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 ایثارگران و جانبازان طبیعی حقوق جبران در خوشبختی حق
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 دهیچک
از ح ق ب ر س عاد       یآنجا بخش مهم   از. است انسان یعیطب حقوق جمله از یشادکام بر حق

و  یجس م  یو س ممت و وا   تی  ک ه ر رد از امام   شودیممحقق  یو کمال انسان زمان یشادکام
منب   و   ای  انگاشته  دهیناد اواندینم کسچیه یعیحقوق طب نیم برخوردار باشد  بنابراالز یروح

 نی  جه ت مر روم م ا ا    نینوشتار حاضر است. از ا یاصل یۀررض باال انید. بشومنشأ آن معدوم 
او را ر راه  آورده   یس عاد  و ش ادکام   یع  یطب انی  بن یهر انسان یعیخواهد بود که حقوق طب

 ج اد یا ای  س د موو ت اس تراده از آن     ای  اجاوز به حقوق او  قیحقوق از طر نیاست و خلل در ا
وج ود   یزی  و غر یرطر  یطبع نیبه شکل ووان یآن که درون آدم یۀبه منب  اغذ یدائم بیآس

 ب ه  دول ت  ر ی  اخ تیوض ع  چ ون  طیش را  یبرخ در. شودیمدارد  منجر به لزوم جبران مضاعف 
 یع  یطب حق وق  در ض رر  العم ر مادام ادارک به مثبت ضیابع قیطر از دیبا جامعه از یندگینما
 ث ار یا یعم وم  س عاد   خ اطر  ب ه  ک ه  آن ان  یبرا خاص ازیامت نیا درنظرگررتن. بپردازد یوربان
 تی  مقال ه ب ا محور   نی  وابل اثب ا  اس ت. ا   یحقوق بشر و حقوق شهروند قیاز دو طر اندکرده

 ست.شده ا نیعراق ادو-رانیدر جنگ ا ثارگرانیمجاهدان و ا
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 مقدمه
 ب ه  ازی  ن ش ده یورب ان  ای   بربادررته حق لذا. نیز است یخوشبخت بر حق شامل یعیطب حقوق
 و 1980 س ال  در رانی  ا ب ه  عراق اراش ورشی با که «یلیاحم جنگ». دارد جبران ای هیاوج

 باران موشک در عراق ۀگسترد یهاشقاو  دنبال به بعد سال تهش  شد آغاز خرمشهر اشغال
 ام ام  ریا دب  ب ه  انی  رنظامیغ ارت ادن خطربه و شهرها ریسا و اهران در یمسکون مناطق  یوس

 در ا  » ۀاجرب  . اس ت  ا ازه  و دارد وج ود  هن وز  ه ا جراح ت  از یاریبس اما  ارتی انیپا راحل
 یدش وار  است  گررته ررا را ثاریا و شهاد  ضیر گرداگرد که یبلند یمعنا کنار در «مقدس

 سپردگانجان استشمام و دنیشن دن ید ۀاجرب از است عبار  که دارد زین ناپذیریانکار یماد
 انی  ب یب را  یمج ال  چیه بدون ان یرنظامیغ دوستان  از ندایجانسپار حال در که یانیزخم ای

 ه ای خان ه  یرانیو ۀمشاهد  شانیا بدن وطعا  و رزمانه  اجساد ییجاهجاب ی عزادار و حزن
و  دوس تان  و خ ود  الوو و  بیور مرگ احتمال  شدهرانده پناهندگان هایدسته و ررتهااراجبه

 اجرب ه  را یروان   قی  عم یه ا زخ    نیچن   ک ه  یرزمن دگان  یحت  . درا  یبرا کشتن به جبر
 انگن ا  آن در یگزند ۀمشخص که اندکرده یزندگ یجنگ ۀمنطق در روزشبانه طور به  اندنکرده

 دش وار  یکیزیر یکارها  بودنقهیدرمض و مررط انضباط مثل هاییمشخصه. است تیمحروم و
  ه وا  و آ  یس خت   پراکن ده  و ن امطبو   یغ ذا   خ وا   از تیمحروم  روزمره یررساطاوت و

 اول دها   جش ن  از یدور  داردم ی  دوستش ان  ک ه  یکس ان  و خ انواده  و خان ه  یب را  یدلتنگ
 مرور به اشتغال ی شغل یهاررصت و لیاحص از تیمحروم ی لیرام هایییگردهما و هایعروس

 یحت   یاحتم ال  هایخطر با مقابله یبرا یآمادگ و بودنزنگبه گوش و جنگ دشوار خاطرا 
 . ندارد وجود یدیاهد که هاییطیمح در

 یای ه و رورلسره  یریگوابل طرح  ما شاهد شکل یهمه دعاو ینبا کمال اأسف با وجود ا اما
کش ور   یاز جنگ در نظام حق وو  یناش یو جسم یجبران جراحا  و صدما  روح یبرا ییوضا
 ی روی ن ی د ام یش ترین ب  که هنگام خط ر جن گ   گیردمیصور   یمسامحه در حال ین. ای نبود
 آنک ه   یس ت ن ج وانمردی  و وراداری اصول از. بستگی دارد یداوطلب مردم حضوربه  ما یدراع

 یدر زندگ یزچ از بابت رهاکردن همه رزمندگانکه  یاز خساراا بخشیا جبران حضور خالصانه ب
از  یک ار  یک ه هم دل   «احس اس » ین. انشود نهادهاند ارج درا  متحمل شده یدانو حضور در م

 ی عظ   ی ک ه از ع وارم اص م   -شود آنان ابراز نمی دردبا  یاجتماع ینهادها و سازوکارها یسو
کشور خواهد ب ود.   یبرا یتیبزرگ امن یداهد -برنداز کشور رنج می درا  یبرا یگذشتن از زندگ

ب ه خط ر    ی د با ش ود  ب دل  ذکرشده  اوداما اجتنا  از  یۀالخ و ما یبه عبرا گذشتو  یثاراگر ا
 ی نظ ام حق وو   ی ک در  .جامعه با آن مواجه خواهد ش د  دراشاره کرد که اخمق  یحصروحدیب
که پاسداش ت   یتیبسان وضع یجانباز یابیو ارز یداشتگرام لزومدر  ینآن است که ووان یستهبا
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دارد   یرانکارناپ ذ  یاحترام به حقوق بشر در جامعه ضرورا یجاخمق و ارو مبانی یتاقو یآن برا
 د.شواراو  بدل نیو ب یلاالاب یبه عناصر
 و زانجانبا رنج و درد معنوی نور اشعش  برابر در را مسئولیت چش  اا است آن بر مقاله این
 و مت اریزیکی  ه ای پاس خ  یستن یستهاست که شا ین. باور ما انگهدارد گشوده آنان هایخانواده
 یزیبه دس تاو  یت وضع ینا یودس هایجنبه بر اکیه و جانبازی معنوی مزد درخصوص مذهبی

 یمقال ه بررس    ی ن ا ه د  بدل شود.  یاز شاد هانآ ۀسه  عادالن یدر برابر ادعا یاراوایب یبرا
ار راد در   ییو اوان ا  یتچون جنگ  به وابل یحقوو یعیووا یاست که در پ یکان جبران لطمااام

جانب ازان   یو غرامت ش اد  یجانباز ۀهد  مسئل ینا اأکیدوارد شده است.  یبردن از زندگلذ 
. ش د وارد  آن ان ش دند ک ه ب ر جس   و روان      یص دماا  یل ی متحم ل  جن گ احم  یاست که ط

