشت از تبعیض مثبت در ظاهر دارای نوعی تناقض درونی است.
به نظر نگارنده برداشت حاکم در نظام حقاوقی ایاران تلفیقای از دو برداشات درون
دینی ارائه شده از مفهوم عدالت است .در برداشات عمادهای کاه مبناای بنیاادین نظاام
حقوقی ایران را تشکیل میدهد ،اعتقاد بر این است که تمام احکام صادر شده از ساوی
خداوند عادالنه است طرفداران این برداشت به آیه  90سوره نحل (ان اهلل یاامر بالعادل)
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استناد میکنند که براساس آن پروردگار به آنچاه در واقاع عادالت اسات امار مایکناد.
انعکاس این دیدگاه در نظام حقوقی ایران محسوس است.
از نظر اسالم میان زنان و مردان به اقتضای خصایص یا موقعیتهایشان تفاو هایی
وجود دارد لذا باید احکام خاصی را برای هر کدام صادر کارد .ایان احکاام متفااو از
نظر اسالم خالف عدالت نیست .همچنین اسالم نسبت به غیرمسلمان نیاز در خصاوص
حقوق انسانی و اجتماعی قائل به تفکیک شده و احکاام متفااوتی را بارای آنهاا مقارر
داشته است .نظام حقوقی ایران نیز متأثر از احکام اسالمی این تفاو ها را در چارچوب
قوانین مختلف به رسمیت شناخته است.
براساس برداشت دیگری که در این زمینه وجود دارد گفته میشود خداوند به عادل
حکم میکند اما اگر در موردی تردید کردیم که حکم عادالناه چیسات بایاد باه عارف
مراجعه کنیم .از نظر قائلین به ایان برداشات همانگوناه کاه مرجعیات عارف در ساایر
عناوین مطرح در کتاب وسنت وجود دارد مرجعیات عارف در تشاخیص عادالت نیاز
وجود دارد .فقه نیز باید پابه پای جامعه پیش رود و بر چنین عرفهاای معااملی ماردم
مهر تایید بزند چراکه جنگ با عرف عقال خالف عقل و شارع اسات (فایض)1 :1371،
بسیاری از حدود و کیفرها در مجازا اسالمی مربوط به زمان عصر پیامبر (ص) بوده و
در آن زمان عادالنه بوده است (مجتهد شبستری )86 :1384،و بخش عظیمی از فتاوی و
نظرا فقه سیاسا که مربوط به حدود ،قصاص ،دیا  ،شهادا و  ...میباشاند بساتر
عقالنی خود را از دست دادهاند و در این باب باید به اوامر و ناواهی کلای الهای مانناد
لزوم عدالت و مقاصد پنجگاناه شاریعت مراجعاه نماود و باا تعهاد و التازام باه آن باا
عقالنیت عصر حاضر عدالت را تحقق بخشید( .مجتهد شیستری .)115 :1384،براسااس
این دیدگاه نقش عرف در توزیع عدالت برجستهتر میشود.
مهمترین نقد وارد بر این برداشت این است که صدق عرفای تنهاا در منطقاه الفارا
جایز است و در جایی که شارع در موضوع دخل و تصرف کارده و بارای آن حادود و
قیودی تعیین کرده نمیتوان به عرف مراجعه نمود .مصادیق عدالت عرفی در بسیاری از
موارد توسط خداوند مشخص شده و امکان مراجعاه باه عارف وجاود نادارد .باه نظار
نگارنده هر چند این برداشت صبغه درون دینای دارد اماا نتیجاه آن چیازی عادالت در
معنای سکوالر نیست .این برداشت از عدالت در نظام حقوقی ایاران ماورد توجاه قارار
نگرفته است.