ب دن و   یدادن اعض ا که آثار ازدس ت  یستدارد که انها ررد جانباز نوجود  اراه  ینا ین همچن
 ۀو پراج ر  خ انواد   یبح ران گرام    ی ن بلکه در ا کند میرا احمل  یو روح یلطما  جسم یرسا

 ۀمطالع   ی ق  احق روشن د.  ایش ادکام  یعادالن ه ب را   یدادن ررصتدر معرم ازدست یزن جانباز
 در «ش ادی  غرام ت » یگ اه است ک ه جا  ییکشورها ییضاو یۀبر رو یو مبتن یلیاحل-یاکتابخانه

 ش ود م ی ا مش   ین شده است. همچن   احکی  «ضرر»آن در پراو احوال  مرهوم  ینظام حقوو
 یجانبازان برا یۀاحت عنوان سهم یرانا یاسمم یجمهور یدر نظام حقوو که «مثبتی ابعیض»

 آنانررته ازدست هایررصت انجبر و جانبازان گرامیداشت برای عالی آموزش مؤسسا ورود به 
آن اس ت   یک ی حاضر  احقیق مشکم . از شود یبررس یغرامت شاد یدگاهد وض  شده است از

و در اغل ب   ان د درآم ده ب ه نگ ارش    یکل   یاربس یمالیرغرامت غ یناضم یموجود برا ینکه ووان
 ی ا  ad hoc ی از مر اه  یخت ه جس ته و گر  ۀرا با اس تراد  یند که غرامت شاداوضا  ینکشورها ا

 Schwartz, 1996: 1814( )Catherine Elliott & Frances)کنن د  م ی  ی ین اع ی م ورد  یبررس

Quinn, 2005: 345-347)یایوضا ۀمطالع یازمندن یکل یاو استخراج واعده ینمواز ینره  ا . لذا 
 . استدشوار  یارآن بس یاست که گاه ره  اصول کل یحوزه از دعاو ینشده در امطرح
 

 شادکامی حق سابقۀ و بازیجان
ک ه   یجانبازان انقم  اس مم  یو اجتماع یاستخدام یم وانون اسه 2بند   مادۀ  یفاعر طبق
 در ک ه  اس ت  ایث ارگرانی  عن وان جانب از   شودیخوانده م یم اختصار وانون اسهمقاله به یندر ا

 دستاوردهای از حراست و حرظ و احمیلی جنگ طی اسممی  انقم  شکورایی و اکوین جریان
 آن  از ناش ی  مس تقی   حوادث هرگونه یا خارجی و داخلی عوامل اجاوز و اعرم از آن ارزشمند

و درنتیج ه در رون د زن دگی     ان د جسمی و روانی دچ ار ش ده   عارضی هاینقصان و اختمال  به
که  یرادار یۀبعد کل وانون به ینا یباصو یخاار ازی مواجهند. یهارردی و اجتماعی با محدودیت
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 سیزده  حدیث در. گررتند ورار عنوان این شمول احت شدندمی خوانده «مجروح»از آن  یشپ
نخواه د   یمانا یقتاًاز شما حق یکیچه»)ص( ررموده است: پیامبر  که خوانی می البخاریصحیح

-Al« )دوس ت داش ته باش د    ی ز ب رادرش ن  یخود دوست دارد برا یداشت مگر آنکه آنچه را برا

Bukhāri, 1891: 13). یکه از اشنگ یرموک جنگ در مجروح سرباز سه از عدوی حذیره روایت 
نم ود کام ل    داش ت یرا بر خود مقدم م   یگریآ  د یدندر نوش یککه هریجان باختند درحال

 آن یکوک اری ن ینواالا ر »ان د:  )ص( اس ت ک ه ررم وده   یامبر کمم پ ینا جوهرو  یازخودگذشتگ
 :Abdul-Rahman, 2009) «ان د کشاکش و نیاز در خودکه حالیدر بخشندمی که است هنگامی

 همچ ون  نهاده ایی  اسمم در. است شده اوجه نیز اوتصادی لحاظ به ایثار به مسئلۀ امروزه .(28
 اک الیف  از زک ا   مانند است و شده اوصیه هاآن به رقط اراباطند  زیرا در ایثار با ووف و صدوه
انها ب ه پ ول مح دود     یرا صدوه و خ یمحتوا .(Nasution, 2009: 119) آیندنمی شماربه  ررد
 وو ف  .(Nasution, 2009) رکر باش د  یا یدههمچون ا یرمادیغ یامر اواندیبلکه آن م شود ینم
 ب ا  ار اوای  چندان مالک  آزاد ارادۀ با عمومی مال به خصوصی مال ابدیل از است عبار  که ه 

 ث رو   ک ه  است خردی از برخاسته اسمم در ایثار نهادهای ونهگاین. ندارد احقیق این در صدوه
 در آن م ا  ک ه  ایجامع ه  اعض ای  اگر زیرا داند می هاآن پیرامون جامعۀ ثرو  از عبار  را مردم
 مث ال  ی ک . ش د  خواه د  کند اوتصادی رشد آهنگ باشند  نداشته خرید ودر  کنی می زندگی

 که است دیگری مال یا جان از درا  برای خود مال یا جان خطرانداختنبه ایثارگری از کمسیک
 منار  برای و خود از رارغ ررد که گیردمی صور  زمانی ایثار. است شده روروبه جدی خطری با

 می ل  به گروه اعضای دیگر منار  برای که است کسی ایثارگر و رودمی خطر استقبال به دیگری
 .(Choi & Bowles, 2007: 636)شود می گزا  ایهزینه متحمل خود

 ض رور   یک مقابل در که است کسی ایثارگر»: کندمی اعریف گونهاین را ایثارگر ویلیامز جرج
 «ش ود می خود زندگی مناب  سایر یا خون سرمایه  رداکردن به حاضر خود نامیگ  حرظ با عمومی

(Williams, 1989: 193 .)و دس ت پ اک  ینگهبان ان  ض رور   ش د   که کندمی اضاره او همچنین 
 کن د م ی  ایج ا   طبیع ی  شکلی به را ایثار وجود خیانت  و اقلب مقابل در جامعه حرظ برای امین

(Williams, 1989: 194). انتخ ا  »اس ت    یرخ واه ک ه غ  یث ارگری ک ه ا  کن د یاض اره م    یلی امز و 
Williams, 1989 :)کن د  م ی  مواجه جدی چالشی با را کندمی ایجا  را خودخواهی که 1«طبیعی

است ک ه مانن د    یرخواهیغ یثارگری که ا بر این باورند ی و دورک یترهل یلآگوست کونت  ام .(208
برخاس ته اس ت.    یب ه زن دگ   ی ل دو حالت از اصل م هر یناست و ا یانسان یلاصل اص یخودخواه
بقا و رشد آن  یۀکه ما یخوراک یاست که موجود زنده را به جستجو اییرهاز وظ یناش یخودخواه

 یموجود زن ده را ب ه ابق ا    یرهوظ یناناسل است. ا یرۀبرخاسته از وظ یرخواهی. غانگیزدیبرم است
 .(180: 1391 یبا )صل انگیزدیخود ادامه دهد برم یا که بتواند به ح یگرینسل خود در موجود د

                                                           
1. Natural selection. 
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 شادی غرامت سابقۀ .1
 یرا ک ه ب ه س و    ییهااز راه یاریبس  یگوناگون علوم اجتماع هایشاخه ریاخ سال چهل یط

ام ا در    ن د الس وران یر ونیگشوده شده است م د  هانآ یروشیپ ءیش همچون یشاد یبررس
ک ه ب ه گرتگ و درخص وص      ستهاورن لسورانیوجود دارد. رها آن انیم یاریعمل اراو  بس

 از ص برانه یب    یش اد  لیدال و علل یجستجو در یاجتماع علوم اما پردازند می یمرهوم شاد
 ه ای ش اخه  در ک ه  یآث ار   یوس   حج   . اندکرده عبور یشاد درخصوص یریوصا قا یاحق

اس ت ک ه    رکنن ده یغارلگچن ان  خلق شده اس ت آن  یشادکام ۀدربار یگوناگون علوم اجتماع
 عل وم  احقیق ا   در ا ازگی ب ه  ک ه  ایاوسعه ارینمه . نامید 1«یشاد انقم »آن را  اوانمی

 شناس  ان روان از متش  کل ایرش  تهب  ین ق  انمحق گروه  ی ظه  ور داده اس  ت  رخ اجتم  اعی
اس ت   ش ادکامی  مطالع ۀ  ب ه  بس یار  عمو ۀ  با عمومی هایسیاست گراناحلیل و اوتصاددانان

(Kahneman; Diener & Schwarz, 1999). اس ت. از   یدهرس   یزاحول به حقوق ن ینامروزه ا
 اجتم اعی  عل وم  هاییارتهکه است  یدهمقاله و کتا  به طب  رس یادیم. شمار ز 2007سال 
 در ش ادی  س وی  ب ه  نه ادن روی. است گررته کار به حقووی مباحث متن در را شادی دربارۀ
 از خ واهی آزادی و خ واهی ع دالت  کن ار  در بت وان  اس ت ک ه   ب وده  و در آن دانانحقوق میان
 از دسته این اولیۀ رویکرد. گرت سخن خواهیشادی نام به دیگری ممکن حقووی مداریغایت
 وه ری  ض مان  حق وق  چ ون  هاییحوزه در اغییرا  برخی اعمال ضرور  اوجیه دانانحقوق
 ,Bagaric & McConvill)یر ری  ع دالت ک   (Bagenstos & Schlanger, 2007) (ج رم )شبه

( و نظ ام  Bagaric & McConvill, 2005) ( ه ا )ش رکت ها بنگاه یحقوق نظام راهبر  (2005
 ( بوده است. Bagaric & McConvill, 2005)یاای مال

خ ود   یبرا یحقوو ی مراه یانکه اوانسته است در م یزانندهعبار  برانگ ینا ی؛شاد غرامت
 وض یۀ م. ابدا  شد که در 1983اوتصاددان در سال  یک از سویبار ینپا کند نخستودست ییجا

Sherrod v. Berry ب ه   ادعاه ا  یبرخ   یقو اص د  ی ابی کمک به ارز یبرا یی موضو  وتل خطا با
 غرام ت  ب ر  مبن ی  کلی ادعایی بر عموه آن طی که ایوضیهکمک رراخوانده شده بود. کمک در 

 اوانس ت  بع دها  ک ه  ب ود  ش ده  درخواس ت  نیز زندگی لذ  دادنازدست غرامت متوری  زندگی
 ,Tammelleo)دهد  ورار پوشش احت درد و رنج عنوان احت را صدمه و جراحت چون مواردی

1990: 778).  
 3«غیراوتص ادی  خسار » 2 «غیرمالی خسار  یا ضرر»همچون  یاز اصطمحاا اوانی می ما

 یب را  یدکه با ای. نکتهی استراده کن ایبدون وجود اراو  وابل ممحظه یزن 4«کلی خسارا » یا

                                                           
1. Happiness revolution. 
2. non-pecuniary loss or damages. 
3. non-economic damages. 
4. general damages. 
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 ی ا دادن درآم د  با خسار  ازدست یسهدسته از خسارا  در مقا یناست که ا ینما روشن باشد ا
همچنان  (Croley & Hanson, 1995: 108)دهند میرا شکل  یکاممً متراوا ۀلمقو ینی اموال ع
 :است شده اأکیدعبار   ینکه در ا
 ش ود  می یاد 1«ناهویدا خسار »که آنچه از آن احت عنوان  کنی مینکته را درک  ینا ما»
 یس ت را دارا ن یتوابل یندرآمد ررد وارد نشده است و لذا ا یاثرو   یی که به دارا یخسارا یعنی

 ین. بن ابرا شود یابیستد ارزوداد ۀ  به بازار و چرخاو با ارج یمال یهابا روش یکه به صور  کم
 خواه د م ی که  یا. حوزهی رو هستهروب یارهااز مع یچیدهپ یارو بس ی وس یابا حوزه ینجاما در ا

 یو اض طرا  ن اروا   یرش ار ع اطر   یو حت یدهدو نقصان وارده بر جس  و روان ررد صدمه یو ع
 یر؟خ یاوارد شده است  یدهدو درآمد ررد صدمه ییبه دارا یالطمه یاآ ینکهنظر از اوارده را صر 

 ,Rogers; Bagińska) «بگی رد  نظ ر  در ش ود  جب ران  مس تقمً  بایستمیکه  یعنوان خسارابه

2001: 246)  (Cousy & Droshout, 2001). 
وابل استما   یرا امر 2ناهویدا خسار  جبران ادعای همواره اروپا و متحده ایاال  هایدادگاه
و  ی ابی ارز یمناس ب ب را   یهادرخصوص روش یحقوو یهانظام این همۀ حال ینا با .انددانسته

 ا مش  .(Komesar, 1974: 247)اند دچار شده یقعم یدیدرد و رنج به ارد ۀاز مقول یورائت مال
 اس ت  آمی ز بح ث  و طوی ل  ا اریخی  دارای رن ج   و درد جب ران  برای خسار  پرداخت جهت در
(109-O'Connell & Carpenter, 1983: 83)اس ت   4عذا  یا 3منری اقویت برای مترادری . رنج؛

 یاگرچه اقم برا آید  پدید انسان در مشخص رتاریکردن ربه متووف یلیاما شودیکه موجب م
اش ه    ک     ررت ه ازک ف  یت ش اد وصول غرام یبرا یمدع ییدادن اواناکاهش یاکردن محروم

 طورینا یبلک ول غرامت شاد یهبوان عل یۀدر وض .(Calfee & Rubin, 1992: 371) نبوده است
 یه ا ی ت مته  که بر وابل یراقص یااز وصور  یناش یهایتمحدود یبرا یااوان»شده است:  یفاعر

روزمره وارد ش ده   یزندگمعمول در  هاییتو لذ  رعال یمندشدن از خوشبهره یبرا یررد وربان
و  یح ا  رراه ا   اس تعدادها  عمو ه   ی ب در اعق یشدن ورباننااوان یبرا ااوانی ارایب همین بهو 

غرامت به  ینا یگواه .(Bagenstos & Schlanger, 2007) «مربوط به رراغت است یهاسرگرمی
دادن ازدس ت » ای   5«زن دگی  لذ  ررتنازدست»از  یضرر ناش یزانم یالیبرآورد ارزش ر یمعنا

یرن دۀ  دربرگ ینک ه ا یعن ی  ؛جانبه استهمه غرامت ینا .(Tinari, 1999) است 6«یروابط اجتماع
ه ا را از دس ت داده اس ت.    التذاذ نسبت به آن یتوابل یاست که ررد وربان یزهاییچ ۀجبران هم

                                                           
1. non-patrimonial loss. 
2  . Intangible loss. 
3. negative reinforcement.  