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اما رویکرد سومی نیز وجود دارد که مورد توجه قانونگذاران در نظام حقاوقی ایاران
قرار گرفته است .براساس این دیدگاه عدالت صرفا ارتباط با بعاد ظااهر حیاا دنیاوی
ندارد بلکه با مجموعه مسائل مربوط به مبدا ،معاد ،انسان شناسی ،خداشناسی و ...ارتباط
دارد و بر اساس علم به واقع یعنای آنچاه کاه در حااق واقاع عاالم وجاود دارد ،اسات
(سعاد مصطفوی و پور موال )30:1386،و خداوند به آنچه در واقع عادالنه اسات امار
میکند .اما عالوه بر احکام اولیه و ثانویاه ناوع ساومی از احکاام الهای باه ناام احکاام
حکومتی وجود دارند .احکام حکومتی تصمیماتی است کاه ولای امار در ساایه قاوانین
شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان ،اتخاذ مایکناد و طباق آنهاا
مقرراتی وضع کرده و به اجرا در مایآورد .مقاررا ماذکورالزم االجارا باوده و مانناد
شریعت دارای اعتبار هستند ،با این تفاو که قوانین آسمانی ،ثابت و غیرقابال تغییار و
مقررا وضعی ،قابل تغییرند و در ثبا و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود
آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل اسات ،طبعاا
این مقررا نیز تدریجا تغییر و تبدیل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهناد
داد .براساس این برداشت مرجع نهایی در توزیع عدالت خداوناد اسات اماا باه منظاور
تطبیق با مقتضیا زمانی حکومت در چارچوب احکاام حکاومتی امکاان تعریاف امار
عادالنه و توزیع عدالت را دارا میباشد .انعکااس ایان دیادگاه در نظاام حقاوقی ایاران
محسوس است.
در حقوق کیفری ایران در مواردی قانونگذار در راستای (این برداشت) تفااو هاای
حقوقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان (و زنان با مردان) را در جهت حمایت از زناان و
اقلیتها برطرف کرده است( .حبیبزاده وهوشیار .)71 :1393،به عنوان مثال طباق مااده
 554قانون مجاازا اساالمی براسااس نظار حکاومتی مقاام رهباری دیاه جنایات بار
اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران باه انادازه دیاه
مسلمانان تعیین میگردد» در بخشنامه مورخ  8خرداد  1387قوه قضائیه دیاه مسالمان و
غیرمسلمان بطور مطلق در تصادفا رانندگی طبق قوانین شرکتهای بیمه برابار اعاالم
شد.
تالش برای تساوی دیه زن و مرد نیز یکی از موارد اعمال تبعیض مثبات در قاوانین
ایران میباشد .براساس ماده  10قانون بیمه اجباری بیمه گر مکلف است خساار وارده
بر زیان دیدگاه را بدون در نظر گرفتن جنسایت و دیان تاا ساقف تعهادا بیماهناماه
پرداخت کند .در سال  1386مجلس با تصویب قانون تأسایس صاندوق بیماه خساار
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بدنی مقرر کرد مابه التفاو دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق پرداخات
شود و در سال  1387قانون بیمه اجباری وسایل نقلیاه موتاوری ،شارکتهاای بیماه را
مکلف کرد تا میزان دیه زن و مرد را در اینگونه حوادث فار از جنسایت و ماذهب تاا
سقف دیه کامل بپردازند .پس از  7سال اجرای آزمایشی این ماده قانونی ،در سال 1394
شورای نگهبان این ماده را تأیید کرد.
براساس ماده  550قانون مجازا اسالمی دیه قتال زن نصاف دیاه مارد اسات ،اماا
متعاقبا مقنن در تبصره یک ماده  551مقرر داشته است «در کلیه جنایاتی که مجنی علیاه
مرد نیست معادل تفاو دیه تا سقف دیه مرد از صاندوق تاأمین خساار هاای بادنی
پرداخت میشود».