4. punishment. 
5. lost enjoyment of life. 
6. loss of social relationship. 
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 یمتع ار  و معم ول در زن دگ    یه ا لذ  یبرخ ینشاست. گز 1«یررراگ» یغرامت ی غرامت شاد
ها لذ  ینکهدست  بممرجح خواهد بود. رراار از ا ینها از هملذ  یرها به ساآن یحروزمره و ارج

مه  از  یهالذ  یزکه در مقام ام یستکنند  عادالنه ننمی یجادا خصوص یکدیگردر یتیخصوص
و  ینی ش  بن یررد ورب ان  یکاممً جا ی اوانکه می ی ن بدانآ یایند خود را مهاها که کمتر مه نآ

نچ ه از  رآه یاس ت ب را   یغرام ت ا اوان   ی ن . ایری بگ ی ها اصمیخوش یتاهم ۀاو دربار یبه جا
 نی ز ل ذا    ی ن از ا یدر نوع یاز آن را از دست داده است. حت یمنداوان بهره یها که وربانلذ 
خ ود را از دس ت    ییکه شنوا یکس برای مثال  خصوص وجود نداردبه یقۀسل یک یبرا یرجحان

ک ه   یکرده است ب ا ر رد  گوش می یمتعال یاردر سطح باال و بس ییهایقیده است و وبمً موسدا
 غرام ت  ای ن  حتی. ندارد یاراوا یچه است ( یبازارارتاده )کوچهپایشپ یهایکمند به موزهعمو
 مث  ل اجتم اعی  رواب ط  در نی ز  دیگ ران  و راردادن  ا أثیر اح ت  وابلی ت  دادنازدس ت  مقاب ل  در

 دسترس ی  و ط رح  واب ل  طبیع ی  ام ایم   برخی زوال یا دیگری عموۀ و اوجه از دنمندشبهره
 .(Ingram, 1990: 423)است 
 

 «یغرامت شاد یگواه»اشکال . 2
رق دان  »بر  یالیر یارزش خواهدیاست که م یهرگونه امش یرندۀدربرگ «یغرامت شاد یگواه»

 وج ود  خصوص این در زیادی ادبیا  .دهد ورار روابط به مربوط خسرانهرگونه  یا «یلذ  زندگ
چه ار ن و     .(Ireland; Johnson & Taylor, 1997: 139)ک رد   مراجعه هاآن به اوانمی که دارد
ب ه   یدرخصوص م وارد ص دما  شخص     اوانیوجود دارد که م یغرامت شاد یاز گواه ییابتدا
 ند از:اچهار نو  عبار  ینمراجعه کرد. ا هانآ

 از لذ ارزش » برای ساالنه ریالی بهای استنتاج اوانایی دانستنمسل  ررم بر که . گواهی1
ع دم انطباو ا     ی زان ب ا س نجش م   یآم ار  یندررا یکهمچون  یبا درنظرگررتن زندگ «زندگی

 یع ی طب یدهاااس تعد ». ش ود یمحاسبه م یببعد از ووو  آس یتبا وضع یمتعار  زندگ یریتک
رگ ان  اه ر   ی ت به کل یادر کل  یاست که به زندگ یاوتصاد یارزش 3«یزندگ یبها» یا 2«یزندگ

 (.Viscusi, 1993: 31زنده اختصاص داده شده است )

لذ   ۀساالن یابیکه وابل استنتاج از ارز اییسهمقا یبراساس الگو 4روزانه پرداخت . گواهی2
 .یستن یزندگ

ط ور   م ردم چق در ب ه    ینک ه ا ۀمحاس ب  یاست برمبن ا  ایشیوه پرداخت میانگین . الگوی3
ه زار   یص د اگر مردم حاضرند مبل   س   مثال رای. بکنندیخود پول خرج م یشاد یبرا یانگینم

                                                           
1. all encompassing. 
2  . potency of life. 
3. cost of life. 
4  . Per diem testimony. 
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 ینرا مستحق دانست که بتوان د ب ه هم     یمیاییجانباز ش یدکنند با ینهعطر هز یدخر یبرا یالر
سموم موج ود در ه وا مث ل دس تگاه آشکارس از       یزانم یا دستگاه رد یدخر یپول را برا یزانم

ص د   یم ت همبرگر متوسط ب ه و  یککه  کنندمیکند. اگر مردم انتخا   ینهکربن هزیدمونوکس
 ییغ ذا  یه ا مکمل یدمقدار را صر  خر ینبتواند هم یدجانباز با یککنند  یداریخر یالهزار ر
 خود کند.   یازموردن
 

 شادکامی حق در مقیاس و مناط
 ا وان م ی ن ک ه  کندمی جادیا را اصور نیا شد مطرح یشادکام یریگاندازه درخصوص که یبحث

ب ر   اس ت  ممک ن  بزها اوماس و بنتام یجرم مانند یبرخ. کرد فیاعر روشن طور به را یشادکام
 & Ryan) اس ت  نهرت ه  اقیاش ت  و اشتها شور  لذ   یجستجو در یشادکام کهاین باور باشند 

Deci, 2001: 145). در یمش ادکا  ک ه  کنن د  رک ر  ط ور نی  ا اس ت  ممکن گرید یبرخ عوم در 
 & Ryan) دارد یوأم   اس ت   درس ت  ک ه  یک ار  به اودام یعنی ارزشمندبودن  ۀاجرب و لتیرض

Deci, 2001.) ررد ستین مه  یشادکام از یبرخوردار یبرا که کنندمی رکر نیچن گرید یاعده 
 ک ه  ک رد  الق ا  طورنیا ررد به دینبا هرگز و کندمی یشاد احساس چقدر یشناختروان لحاظ به

 از یرهرس ت  از او ک ه  است نیا دارد تیاهم آنچه بلکه  باشد مندبهره یشاد یزندگ از ستا الزم
 یشادکام که باورند نیا بر گرید یاعده .(Tiberius, 2006: 494) کند یرویپ یاخمو یهنجارها

 و ییش کورا  یمعن ا  ب ه  ک ه  خواندیم eudaimonia را آن ارسطو که طورهمان است سممت در
 عتیطب با اعادل در که( Tiberius, 2006: 494) است یانسان موجود منزلۀبه ررد عتیطب اکامل
 .(Nussbaum, 2000) برد شتریب ۀبهر خود یهاتیوابل از اوانمی

 را یگون اگون  ه ای روش و اس لو   شناس ان جامع ه  شتریب و( Frazer, 1993) مداراناستیس
 ر رد  خ ود  از ک ه  اس ت  آن وهیش   نیا ر جیار. برندمی کار به یشاد یریگاندازه و سنجش یبرا
 روش. ن  دک ب  ازگو را خ  ود یاحساس   و یع  اطر تیوض  ع ا  ا ش  ود خواس  ته شناس  ا منزل  ۀب  ه

 یدرس ت به و کند اجربه را خود احساسا  و عواطف سوژه که است آن مستلزم یدهخودگزارش
 و س ته یاش ص ور   به و( Kahneman; Diener & Schwarz, 1999) دهد نشان واکنش هانآ به

 مختل ف  درج ا   ب ه  ار راد   یش اد  گ زارش  روند یط معموالً. کند انیب را واکنش نیا یمناسب
 ه ای جنب ه  ش تر یب»: کنن د م ی  ابراز عبار  پنج نیا از یکی با را نداشتن خود ای داشتنموارقت
 از م ن » ؛«اس ت  یعال من یزندگ طیشرا» ؛«است کینزد دارم سر در که یآلدهیا به من یزندگ
 اگ ر » ؛«امآورده دس ت  ب ه  خواست می یزندگ در که را یمهم یزهایچ من» ؛« یراض امیگزند
 :Krueger & Schkade, 2008) «دادمم ی ن ریی  اغ را یزی  چ ب اً یاقر آمدممی ایدن به دوباره من

شناس ان  جامع ه  یصور  که برخ ینبه ا  نظر کردصر  یا جزئ ینا ۀاز هم اوانمیاما   (1833
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 ی زان م سنجشدر راه  یاال  جزئؤس یبرا یگزینیجا منزلۀار بهیررراگ یالؤبه س دکننمیامش 
به اطرا  و اکنا   یروزها در کل  ووت ینا»مانند:  یکل ی. سؤاالایابنددست  یو رراه ذهن یشاد
 ای ن  که بگویی اوانیمی یادرمجمو  آ« »یابی؟میاا چه حد خود را شاد  کنیمیا  نگاه یزندگ
  .(Krueger & Schkade, 2008) «نیستی؟ شاد یا هستی شاد هستی  شاد یخیل روزها

درخص وص   یر رد هنگ ام داور   ۀرا ک ه حارظ    یوجود دارند که اثر نقش یمایشیرنون پ برخی
 این از یکی در. درآید بیان به ررد بمدرنگ احساس اا رسانندمی حداول به کندمی یراخود ا یشاد
 در و اار اوی  ص ور   ب ه  ک ه  شودمیصور  عمل  ینبه ااست  تهیارشهر   ESMPکه به  هاروش
است و در آن لحظ ه   یررد در حال انجام چه کار ینکها ۀدربار یروز اطمعاا یمختلف ط هایزمان

اما در ع وم   است و دشوار  ینهپرهز یوهش ین. اگرچه اشودمیو ثبت  یدارد گردآور یچه احساس
اض اره ک رد    ید. بادهدمیکاهش  یریحارظه را در حد چشمگ ۀدر اثر مداخل یجخدشه در نتا یجادا

ر دحارظ ه   ۀکنن د اث ر مخت ل   ی ل اا عموه بر اقلاست امش شده  DRM ه نامب یگرد یکه در روش
 یشناس ان کاهش دهند. جامع ه  کند میارزون  یقاحق ینۀاثر بر هز ینکه همرا  یاضار ییبها یج نتا
 ارزش از ا رازی  گذشته  به نگاه با اا خواهندمیکنندگان رکتاز ش گیرندمیروش را به کار  ینکه ا

 ط ور  ب ه  زن دگی  روز ی ک  ط ی  را خ ود  احساس ا   و ووای  و اهیه خود روزانۀ زندگی رویدادهای
 یک  ه برمبن  ا ه  اس  نجش ای  ن .(Krueger & Schkade, 2008)کنن  د  بن  دیدس  ته خمص  ه

ناظران  یلۀوسررد به یعاطر یتوضع ینیع ۀمشاهد یهاروش از طریقورار دارند   یدهخودگزارش
 نی ز  محققان از دیگر برخی .(Larsen & Fredrickson, 1999)شوند می یگزینجا یا یلاکم یدهورز
 ,Davidson)برن د  م ی ب ه ک ار    را م درن  رن ون  یشاد یابیارز و یعصب هایرعالیت سنجش برای

 درخص وص  موجود ادبیا  مشخصۀ ارینبرجسته منزلۀبه دهیخودگزارش هایروش .(353 :2004
 ک ه  ک رد  خاطرنش ان  بای د  ام ا  دهن د  م ی ند که راه را ب ه م ا نش ان    ایمایشیپ هایداده شادکامی
س ؤال   ی ن ا برای مثال وجود دارد.  یزن هاییینگران هاآن اعتبار میزان و اعتمادبودنوابل درخصوص

ا ا چ ه ح د احس اس و ب اور       گیرن د م ی که مورد پرسش ورار  یواوعاً کسان یاکه آ شودمی یدهپرس
   پرسند؟.می ینکها یا دارندمی یانشان در کل بیخود را درخصوص زندگ یقیحق

 ی ن ا« یآم ار  این د رر ی ک چ ون   یارزش زندگ» ۀمحاسب یبرمبنا« یغرامت شاد» یارتدر
اوان د  م ی  یآم ار  این دی چ ون رر  ی. زندگیردورار گ یحقوو یرا داراست اا موضو  ادعا یتوابل
 یر ا ا یم دن  یتخسار  به پول در مقوال  مربوط به مس ئول  یزاندر روند برآورد م یش مؤثرنق

ب ه  « خطر م رگ » ی چون اقودرخصوص چندو یوابل اوجه یا گذشته ادب ۀچند ده یکند. ط
ارزش  ی ابی ارز یاست ک ه ب را  « یمرجع یرمقاد» یرندۀدربرگ یا ادب ینپول شکل گررته است. ا

 شده است.   یشنهادپ یرآما ایندیچون رر یزندگ
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 شادکامی پذیریانطباق .1
 یزن دگ  یخارج یدادهایررد و رو یدارد که اوضا  و احوال درون یارته یناصطمح اشاره به ا این
و ث رو    یب ایی امت   از آم وزش بهت ر  ز    ینک ه ا یعن ی ررد دارند.  یر سطح شاددرا ذگ یاو اثر

ش دن  است که برنده ینا یگرد ی. معنایستن شتریب یاز شاد یبرخوردار یلزوماً به معنا یشتر ب
 یرپ ایی عم ده و د  یی ر ن اگوار اغ  یدادیشدن در اثر رونااوان یگرد یاز سو یابانک  یکشدر ورعه

است  شده نااوانی دچار که کسی شادی اگرچه. کندنمی یجادارراد ا یدر شاد یزمان طوالن یط
 از پ یش  س طح  ب ه  او شادی زمان شدنپریس با اما یابد  اقلیل کوااهی مد  برای است ممکن
شناس ان  روان بین ی یشپ ینبراساس ا یانتقادا  به غرامت شاد از. گشت بازخواهد نااوانی ووو 

 ییاز ماجرا یشکه پ یهمراه همچون ارسردگ هایییماریب نبودشکل گررته است که در صور  
 ۀاو ب ا وج ود هم     امیدارد  س طح ش ادک   یررد نقش محور یشود در کاهش شادکه اصور می
رخ داد   ی ن از ا یشکه پ ی  به همان سطحاست به وجود آمده یو یکه برا ناپذیرینقصان انکار

 ییراا ی اغ یند چن  ندهد که نشان مینوجود دار یاریبس یقا داشته است بازخواهد گشت. احق
ن ده و  کنع ود   هالع اد ر وق  میش ادکا  ذهن ی  جنبۀ که است دلیل آن به این. یستنادر ن یامر

خود ب ا اوض ا  و    یها چه بخواهند و چه نخواهند در سازگارکردن عاطراست. انسان یرپذانعطا 
احت عنوان  یدرسد آنچه در حقوق جدبه نظر می  اساس ینند. بر ااکارکشته یاربس یداحوال جد

 ییابه در صدور احکام وضمحکوم ۀاز عناصر سازند یاشدهبخش کاممً شناخته 1«یغرامت شاد»
 یرد مورد اعترام ورار گ یهعلمحکوم یاواند بعداً از سومربوط به جبران خسار  شده است  می

 غرام ت  پرداخ ت  ب ه  وضایی  رسیدگی جریان در که کند ادعا اوانست خواهد او برای مثال زیرا
 .است بوده پذیرعود  ابتدا از و اصوالً است که شده محکوم امری رقدان جبران برای

غرام ت  » یآنکه بت وان همچن ان از ادع ا    یوجود دارد برا نیز یمحکم یلدال یگر د یاز سو
« یرق دان »شود که نه ب ه خ اطر    یستهآنچنان نگر یآنکه غرامت شاد یستهدرا  کرد. با« یشاد
 یر ی نقض اکل یجۀاو درنت یکه در شادکام« ایووره» یلبلکه به دل ی مدع یدر لذ  زندگ یابد

 یشناس  . درست است ک ه روان یردگشده است موضو  حک  ورار می حاصل یهعلیمدع یاز سو
رخ داد وج ود داش ت     ی ن از ا یشآنچ ه پ    یرنظ یبه سطح یپس از چند یشاد یدگوبه ما می
جراحت ص ور  ب ه او وارد ش ده اس ت      یجۀمخصوص که درنت یاما نقصان آن شاد  گرددبازمی

 هرگز بازنخواهد گشت.
 