نتیجهگیری و پیشنهادات
عدالت در برداشت ماهوی نسابت باه حاکمیات قاانون باه عناوان یکای از مبناای
حاکمیت قانون در نظر گرفته میشود .طرفداران عدالت ماهوی معتقدند که ویژگی عاام
بودن قوانین باید جرح وتعدیل شود تا استحقاقها و تفاو ها در قوانین لحااظ شاوند.
در انواع نظام های حقوقی چه سکوالر و چه مذهبی معموال «برابری در مقابل قوانین» به
عنوان اصل حداقلی حاکمیت قانون رعایات مایشاود .اماا هار نظاام حقاوقی درقالاب
محتوای قوانین خود ،معیارهایی را برای برخورد عادالنه با افاراد و گاروههاای مختلاف
ارایه میدهد .محتوای این قوانین بسته به ایدئولوژی حاکم در هر نظاام متفااو اسات.
نظامهای مبتنی بر قوانین الهی از جمله اسالم با نظریه طرفداران عدالت ماهوی از جهت
لزوم رعایت استحقاقها در برخورداری افراد از حق برابری به منظور نیل باه اهاداف از
پیش تعیین شده موافق هستند اما در این نظامها تفاو ها و تماایزا میاان گاروههاا و
اصناف نشأ گرفته از دستورا الهای اسات در حالیکاه در نظاامهاای ساکوالر ایان
تمایزا و تفاو ها ریشه در اراده بشر دارد.
در نظام حقوقی اسالم اراده خداوند در قالب قوانین الهی و در راستای هدف نیل باه
قرب الهی ،تعیین می کند که کدام افراد یا طبقا اجتماعی در سطحی باالتر یا پاایینتار
نسبت به سایر افراد و طبقا و گروههای اجتماعی قرار گیرند .نظام حقوقی ایران متاأثر
از اندیشههای اسالمی و شیعی عدالت را به عنوان مبنای حاکمیات قاانون باه رسامیت
شناخته است .نظریه پردازان طرفدار برابری در ایران ایده برابری را در قالب تئوریهاای
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کلیتر عدالت تفسیر میکنند .با توجه به مطالب ذکر شده میتوان به این نتیجه رسید که
عدالت به عنوان مبنای حاکمیت قاانون در نظاام حقاوقی ایاران باه شایوهای خااص و
متناسب با ایدئولوژی اسالمی حاکم بر نظام جمهوری اسالمی پذیرفتاه شاده اسات .در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به صراحت برابری شکلی تحت عنوان «برابری در
مقابل قانون» به رسمیت شناخته شده اسات .اماا ایادئولوژی اساالمی حااکم بار نظاام
جمهوری اسالمی ایران سبب شده که در چارچوب مفهوم عدالت در نظام حقوقی ایران
به جهت وجود برخی از تفاو ها در جنسیت و عقیده ،احکام متفاوتی برای افراد صادر
شود .از سویی دیگر در برخی از قوانین ایران به جهت کاهش نابرابریهای ناشای از در
نظر گرفتن تفاو ها ،قانونگذار مبادر به اعمال تبعایض مثبات بارای غیرمسالمانان و
زنان در قالب احکام حکومتی کرده است .بنابراین در نظام حقوقی ایران مفهاوم براباری
در مقابل قانون و تفاو های در نظر گرفته شده ذیال عناوان عادالت مااهوی هماه در
چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده و قانونمند شدهاند در نتیجاه عادالت یکای از
مبانی اساسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران به شمار میرود .پیشانهاد مای شاود
نظام حقوقی ایران با تاکید بیشتر به استفاده از ظرفیتهاای موجاود در شارع همچاون،
احکام ثانویه ،احکام حکومتی ،احکام امضایی ،مصلحت ،منطقه الفراق و اجتهاد ،عدالت
را در چارچوبی که تضادی با شرع نداشاته باشاد باه رسامیت شاناخته و در راساتای
کاهش تفاو های ماهوی با توجه به مقتضیا زمانی و مکانی گام بردارد.
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