 شادکامی حق جبران هاینظریه
 مثبت ضیابع یۀنظر. اندشتارته یشادکام حق در جبران کمک به یتیحما و یمیارم هایهینظر

                                                           
1. Hedonic damages. 
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 فی  اعر ب ه  ازی  ن و جانب ازان  یب را  ه ا دانش گاه  در هیسهم یبرورار هیاوج در ه  هنوز  یارم و
 تی  حما درخص وص  یمقرراا   جه ان  یکشورها ااراق به بیور اغلب امروزه .دارد نینو یحقوو

 اع داد  انه ا  نیب   نی  ا در ام ا  ان د  دهک ر  وض    س ربازان کهنه ای ازکارارتاده انسرباز از مضاعف
 ج اد یا ب ه  رانی  ا یاس مم  یجمه ور  و ک ا یامر ۀمتحد اال یا همچون کشورها از یشمارانگشت

 مراک ز  در سربازان از گروه نیا لیاحص امکان کردنرراه  یبرا یموزشآ هایهیسهم و ازا یامت
 .اندگمارده همت یعال آموزش

 

 سهمیه برقراری و مثبت تبعیض تئوری .1
 ضیابع  » یمب ان  ب ه  امس ک  ب ا  ازی  امت نیا کهاست  بوده آن بر امش کایمرا ۀمتحد اال یا در

 ب ه  یهیب د  چن ان نآ ازا یامت نیا رانیا یاسمم یجمهور یحقوو نظام در. دشو هیاوج «مثبت
 نیچن   یبرو رار  یب را  یهیا وج  ن ه هرگو ا دارک  از را خ ود  گذاروانون کهاست  دهیرسمی نظر
 یدرگذش ته ب را   1مثبت ضیابع اصطمح .(Javid, 2013: 160) است دانستهمی ازینیب یضیابع
ب ود  ب ه ک ار     3ژهی  ه د  و  یه ا گروه 2شیکه هد  آن بهبود رراه و آسا ییهااستیس فیاوص
آغ از و رن    در یعم وم  یه ا یگذاراستیس نیارمثبت از ژر  ضیابع .(Javid, 2013) ررتمی
ک ار  ب دون    انیمتقاض   نکهیا نیبود در جهت اضم یمجموعه اوداماا هااستیس نیبود. ا ست یب

 یه ا گ روه  نی  . اش وند م ی استخدام  یمل هایشهیر ای 4دهیو عق شیدرنظرگررتن رنگ  نژاد  ک
 ۀطبق   و م ذهب   نی  ج نس  د   ین ژاد  ای   یو وم  تیوضع یرا برمبنا یژگیو نیهد   عموماً  ا

 ینوع اً  ب ر وض   مقرراا      ه ا  اس ت یس نی  ا .(Soni, 1999: 577) کردن د م ی کس ب   5یاجتماع
او داما    نی  امرکز داشتند و ا یاسیودر  س ایبه آموزش  یدرخصوص کار و استخدام  دسترس

 اغل ب . شدندمی هیهستند  اوج 6نیشیپ ضیجبران ابع یبرا یاوهیش هایناستدالل  که ا نیبا ا
 شیپ   در را مثب ت  ضیابع   اس ت یس اوسعه حال در یکشورها یبرخ و ارتهیاوسعه یکشورها
 داش ته  یج ا   یا درهمه » که دنشو یزیرطرح یاگونهبه هااستیس که مقصود نیا با  اندگررته
 یاس ت  ب را   یم ؤثر  دا ی  مثب ت  امه  ضیگررته شوند. ابع   ی( و به بازSoni, 1999) «باشند
 ضیابع    نیبه کم ک مض اعف دارن د. همچن      ازیه نک یو استقمل ارراد« یریکارگبه» شیارزا

کم ک   ازمن د ین یه ا گ روه » تیبهبود مستمر وض ع  ی  برا«یروش جبران خسار  مدن»مثبت 

                                                           
 Affirmative Actionو  یتانی ایی بر یس ی در انگل Positive Discrimination یبرا یجرا یاصطمح معادل رارس ینا .1

 است.   یدر زبان ررانسو Discrimination Positiveو  یکاییمرا یسیدر انگل
2. Welfare. 
3. particular target groups. 
4. Creed. 
5. Cast. 
6. Prior discrimination. 



 1397بهار ، 1، شمارۀ 48فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    56

 ریا دب » منزل ۀ مثب ت ب ه   ضیابع  یخیاستخدام و آموزش است. به لحاظ اار ۀدر حوز« مضاعف
 یج ار  ضیرت ور در ابع    ج اد یو ا نیش  یپ ضیغلبه بر آثار ابع یبرا یروش 1 «یحقوق شهروند

 ارپیش که ییهاگروه یعنی. خوانندمیه   2«معکوس ضیابع»جهت است که آن را نیاست. بد
 یطیح ال در ش را    ان د نب وده  برخ وردار  گرانید با هیهمپا یحقوو از و گررته ورار ضیابع مورد
 اع ادل  ا ا  دی  آمیدر انیمعکوس به جر یدر جهت ضیو درواو  ابع رندیگمیرجحان ورار  ایدار

 .بازگرداند جامعه به را ررتهازدست
 آن ط ی  ک ه  دان د م ی  یو اعم ال  ه ا یاستس منزلۀآکسرورد آن را به یشناسجامعه ۀنامواژه
 ح وزۀ  در)معم والً   نامس اعدی  شرایط در طوالنی زمانی دورۀ در که مساعد  نیازمند هایگروه

 برا ون  یتوی. انس ت گیرندمیورار  یژهو احت پوشش اوجها  اند داشته ورار( آموزش و استخدام
را درخص وص   ه ا یاس ت س ی ن ا نیوی ورک   ی التی ب ه دول ت ا   یدر گزارش سیراکوزدانشگاه  بلت

 ب رای  ابزاری مثبت ابعیض که داردمیو اشعار است رزمندگان دوران جنگ وابل اعمال دانسته 
 م دل  ای ن . اس ت  جن گ  خ مل  در دی ده آسیب رزمندگان وابستگی کاهش و استخدام ارزایش
اس ت   ش ده  اجرب ه  امریک ا  و اروپ ا  در رزمن دگان  و ایث ارگران  از معن وی  بعضاً و مادی حمایت

(Bacchi, 2004: 128).  
 

 جبران و عدالت هاینظریه .2
 ا ی  ادب در ک ه  آنچن ان  انص ا   ۀواع د  ب ه  مثب ت   ضیابع   و تی  حما ۀشیر یمعناشناس لحاظ به

اس ت  ع دالت   یو به مره وم اج را   گرددمیباز است  بوده جیار کهن یسیانگل زبان در دانان حقوق
و  یمثبت  در مقابل س خت  ضیمعنا  ابع نیمنصرانه است. به ا ۀژیو تیوضع کیمطابق با آنچه در 

 یس تادگ یهم راه داش ته باش د  ا    یزی  آمخشونت جینتا اواندمیو  استوانون  ندیآیکه پ یجمود
 ب ه  یشادکام رقدان جبران ینوع قتیدرحق مثبت ضیابع نجایا در. (Skrentny, 1996: 6) کندمی
مثب ت    ضیابع    یاز منظر اجتم اع  .(Javid, 2015) است یجمع و یجنگ ای یذاا و یعیطب لیدل

متح ده در   اال ی  ا یحق وق م دن   ونیسیجامعه است. کم ۀاراز و اعادل در بدن جادیاز کار ا یبخش
 :  دهدمی حیمثبت اوض ضیوص مرهوم ابعآمده است  درخص لیکه در ذ یعبارا یط 1977سال 
 ض یابع کی ۀاست رراار از رسخ ساد یاوداماا ۀرندیدربرگ   یوس یمثبت  در معنا ضیابع»

در  یتیوض ع  نیاز اک رار چن    یریشگیپ ای  یجار ای نیشیپ ضیابع تیکه به جهت اصمح وضع
 .(Foster & Segers, 1983: 143) «گردندمی اریاخت نده یآ

مشابه با آنچ ه   یانیمثبت را در ب یضابع رگین جووو  بنترکیس نایجلچون  یسانشناجامعه
 :دهندمیارائه  ینآمد چن باالدر 

                                                           
1. Civil Rights Strategy. 
2. Reverse discrimination. 
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 ب ه  مثب ت  ابع یض . اس ت  ابعیض عدم سلبی مرهوم از رراار معنایی حامل مثبت  ابعیض»
 یم وانع  ۀیبه حذ  کل یواطعانه و اهاجم یجابی ا یاگونهبه یدبا هاسازمان همۀ که معناست این

براب ر  در اش تغال و آم وزش      یبه حق وو  یژهو یضگررتار ابع یهاگروه یابیبپردازند که از دست
 .(Brickman; Coates & Janoff-Bulman, 1978: 5) «کنندمی یریجلوگ

 رر ت  م ی ب ه ک ار   « مثب ت  یضابع  » یتو حما یقاصد یکه به طور گسترده برا یانظریه
 ش ده  ستانده دیدهآسیب مردم از آنچه ااوان بایستمی یهنظر نیبود. طبق ا 1«ارمیمیعدالت »

که منصرانه باش د    ایگونهبه اند سود برده هاآن هایجراحت از و مسئول که آنان از طر  است
 یضابع  » ن وعی . خوان د م ی  2«یجبران   یضابع»را  آن نجلجهت است که ینپرداخت شود. بد

 .  شودمیبا ه  عوم  ی عدالتیبو عامل  یوربان یکه در آن جا 3«معکوس
 ی ه علیوصور مدع یا یراقص یلاست که به دل یخسران جبران ی در غرامت شاد یاصل یمبنا
 وارد شده است.  یو لذ  زندگ یکامل خوش ۀررد در اجرب ییبر اوانا

 سودها از ایجانبههمه سنجش شامل وهری ضمان یا ورارداد از خارج مسئولیت برآورد
برحس ب ح ق    ی د با 4«یدادن لذ  و امت   از زن دگ  غرامت ازدست»بلکه  یست ن هازیان و

 یرایاز ا یهعلیوصور مدع یا یهعلیمدع یراقص یلۀوسشده بهیجادا ۀاز صدم یبر آزاد یمدع
از  یااز جانبازان ک ه بارو ه   یتحما یاستادراک شود. س یبر مراوبت از مدع یمبن یریاکل

 یع ال  یلیورود ب ه مق اط  احص     در هاآن یشده براگررتهدرنظر  یۀدر سهم اوانیآن را م
 هانآ یانم یکدر جامعه براساس ارک یننو یضیابع یجادبر ا یمبتن یاستیمشاهده کرد  س

اس ت ک ه ار راد     ی ن بلکه به دنبال ا یست که به جبهه نررتند ن هانآ که به جبهه ررتند و
خود را بر  یستگیشا ی و ارو ی ارر استخدام  آموزش  یاندر جر  احت شمول عنوان جانباز

 یج اد ا یاو داما  ن ه ب را    ی ن جامعه از دست ندهند. ا ینقش درخور  در باز یرایوبول و ا
من اب    ی در اقس   یضابع   ینآمدن اشکال ن و وجوداز به ینسب یریجلوگ یکه برا یضابع
 خود قموار استدالل اوانمی شدهذکر یۀدرخصوص سهم  مثال رایدر جامعه است. ب یشاد
 :کرد استوار ررم چندین بر را

به جبهه ررت ه   یهندرا  از م یاز شهروندان برا یاریبس ۀعد یلی جنگ احم یهاسال . در1
 محروم شده بودند.   یلبودند و از امکان احص

 احص یم   اکمیل حال در ایعده. بود شده حاک  کشور بر دوگانه وضعیتی هاسال . برای2
 در و خ ود  زن دگی  از که دیگر ایعده جانبازی و ایثار سایۀ در امکان این کهحالیدر بودند  خود
 .بود شده مهیا بودند  گذشته خود رردی اوسعۀ حق و احصیل از آن پی

                                                           
1. Compensatory justice. 
2. Compensatory discrimination. 
3. reverse discrimination. 
4. damages for the loss of enjoyment of life. 
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 اس ت  احص یل  ب رای  برابر ررصتی کردنرراه  که دانشگاه اصلی مأموریت به مسئله . این3
 .بود زده صدمه

 .شد جانبازان و ایثارگران به سهمیه اخصیص وانون اصویب موجب نقیصه این . جبران4

 ع دالت  نظری ۀ  برمبن ای  سیاس ت   منزلۀبه را  مثبت ابعیض دویقاً اواننمی دلیل همین به
 ذهن ی  و ریزیک ی  ارمیم ی  ار او    ع دالت  نظری ۀ  هم ین  براس اس  زی را  کرد  استوارارمیمی 

 پس ت  ی ک  اص دی  ب رای  درخواس ت  درخص وص  مثب ت  ابع یض  ایج اد  برای بنایی اواندنمی
 باشد. 3یو ررصت آموزش یانتقال 2ی  ارر 1بماصدی 

 

 ترمیمی عدالت و مثبت تبعیض تئوری نقد .3
 انی  اس ت ک ه ب ه وربان    یجبران خساراا یاست برا یمیمثبت که اساس آن عدالت ارم ضیابع
« یانزب   یحت ای ینژاد  یجنس  یووم ۀچار»  بعضاً استیس نیا دیوارد آمده است. شا یعدالتیب

  اس ت  یررد ای یموضو  ماد دیشا کهی زمان یحت  است نهیزم نیدر هم «مشابه ۀمسئل» یبرا
 : صور  نیدر جامعه محقق شده باشد در ا اما

 
 مث ل  ان د  جامع ه  آحاد سایر از اشخیص وابل است که شده وارد مردم از ویژه گروهی . به1
 .بومی اولیت

 .است آمده وارد خسارا  این ااریخی دورۀ یک . در2

 .اندمشخص برنامه و ساختار یک از ناشی خسارا  . این3

 .اندشده عدالتیبی مراکب خود که شودمیجبران  یکسان . از سوی4

 جبران کنند. یگراند یزنده باشند اا برا یدبا اندشده عدالتیبی مراکب که . کسانی5

 واو    آس یب  م ورد  که داری  را کسی ما ارمیمی  عدالت موارد از مورد هر در دیگر  بیان به
واب ل   یبو آس   4کنن ده( ی)ورب ان  اس ت  شده آسیب این مراکب که شخصی(  ی)وربان است شده

 ینکننده  به حالت اول بازگردد )اعاده شود(. پ س هرگ اه ط رر   یوربان یلۀوسبه یدسنجش که با
 حل مشخص استروشن باشد  راه یبآس یا جزئ و و زنده باشند ییوابل شناسا ییماجرا ینچن
(Waldron, 1992: 4-48). نس بتاً   ۀدور یو ط   یکردن ب ه ص ور  س اختار   یوربان ینحال اگر ا

مش خص   یع دالت یو مس بب ب    یکه گ روه ورب ان  نچنانآ  باشد یوستهبه ووو  پ یخیاار یطوالن
عمل خواه د   یعدالتیرر  مظاهر و عوارم ب یبرا یراهکار منزلۀمثبت به یضآنگاه ابع  نباشند
 از عموم مردم است.  یندگیدولت به نما ۀعهد جبران بر ینجا. در اکرد

                                                           
1. Vacancy. 
2. Promotion. 
3. training opportunity. 
4. Victimizer. 
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و ن ه   یشخص   یبازگرداندن شادکام یمثبت برا یضدر ابع اغلب یستن گونهینا یشههم اما
جن گ ار راد ب ه دو روش    هنگ ام   ی ا  یجنگ   یتاس ت. در وض ع   یس تماایک س یعدالتیب لزوماً

درا  از جم   اس ت. جم       یر دو صور  وصد اصلدر ه روند ومیبه جنگ  یداوطلبانه و اجبار
ب ودن ج دا   یع ی ر رد طب  ی ک که رزمنده را از  یتیمعلول یابعد از جنگ نسبت به جبران نقصان 

ص ور    اوان د م ی انه ا   مثب ت  یضجبران در والب ابع یوۀش ینجاکرده است مسئول است. در ا
 گ اه یچال است و ررد جانباز همح یباًاقر یحال آنکه جبران معنو  را پوشش دهد ینیع یا یماد

هرچند همواره او را ودر دانند و بر ص در نش انند. در     وردآدست نخواهد ه را ب یشینپ یشادکام
و م وارد مش ابه    ی ران ا یهعراق عل یلیزادگان جنگ احمآمثل جانبازان و  یو ارزش ینید یا ادب

 یو معن و  یجب ران اخ رو   ب ا درنظرگ ررتن   یو اله ینیاصور د یا یشخص ینالق یآن  انها نوع
 ه ای جنگ مصدومان و معلوالن سایر برای امکانی چنین. دهد اسلی را اینان ااحدودی اواندمی

 نق ش  بیش تر  جامع ه  ارراد جمعی و شهروندی اعهد میان این در. است ناممکن همواره متعار 
 نوعی انها یی اجرا حالت بهترین در نیز مثبت ابعیض لذا. طبیعی حقوق ارمی  اا دارد حمایتی
 ررتهدستاز شادکامی که گررت کمک ررضیه این از بتوان آخر در شاید. ارمی  نه و است اکری 
 .است ناپذیرجبران اقریباً هاجنگ معلوالن یا جانبازان برای
 

 گیرینتیجه
 معاص ر  جهان در اروریستی هایجنگ وربانیان و عراق و ایران نبرد همچون هاییجنگ وربانیان

همواره نماد  مانندمی یا ح یدکه در وآنان یرنج برا ینا یان. باناندشده محروم طبیعی حقوق از
ن د.  ایتشهروندان نماد ررشتگان م دن ۀ هم یو معلوالن برا یراناع  از اس یثارگراناما ا یطانند ش

 متع ار   یب ه ش ادکام   یدنرس یبرا یانوربان ینا ۀررتازدست یعیگونه که جبران حق طبهمان
نخواه د   یک ار  گاهیچه یانوربان یناز ا یشستا یبرا یزامش شهروندان و دولت ن یست مقدور ن

. ش ود  جب ران  ااح دودی  ش هروندان  متقاب ل  حق وق  در اواندمی یعیحقوق طب ین حال. با ابود
 ب ه  و باشند نداشته «ی ا» در جایی شهروندان از گروهی اگر 1«منار  ییهمگرا» نظریۀ براساس
 ه ای حمای ت  اگ ر  ام روز . اندکرده واگذار را روابت که اندشهروندان همۀ این شوند ندهرا حاشیه
در ا  از ش هروندان در جامع ه     ه ای انگی زه  آنگ اه  نیاید  عمل به« ایثارگران وجانبازان » از الزم

 یگران او دام یث ار از جانب ازان و ا  یتگرت که حما اوانمی یگر رروکش خواهد کرد. به عبار  د
 یو جانباز یثارگریا یۀوجود روح یۀشهروندان است اا در سا یرسا «یحقوق شهروند»ت در جه

آم اده   یاز وجود نس ل  یناندرا   به اطمیب یادر جامعه یستنکاسته و ز یدر جامعه  حس ناامن
و که احساس اعلق کند در صور  جن گ  انه ا نخواهن د مان د      یدرا  بدل شود. شهروند یبرا

                                                           
1. Interest Convergence. 
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 یندر و وان  یثارگرانجانبازان و ا یکه برا یازیاهد شد. درواو  هرگونه امتخو یشهروند جسورار
  شهروندان یرجهت منار  بلندمد  سا است در یشهروند یاودام  شده است ینیبیشکشورها پ

 ارراد عامۀ شهروندی حقوق نقض نوعیبه حمایتی ووانین نکردناعمال گرت اوانمی کهیطوربه
 «یم ی ارم یضابع  » ی ا « مثبت یضابع»چون ه  یجیرا هاینظریه حال  عین در. است جامعه

 یو ار او  م اد   ی ت ب ه حما  یش تر ب ینان. ایستندررته ندستاز یشادکام ۀلئمس یحوادر به اوض
 ینیبه وجود ووان یدآن شا ییناب ی. برایستن یماد لزوماً یحق شادکام کهیدرحال  دارند یدکأا

وانون را رراار  ییاا هد  نها ی دار یازار در حقوق نشناسانهانمدارانه و انسیتغا یشترمرابط و ب
ب ه آن   یبش ر  یجستجوها ۀکه هم یتیغا یند بب یعیاز صر  محبت و جود در والب عدالت طب

 یانه ا ن وع   یی حالت اجرا بهتریندر  یزمثبت ن یضگرته شد که ابع ینهم ی. براشودیخت  م
ه ا  معل والن جن گ   ی ا جانب ازان   یررته ب را ازدست یکامشاد عممً زیرا ی  است و نه ارم ی اکر

ش هروندان   یا أمین ش ادکام   منظ ور ب ه  ینو وان  یلاع د  ی ا اوسعه  ین ناپذیر است. بنابراجبران
 ب رای  هرچن د  طبیع ی  ح ق  منزل ۀ ب ه  اولیه شادکامی. باشد حکومت برای دومی غایت اواندمی

 یمان  جبران شاد یدو نبا اواندنمی اما است  شیرین رؤیایی آزادگان برای یا جانبازان و معلوالن
در پرداخ ت غرام ت    ه ا یتاولو یابیشود. با اوجه به اوان دولت در ارز یگرو سعاد  در اشکال د

 غای ت  و جامع ه  ن و   ب ه  بس ته  را جب ران  ه ای روش در نوس ان  ن وعی  همواره اوانمی ی شاد
 حر ظ  جامع ه  در شادکامی از متوسط ایدرجه همواره اینکه برای. داشت نظر در آن گذاروانون
 مسیر این اینکه ضمن است  ضروری ایثارگران برای شادکامی طبیعی حق نکردنرراموش شود 
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